Predmet:
Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Redni sodni postopek za prekršek in sodno varstvo

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic
year

Semester
Semester

Študijski program za
izpopolnjevanje: Specializacija
znanj s področja prava

Modul: Prekrškovno pravo

1

1

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

5

Klinične vaje Druge oblike
work
študija
20

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
60

Izr. prof. dr. Primož Gorkič

Predavanja / Slovenski jezik
Lectures:
Vaje / Tutorial: /

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Prerequisits:

Vsebina:
1. Sodna pristojnost v postopku o prekrških

Content (Syllabus outline):

2. Ustavna jamstva in jamstva EKČP v postopku
o prekrških
3. Postopek o prekršku
3.1. Redni sodni postopek
3.2. Skrajšani sodni postopek
4. Pravna sredstva
4.1. Zahteva za sodno varstvo
4.2. Pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča
prve stopnje
4.3. Izredna pravna sredstva

ECTS
4

5. Dejanja procesne prisile in preiskovalna
dejanja
5.1. Odvzem prostosti
5.2. Začasni odvzem vozniškega dovoljenja
5.3. Posegi v nedotakljivost stanovanja
5.4. Posegi v komunikacijsko zasebnost
Temeljni literatura in viri / Readings:
Gril, Suzana, Viltužnik, Rafael: Osnove prekrškovnega prava. GV Založba, Ljubljana 2011.
Filipčič, Katja, Selinšek, Liljana, Jenull, Hinko, Maček Guštin, Špela, Perpar, Matej: Zakon o
prekrških (ZP-1) : s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2011.
Fišer, Zvonko: Sodnik v postopku o prekršku, v: 1. dnevi prekrškovnega prava, zbornik, GV Založba,
Ljubljana 2006.
Izbrani članki in sodne odločbe.
Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da študent pridobi predvsem
novejša teoretična in praktična znanja. Na
teoretični ravni se študent seznani z načeli in
pravili, ki urejajo sodno pristojnost v
prekrškovnem pravu in jih kritično ovrednosti
upoštevajoč teoretična in ustavna izhodišča.
Na praktični ravni se študent: (1) seznanja s
ključnimi sodnimi odločbami; (2) uporablja
teoretično znanje pri njihovi analizi in analizi
hipotetičnih dejanskih stanov. Ves čas se
spodbuja kritično mišljenje ob analizi
problemov kazenskega prava in opozarja na
tehtanje med vrednotami, ki se uresničujejo
skozi sodni prekrškovni postopek.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Študent bo pridobljena teoretična in praktična
znanja uporabil tako, da bo sposoben
analizirati in interpretirati pravne podlage, jih
argumentirano povezovati v smiselne celote in
reševati konkretne procesne probleme. Poznal
bo novejšo relevantno sodno prakso in
normativno ureditev, pridobljeno znanje pa bo
lahko neposredno uporabil v pravosodni
praksi.

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja z diskusijo, izdelava pisnega
izdelka, seminar s predstavitvijo pisnega
izdelka.
Načini ocenjevanja:
Ustni izpit.
Pisni izdelek.

Delež (v %) /
Weight (in %)
70%
30%

Assessment:

Reference nosilca / Lecturer's references:
Gorkič, Primož. Izločitev nedovoljenih dokazov po ZP-1. Pravosodni bilten, ISSN 1318-1459, 2014,
letn. 35, št. 4, str. 41-50.
Gorkič, Primož. Smiselna uporaba pravil kazenskega procesnega prava v prekrškovnem pravu - v
luči temeljnih postopkovnih načel. V: Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2006, str. 78-86.
Gorkič, Primož. Sporazumno reševanje prekrškovnih zadev?. V: 8. dnevi prekrškovnega prava DPP, 9. in 10. maj 2013, Kranjska Gora. Zbornik. Ljubljana: GV založba, 2013, str. 67-76.

