
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Postopki upravnega nadzora in hitri prekrškovni postopek 

Course title:  

    

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 Obvezen 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

15 5   20 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. Mitja Horvat 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

Slovenski 

Vaje / Tutorial: Slovenski 

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Ni posebnih pogojev.   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Upravni nadzor 
2. Inšpekcijski nadzor 
3. Inšpekcijski postopek 
4. Policijska pooblastila in postopek 

njihovega izvajanja 
5. Hitri postopek za prekršek 

5.1. Razmerje do upravnega  
postopka 

5.2. izvedba postopka 
5.3. Plačilni nalog 
5.4. Odločba o prekršku 
5.5. Pravna sredstva 

 

  

 



Temeljni literatura in viri / Readings:  

1. Zdenko Pavlina, Janez Bolha: Zbirka stališč s področja prekrškov; Ljubljana: Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo, 1986. 

2. Bugarič, Bojan et. al. (2004): Komentar zakonov s področja uprave (1. natis), Inštitut za javno 
upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, izbrana poglavja, cca. 100 str.. 

3. Zbornik / 10. dnevi prekrškovnega prava - DPP 2015; Ljubljana : GV založba, 2015. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in 
bolj poglobljena, izpopolnjena in utrjena 
teoretična in praktična znanja s področja 
državne uprave. Predvidena je poglobitev 
znanja o prekrškovnih organih, njihovi strukturi 
in delovanju , s čimer se kandidata usposobi za 
aplikativno, samostojno, strokovno kritično in 
odgovorno delo v pravniškem poklicu. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo kandidat 
sposoben izkazati razumevanje delovanja 
prekrškovnih organov. Sposoben bo 
argumentirano interpretirati zakonske določbe 
s področja in spremljati ter analizirati sodno 
prakso.  
Pridobljeno znanje bo kandidat lahko 
neposredno uporabil pri spremljanju delovanja 
prekrškovnih organov. 
Kandidat se bo sposoben pisno in ustno izražati 
o  vprašanjih, ki vplivajo na normativno 
ureditev postopka pred prekrškovnimi organi. 
Utrdil in nadgradil bo občutek za pravilno 
dojemanje in interpretiranje pravnih norm. 
Utrdil bo kritično razmišljanje in poglobil 
občutek za etično opravljanje poklica. 
Kandidat bo sposoben povezovati pridobljeno 
znanje predvsem s področjem javne uprave in 
upravnega prava. 

 
 
 

 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 



Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in 
praktičnih primerov). 
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje 
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov 
samostojnega dela).  
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo 
izdelkov za obravnavo na vajah, samostojno 
delo in študij).    

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Končni pisni izpit. 100%  

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

1. Horvat, Mitja. Podelitev javnega pooblastila. V: VI. dnevi javnega prava, Portorož, 5.-7. junij 
2000, (Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, ISSN 1408-0427, 1). Ljubljana: Inštitut za 
javno upravo, 2000, str. 197-206. [COBISS.SI-ID 3459665]. 

2. Horvat, Mitja. Razkritje vira in dokazovanje v upravnem postopku. V: Pagon, Milan (ur.). Dnevi 
varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2001, knj. 1, str. 285-292. [COBISS.SI-ID 
787946]. 

3. Horvat, Mitja. Upravnopravna zadeva in lokalna samouprava. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 
2004, letn. 40, št. 3, str. 479-503. [COBISS.SI-ID 6949713]. 

 

 


