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KATALOG ZNANJA  

1. IME PREDMETA  
 
POSTOPEK O PREKRŠKIH (PPR) 
 
 
2. SPLOŠNI CILJI 
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
– spoznati prekrškovni postopek kot enega od družbenih instrumentov za obravnavo kaznivih 

ravnanj in zagotavljanje varstva človekovih pravic, 
– spoštovati načela zakonitosti in dostojanstva vseh udeležencev prekrškovnega postopka, 
– spoznavati pravne institute prekrškovnega prava in osnovne pojme upravnega prava, 
– uporabljati pravna znanja za formalno dokumentiranje procesnih postopkov na področju 

obravnavanja prekrškov. 
 
3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE 
 

Pri predmetu študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence: 
 
– razumevanje vloge kaznovalno upravnih organov odkrivanja, pregona in odločanja, 
– izvajanje policijskih pooblastil v prekrškovnem postopku, 
– obvladovanje strokovne terminologije na področju prekrškovnega procesnega prava, 
– pravno relevantna dejstva zna v obliki plačilnega naloga kot kaznovalne odločbe ali 

obdolžilnega predloga utemeljiti in pravno okvalificirati. 
 

4. OPERATIVNI CILJI  
 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent: 
– pozna temeljne določbe, 
– razume predpisovanje prekrškov in 

sankcij za prekršek, 
– pozna pojem prekrška, 
– razume načelo zakonitosti in načela v 

upravnem postopku, 
– razume domnevo nedolžnosti in 

nadzakonska pravna pravila, 
– pozna subjekte, ki odgovarjajo za 

prekršek,  

– razloži razlike med prekrški in ostalimi 
kaznivimi ravnanji z uporabo življenjskih 
primerov, 

– pojasni vsebino načel prekrškovnega 
prava in predstavi njihovo uporabo na 
konkretnem primeru storitve prekrška,  

– razlikuje med pravnimi subjekti, ki 
odgovarjajo za prekrške pojasni njihovo  
prekrškovno odgovornost ter razloge za 
izključitev te odgovornosti, 
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– pozna določbe Kazenskega zakonika, ki 

se uporabljajo v postopku za prekršek, 
– pozna sankcioniranje za prekršek in 

razume postopek za odvzem 
premoženjske koristi pridobljene s 
prekrškom, 

– razume pravila za odmero sankcij, 
– pozna vzgojne ukrepe in sankcije za 

mladoletnike, 
– pozna veljavnost predpisov, s katerimi so 

določeni prekrški, 
– pozna institut zastaranja, 
– razume zastaranje pregona, 
– razume zastaranje izvršitve sankcije, 
– začetek postopka o prekršku, 
– loči subjekte, ki odločajo o prekršku, 
– razume pojem pooblaščene uradne osebe 

prekrškovnega organa, 
– pozna pristojnost sodišča za odločanje o 

prekršku, 
– pozna izvrševanje sankcij za prekrške, 
– pozna plačilo globe, 
– razume hitri postopek za prekršek, 
– pozna sodni postopek, 
– razume postopek dokazovanja v  

postopku za prekršek, 
 
 

– uporabi pravila Kazenskega zakonika pri 
obravnavi konkretnega prekrška,   

– pojasni izrekanje posameznih sankcij za 
prekrške na posameznih primerih 
prekrškov,  

– predstavi prekrškovni  postopek zoper 
mladoletne kršitelje in ukrepe, ki jim jih 
izreka sodišče za prekrške, 

– razloži pomen zastaranja postopka o 
prekršku in zastaranja izvršitve sankcije 
na konkretnem primeru, 

– razloži stvarno in krajevno  pristojnost 
prekrškovnih organov za vodenje 
postopka na konkretnem primeru, 

– pojasni primere, ko prekrškovni organ ne 
sme izvajati hitrega postopka, ampak je 
potrebno zoper kršitelja uvesti sodni 
postopek, 

 
 

– pozna opozorilo kot ukrep, 
– pozna izrek globe s plačilnim nalogom, 
– razume pravico kršitelja, da se izjavi o 

prekršku, 
– pozna pravna sredstva, 
– razume pravnomočnost in dokončnost 

odločbe,  
– izvršitev odločbe in plačilnega naloga, 
– primerja roke, ki se pojavljajo na 

prekrškovnem področju, 
– pozna rok plačila globe, 
– razume pojem uklonilnega zapora, 
– razume prisilno izterjavo globe, 
– pozna zavarovanje izvršitve globe, 
– pozna ukrepe za zagotovitev 

obdolženčeve navzočnosti za uspešno 
izvedbo postopka o prekršku, 

– pozna evidence prekrškovnih organov, 
– razume izbris pravnomočnih odločb o 

prekrških, 
– pozna pravna sredstva zoper sodne 

odločbe o prekrških. 

– izreče opozorilo storilcu prekrška,  
– izda osnovni plačilni nalog zaradi 

storjenega prekrška in kršitelju predstavi 
pravni pouk,  

– izda posebni plačilni nalog zaradi 
storjenega prekrška in kršitelju predstavi 
pravni pouk,  

– omogoči kršitelju, da se izjavi o 
prekršku, 

– napiše spis, ki je podlaga za izdajo 
odločbe o prekršku, 

– napiše obdolžilni predlog,  
– napiše predlog drugemu prekrškovnemu 

organu, ki je pristojen za vodenje 
postopka o prekršku 

– našteje vrste pravnih sredstev zoper 
različne vrste odločb o prekršku in 
pojasni razlike med njimi, 

– pojasni postopek prisilne izterjave globe, 
ko ta ni plačana,  
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– izvede postopek za zavarovanje izvršitve 
plačila globe z izdajo sklepa o 
zavarovanju izvršitve, 

– izvede postopek za zagotovitev 
obdolženčeve navzočnosti in za uspešno 
izvedbo postopka o prekršku, 

– razloži pojem in namen uklonilnega 
zapora in postopek njegove določitve, 

– opiše postopek pridržanja kršitelja, ki je 
pod vplivom alkohola ali drugih 
psihoaktivnih in napiše pisne izdelke, ki 
utemeljujejo izvedbo pridržanja.  

 
 
 
 
5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kontaktnih ur: 48 (36 ur predavanj in 12 ur vaj).     
 
Število ur samostojnega dela študenta:  72 (samostojno učenje, priprava na izpit, uporaba 
spleta in  izdelava pisnih izdelkov).   
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