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KATALOG ZNANJA 

 
 
1. IME PREDMETA 
 
KAZENSKO MATERIALNO PRAVO (KMP) 
 
 
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA 
 
Splošni cilji predmeta so: 
 
– kazensko materialno pravo razumeti kot sredstvo države pri zatiranju kriminalitete ob 

upoštevanju temeljnih načel kazenskega prava, 
– razviti sposobnost in znanje za samostojno prepoznavo znakov deviantnega ravnanja, 
– razumeti strokovne izraze in razviti kompetentno izražanje s področja kazenskega 

materialnega prava, 
– razviti zavest za kasnejše samostojno iskanje virov in informacij s področja kazenskega 

prava, z namenom lastnega samoizobraževanja, 
– razumeti pomembnost povezave z drugimi pravnimi vejami pri zatiranju kriminala, 

predvsem povezavo s kriminalistiko, 
– razviti spretnost uporabe virov kazenskega materialnega prava. 

 
 

 
3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE PREDMETA 
 
V predmetu si študenti poleg generičnih  pridobijo naslednje kompetence: 
 
– poznavanje temeljnih virov kazenskega materialnega prava, 
– poznavanje temeljnih sestavin kazenskomaterialne norme (dispozicijo in sankcijo), 
– na konkretnih primerih prepoznavanje vrst deviantnega ravnanja, elemente kaznivega 

dejanja in zakonske znake kaznivega dejanja, ločevanje kaznivega dejanja od prekrška kot 
vrste kaznivega ravnanja, 

– s pomočjo temeljnega vira določanje pravne kvalifikacije kaznivega dejanja, 
– ugotavljanje ali gre samo za lastno delovanje storilca ali so možni elementi udeležbe, 
– razlikovanje posameznih poglavij v posebnem delu kazenskega zakonika, 
– poznavanje temeljnih institutov v splošnem delu kazenskega zakonika, 
– razumevanje pomembnosti poznavanja kazenskega materialnega prava pri izdelavi 

kazenske ovadbe. 
 
 
 
 
4. OPERATIVNI CILJI 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent 
– pozna materialne, formalne in druge vire 

kazenskega prava, 
– pozna kazniva ravnanja,  
– razume pomen delitve kazenskega prava na 

kazenskomaterialno in kazenskoprocesno 
pravo. 

 
Kazenski zakonik 
– razume pomembnost razlikovanja določb 

kazenskega zakonika, ki govorijo o krajevni, 
časovni in osebni veljavnosti,  

– loči temeljno delitev kazenskega zakonika 
na splošni in posebni del, 

 
Kaznivo dejanje – splošni del kazenskega 
zakonika 
– pozna pojem – definicijo kaznivega dejanja 

in v zvezi s to definicijo zna našteti 
elemente kaznivega dejanja, znotraj 
elementov pozna institute izključene 
protipravnosti, kazensko odgovornost oz. 
krivdo, izključeno kaznivost, 

 
 
– razume pomen načel kazenskega prava 

(kazenskega zakonika), 
 
 
– pozna stadije naklepnega kaznivega dejanja 

in pri teh stadijih zna izločit kazenskopravni 
institut »poskus«, 

 
– razlikuje pojem dejanske od pravne zmote,  
– razume pojem steka kaznivega dejanja, 
– razume institut udeležbe, 
– pozna in razume sistem kazenskih sankcij, 
– pozna zastaralne roke kazenskega zakonika, 
– pozna pravne posledice obsodbe, 

rehabilitacije ter institutov amnestije in 
pomilostitve, 

 
Kaznivo dejanje – posebni del kazenskega 
zakonika 
– pozna posamezna poglavja v posebnem delu 

kazenskega zakonika in kazniva dejanja, ki 
v tja sodijo.  

 
 

– pravilno uporabi posamezni vir kazenskega 
prava,  

– pravilno uporabi postopkovne in materialne 
predpise za obravnavo posameznih vrst 
kaznivih ravnanj. 

 
 
 
– opredeli veljavnost kazenskega zakonika pri  

obravnavi kaznivega dejanja, 
 
 
 
 
 
 
– prepozna elemente kaznivega dejanja in s 

tem loči kaznivo dejanje od ostalih kaznivih 
ravnanj, pojasni pomen posameznega 
elementa kaznivega dejanja, postopka ne 
izpelje, če eden izmed elementov manjka, 
ker ne gre za kaznivo dejanje, 

 
– uporabi načela kazenskega zakonika, 

predvsem načelo »nullum crimen sine lege, 
nulla poena sine lege praevia«,  

 
– opredeli kaznivo dejanje, pri katerem je 

poskus kazniv, 
 
 
– prepozna elemente, ki opredeljujejo 

dejansko zmoto in elemente, ki 
opredeljujejo pravno zmoto, 

– ukrepa v primeru steka storitve, 
– prepozna elemente napeljevanja in pomoči 

storitvi kaznivega dejanja,  
– obvešča državnega tožilca v primeru 

zastaranja kaznivega dejanja 
 
 
– kvalificira posamezna kazniva dejanja po 

kazenskem zakoniku. 
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 
 
Število kontaktnih ur: 36 (18 ur predavanj, 18 ur laboratorijskih vaj) 
 
Število ur samostojnega dela študenta: 54 (34 ur študij literature in gradiv, 20 ur reševanje vaj) 
 


