
PRILOGA 2 

Vsebina preizkusa znanja 

za vodenje postopka in odločanje po zakonu o prekrških 

(za V. in VI. raven izobrazbe) 

 

A) Vsebina preizkusa znanja za vodenje postopka pred izdajo odločbe o prekršku in za izdajo 

plačilnega naloga (V. raven izobrazbe) 

 

I. Materialna ureditev prava prekrškov 

1. Temeljne določbe: 

– predpisovanje prekrškov in sankcij 

– meje sankcioniranja prekrškov 

– veljavnost predpisov, s katerimi so določeni prekrški 

2. Prekršek in odgovornost zanj: 

– prekršek 

– domneva nedolžnosti in odgovornost za prekršek 

– udeležba pri prekršku 

– odgovornost pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in njune odgovorne osebe 

– uporaba določb Kazenskega zakonika 

3. Sankcije za prekršek: 

– vrste sankcij 

4. Zastaranje: 

– zastaranje pregona 

– zastaranje izvršitve sankcije 

 



 

II. Postopek o prekršku 

1. Pristojnost za odločanje o prekršku: 

– prekrškovni organi 

– pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa 

– sodišča, pristojna za odločanje o prekrških 

2. Vrste postopkov: 

– hitri postopek 

– redni sodni postopek 

3. Hitri postopek: 

– pristojnost in pooblastilo za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga 

– začetek postopka o prekršku 

– opozorilo 

– plačilni nalog 

– pravni pouk 

– smiselna uporaba zakona 

– pravnomočnost odločbe v hitrem postopku 

4. Zahteva za sodno varstvo: 

– pravica do zahteve za sodno varstvo 

– rok za vložitev zahteve za sodno varstvo 

– pristojnost za sprejem zahteve za sodno varstvo 

5. Izvrševanje sankcij za prekrške: 

– izvršitev plačilnega naloga 

– rok plačila globe 

– zavarovanje izvršitve 

 



 

B) Vsebina preizkusa znanja za vodenje postopka in izdajo odločbe o prekršku (VI. raven 

izobrazbe) 

 

I. Materialna ureditev prava prekrškov 

1. Temeljne določbe: 

– predpisovanje prekrškov in sankcij 

– meje sankcioniranja prekrškov 

– veljavnost predpisov, s katerimi so določeni prekrški 

2. Prekršek in odgovornost zanj: 

– prekršek 

– domneva nedolžnosti in odgovornost za prekršek 

– udeležba pri prekršku 

– odgovornost pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in njune odgovorne osebe 

– uporaba določb Kazenskega zakonika 

3. Sankcije za prekršek in odvzem premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom: 

– vrste sankcij 

– pravila za odmero sankcij 

– stek 

4. Zastaranje: 

– zastaranje pregona 

– zastaranje izvršitve sankcije 

 

II. Postopek o prekršku 

1. Pristojnost za odločanje o prekršku: 

– prekrškovni organi 

– pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa 

– sodišča, pristojna za odločanje o prekrških 



 

2. Vrste postopkov: 

– hitri postopek 

– redni sodni postopek 

3. Hitri postopek: 

– organi za odločanje o prekrških 

– pristojnost in pooblastilo za vodenje in odločanje v hitrem postopku 

– začetek postopka o prekršku 

– odločanje prekrškovnega organa 

– stroški postopka 

– opozorilo 

– pisna odločba o prekršku 

– plačilni nalog 

– pravni pouk 

– smiselna uporaba zakona 

– pravnomočnost odločbe v hitrem postopku 

4. Zahteva za sodno varstvo: 

– pravica do zahteve za sodno varstvo 

– rok za vložitev zahteve za sodno varstvo 

– pristojnost za sprejem zahteve za sodno varstvo 

– vsebina zahteve za sodno varstvo 

– razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo 

– odločanje prekrškovnega organa v zvezi z zahtevo za sodno varstvo 

5. Izvrševanje sankcij za prekrške: 

– izvršitev odločbe ali plačilnega naloga 

– rok plačila globe 

– uklonilni zapor in prisilna izterjava globe 



 

– zavarovanje izvršitve 

– izvršitev stranskih sankcij 

6. Redni sodni postopek: 

– temeljne določbe 

– krajevna pristojnost 

– začetek postopka 

– ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in za uspešno izvedbo postopka o prekršku 

7. Evidence prekrškovnih organov: 

– evidenca o izdanih odločbah o prekrških 

– izbris pravnomočnih odločb o prekrških 

 


