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Predmet: Pravo o prekrških 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 
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program Pravo 
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Vrsta predmeta / Course type Izbirni strokovni predmet 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

30 15   15 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: prof. dr. Katja Filipčič 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 
Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisits: 

Za vključitev v predmet mora študent uspešno 
opraviti prvi, drugi in tretji letnik pravnega 
študija. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Prekrški kot vrsta kaznivih ravnanj 
1.1. Prekrški kot del odklonskega vedenja  
1.2. Prekrški in sistem kaznivih ravnanj 
1.3. Obseg, vrste in nevarnost prekrškov 
2. Mesto prekrškov v pravnem sistemu 
2.1. Prekrški kot upravnokazenske kršitve in 
kot kazniva ravnanja 
2.2. Primerjalnopravni prikaz obravnavanja 
prekrškov (Avstrija, Nemčija, Francija, Anglija, 
ZDA) 
2.3. Prekrški kot ustavna kategorija 
3. Izhodišča za pravno ureditev prekrškov 

  



3.1. Razvoj prava o prekrških v Sloveniji 
3.2. Judikatura Evropskega sodišča za 
človekove pravice 
4. Organi za obravnavanje prekrškov 
4.1. Značilnosti sodnika za prekrške, sodišča za 
prekrške in prekrškovnega organa) 
4.2. Odločbe Ustavnega sodišča RS 
5. Načela prava o prekrških 
5.1. Načelo zakonitosti 
5.2. Načelo subjektivne odgovornosti 
5.3. Načelo učinkovitosti 
6. Splošni del prava o prekrških 
6.1. Razmerje prava o prekrških do kazenskega 
prava in do upravnega prava 
6.2. Temeljni elementi prekrška 
6.3. Sankcije za prekršek 
7. Posebni del prava o prekrških 
7.1. Prekrški zoper varnost cestnega prometa 
7.2. Prekrški zoper varnost javnega reda in 
miru 
7.3. Prekrški mladoletnikov 
8. Procesnopravna ureditev prava o prekrških 
8.1. Stranke in drugi udeleženci v postopku 
8.2. Potek postopka  (postopek prekrškovnega 
organa , redni sodni postopek) 
8.3. Redna in izredna pravna sredstva 
8.4. Postopek proti mladoletnikom 
 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

BELE Ivan: Elementi protipravnosti in krivde v kazenskem pravu in pravu o prekrških, , v: Dnevi 
slovenskih pravnikov 2002 : od 10. do 12. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, Letn. 28, št. 6/7). 
Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2002 
BELE, Ivan: Razvoj in usmeritve kaznovalnega prava, v: VII. dnevi javnega prava, Portorož, 4. - 6. 
junij 2001 : [10 let slovenske ustave], (Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, 1/2001). 
Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2001  
FILIPČIČ, Katja: Položaj mladoletnikov v kazenskem postopku in postopku zaradi prekrška, v: Dnevi 
slovenskih pravnikov 2002 : od 10. do 12. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, Letn. 28, št. 6/7). 
Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2002  
FIŠER, Zvonko: Sodnik v postopku o prekršku, v: 1. dnevi prekrškovnega prava, zbornik, GV 
Založba, Ljubljana 2006 
GRIL Suzana: Dosedanja sodna praksa na področju izrekanja uklonilnega zapora in novosti ZP-1C, 
v: 1. dnevi prekrškovnega prava, zbornik, GV Založba, Ljubljana 2006  
JAKULIN, Vid: Sankcije za kazniva dejanja in prekrške, v: VII. dnevi javnega prava, Portorož, 4. - 6. 
junij 2001 : [10 let slovenske ustave], (Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, 1/2001). 
Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2001  
KOMAN, Ana: Razvoj in organizacija organov za postopek o prekrških v Republiki Sloveniji, v: VII. 



dnevi javnega prava, Portorož, 4. - 6. junij 2001 : [10 let slovenske ustave], (Izobraževanje in 
usposabljanje v javni upravi, 1/2001). Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2001  
MAČEK GUŠTIN Špela: Uvodna pojasnila, v: Zakon o prekrških, GV Založba, Ljubljana 2006, str.17 -
48 
ŠELIH, Alenka: Ustavnost prekrškov. V: IX. dnevi javnega prava, Portorož, 18.-20. junij 2003, 
(Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, 2003, 2). [Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2003], 
str. 65-75. 
ŠUGMAN, Katja G.: Ustavnopravni položaj sodnikov za prekrške, v: Dnevi slovenskih pravnikov 
2002 : od 10. do 12. oktobra v Portorožu, (Podjetje in delo, Letn. 28, št. 6/7). Ljubljana: 
Gospodarski vestnik, 2002 
ZAGORC, Saša. Uklonilni zapor - slon v trgovini s porcelanom?, Prav. praksa (Ljubl.), 24. feb. 2005, 
letn. 24, št. 7, str. 18-20 
 
Veljavna zakonodaja s področja, ki se objavi za vsako študijsko leto (dostopna na spletu: www.dz -
rs.si) 
 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi temeljna 
teoretična in praktična znanja s področja prava 
o prekrških. Predvidena teoretična znanja 
obsegajo seznanitev s temeljnimi razlikami s 
kazenskim pravom, z materialnimi in 
procesnimi instituti prekrškovnega prava. V 
okviru spoznavanja temeljnih skupin prekrškov 
pa bo dan poseben poudarek prometnim 
prekrškom in prekrškom zoper javni red in mir. 
Na praktični ravni se pričakuje, da bo študent 
sposoben posamezne institute prekrškovnega 
prava ustrezno uporabiti v življenjskih 
primerih. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo študent  poznal 
temelje delovanja prekrškovnih in sodnih 
organov, razumel odnose med posameznimi 
instituti prekrškovnega prava ter njihovo 
razmerje s podobnimi instituti kazenskega 
prava in znal pridobljeno znanje vključiti v širši 
okvir pravnega znanja. Sposoben bo 
argumentirano interpretirati relevantne 
zakonske določbe in odločbe pravosodnih in 
prekrškovnih organov. 
Pridobljeno znanje je uporabljivo pri delu v 
prekrškovnih organih in na sodišču ter v 
odvetništvu. 
Študenti razvijajo sposobnosti argumentirane 
kritične refleksije pravne ureditve na 

 
 
 

 
 



zadevnem področju, delovanja pravosodnih in 
upravnih institucij, ter vrednotenja 
morebitnega razkoraka med predpisanimi 
rešitvami in njihovim izvajanjem. 
Študenti pridobivajo sposobnosti povezovanja 
pridobljenega znanja z drugimi 
kazenskopravnimi predmeti  (zlasti kazenskim 
materialnim in procesnim pravom) in 
predmetom Upravni postopek. Utrjujejo 
spretnosti zbiranja in obdelave literature in 
virov, izdelave pisnih diskusijskih prispevkov in 
ustnega poročanja. 
 
   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

 predavanja (posredovanje temeljnih 
teoretičnih znanj) 

 seminar (analiza predpisov in sodne 
prakse) 

 

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

 Izdelava pisnega seminarskega 
prispevka (ocena seminarskega 
prispevka predstavlja 25% ocene izpita).  
Končni pisni izpit. 
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 
1 - 10: od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL 
in pravil Pravne fakultete. 
  

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

- FILIPČIČ, Katja. Prekršek in odgovornost zanj. Pravosod. bilt., 2005, letn. 26, 1, str. 199-209 
- FILIPČIČ, Katja, SELINŠEK, Liljana, JENULL, Hinko, MAČEK GUŠTIN, Špela, PERPAR, Matej. Zakon o 
prekrških (ZP-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 
2009. 969 str. 
- FILIPČIČ, Katja. Mladoletni storilci prekrškov v osnutku Zakona o obravnavanju mladoletnih 
prestopnikov. V: Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012, str. 7-16 
 


