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UVODNA POJASNILA: 

- Izpraševalka se načeloma drži preteklih vprašanj.  
- Poudarek daje na KZ-1 in ZKP, kakšno vprašanje pa je tudi iz ZP-1 in ZOPOKD; 
- Vsi sklici na zakonske določbe se nanašajo na aktualne zakone (kolikor ni zapisano 

drugače), čeprav so morda uporabljene kratice starejših zakonov; 
- Za številkami se včasih pojavlja "+", ki nakazuje, da so relevantne tudi naslednje strani oz. 

zakonski členi; 
- V odgovorih in ob določenih vprašanjih se pojavljajo omembe številk strani. Te označujejo 

številke strani v knjigi Kazensko pravo, šesta izdaja, Ljubljana 2014, avtorjev Bavcon, Šelih, 
Korošeč, Ambrož in Filipčič; 

- Občasno se v odgovorih pojavljajo okrajšave. Te imajo naslednji pomen: KD (kaznivo 
dejanje), DS (dejansko stanje), PN (predobravnavni narok) GO (glavna obravnava), DT 
(državni tožilec), PS (preiskovalni sodnik), ZOS (zunajobravnavni senat), PPZ 
(premoženjsko-pravni zahtevek), PM (pravnomočnost), UD (uradna dolžnost), ABK 
(absolutno bistvena kršitev), RBK (relativno bistvena kršitev), UZ (uradni zaznamek), PPU 
(prikriti preiskovalni ukrepi), HTP (huda telesna poškodba), LTP (lahka telesna poškodba). 

 

Mnenja kandidatov o izpraševalki: 

- Super izpraševalka, prijazna in korektna. Ne zahteva nobenih naštevanj v smislu alinej 
ipd. Vprašanja se nekatera obstoječa že ponavljajo, nekatera ne, vendar po mojem mnenju 
povsem zadošča dobro poznavanje materialnega kazenskega prava po KZ-1 z 
nadgraditvijo splošnih inštitutov po knjigi Kazensko pravo. Pri ZKP se ne obremenjevat s 
predkazenskim postopkom, s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, omejevalnimi ravnanji, 
ipd. V glavnem res osnove, brez strahu in ne komplicirat; 

- Izpraševalka je res super, tudi mene je večinoma spraševala po že objavljenih vprašanjih. 
Prijazna, korektna, če nekaj ne gre, potem ne vrta; 

- Tudi pri meni ni bilo presenečenj s strani eksaminatorke, vse kar piše drži, prav tako se 
drži objavljenih vprašanj; 

- Gospa je mega prijazna. Če ti ne gre pomaga oz. ne vztraja če ne veš odgovora. Spraševala 
je večinoma po že objavljenih vprašanjih (90%), nekaj pa si jih je izmislila sproti v smislu 
prejšnji teden smo imeli tak primer, ampak nič težkega. Če jo imate v komisiji ste 
zmagal! To je to. Gospa vam bo pomagala kolikor se le da, hoče da nardite! Meni je 
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poskušala pomagati tudi pri drugih izpraševalcih. Ne se zmest, če kaj ne veste, noben ne 
ve vsega, pač greste naprej!; 

- Sprašuje po že objavljenih vprašanjih. Zraven tega je mene še vprašala Zakon o zaščiti 
prič. Je pa prijazna in veliko sprašuje po primerih; 

- Ful prijazna izpraševalka, sprašuje po objavljenih vprašanjih - kot je bilo že prej navedeno 
prek primerov. Mene je dodatno edino izredna pravna sredstva pri prekrških - nism točn 
vedla pa ni bilo panike; 

- Rekel bi, da se večinoma drži vprašanj, presenetilo pa me je vprašanje, kdaj se uvede 
kazenski postopek (22. čl. ZKP; pazite, ne gre za začetek); 

- Se res v celoti drži že objavljenih vprašanj. Splošni del KZ je treba znati v celoti + prekrške 
(dokaj podrobno) in ZOPOKD. Skoraj ni bilo presenečenja. Mogoče edino KD poneverbe. 
Gospa je zelo zelo pozitivna in super prijazna, išče samo znanje, brez strahu pri njej!; 

- Sprašuje po objavljenih vprašanjih. Gospa je prijazna, če se zatakne pomaga, ima točno 
odmerjen čas 30 minut; 

- Izpraševalka je prijazna, ne zahteva definicij, pomaga. Je pa mi postavila veliko vprašanj 
in jo je moral predsednik komisije opomniti, da bo treba končati, ona je vseeno dodala še 
kaka tri vprašanja. No, ampak je pa prijazna, tak da nič bat; 

- Sprašuje skoraj izključno samo po primerih, vse institute splošnega dela KZ, novosti KZ-
1, ZKP, prekrške ZOPOKD; 

- Prijazna, sprašuje po že objavljenih vprašanjih. KZ, ZP, ZKP, ZOPOKD (samo osnove, kje je 
urejeno, kaj je urejeno, kazni, odgovornost RS, akcesornost); 

- Resnično zelo vredu izpraševalka! Spraševala me je v okviru vprašanj, ki so že objavljena 
na forumu. Sprašuje izključno osnove, pri odgovorih bodite previdni. Če je odgovor 
napačen, potem potipa tudi tisto, kar ste odgovorili narobe! Skratka če ne veste kaj reče, 
je bolje, da ste tiho ali počakate, da pomaga! 

- Jaz sem imela go. Strašek na izpitu marca 2008 in je zelo prijazna in korektna izpraševalka. 
Sprašuje ZKP, KZ, prekrške in zakon o odgovornosti pravnih oseb. Začne s splošnimi 
vprašanji, kot so načelo zakonitosti, silobran, skrajna sila in podobne institute iz 
splošnega dela KZ. Od splošnih vprašanj potrem gre pri kakšnem institutu še v 
podrobnosti, vendar ne vztraja, če ne gre oz. pomaga, kolikor se da. Vpraša tudi kaj od 
posebnega dela KZ, mene je vprašala razlio med goljufijo in poslovno goljufijo. Od 
prekrškov sprašuje tudi bolj splošne stvari, npr. uklonilni zapor in pa razmerja s KD (če 
ima dejanje znake prekrška in KD, kako se ravna v tem primeru; kaj če je nekdo oproščen 
KD, ali je lahko kaznovan za prekršek ...). Glede odgovornosti pravnih oseb je spraševala 
zgolj splošne stvari, kdaj lahko pravna oseba odgovarja, kateri zakon to ureja, ali je nujno, 
da odgovarja poleg pravne osebe tudi fizična oseba ... Spraševala me je točno 30 minut in 
več ali manj so bila vsa vprašanja že objavljena; 

- Je zelo zelo vredu izpraševalka, ki gre dejansko čisto po KZ-ju in ZKP-ju. Njena vprašanja 
so zelo korektna in glede na to, da je prva izpraševalka, se lahko pri njej kar sprostiš. Če 
imate njo ni strahu; 

- Je zelo prijazna izpraševalka. Spraševala me je KZ, ZKP, ZOPOKD, prekrške. Pomaga tudi 
s podvprašanji. Veliko vprašanj je bilo postavljenih preko primerov, ampak nič zapleteno, 
se je dalo ugotoviti za kaj gre in odgovoriti pravilno; 

- Podobna vprašanja kot že objavljena; je zelo v redu oseba (kot izpraševalka). Osnove je 
treba dobro poznati, v podrobnosti pa se hvala bogu ne spušča. 

 

VPRAŠANJA & ODGOVORI 
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ZAKON O PREKRŠKIH (ZP-1) 
 

1. Kaj so prekrški? 

6 ZP-1: Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne‚ lokalne 
skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. 

2. Kdaj ni mogoče voditi hitrega postopka pri prekrških? 

Hitri postopek je urejen v čelnih 49+ ZP-1. 

52 ZP-1: (1) O prekrških se odloča po hitrem postopku, razen v primerih, ko ta zakon določa 
drugače. (2) Hitri postopek ni dovoljen: 

 če predlagatelj rednega sodnega postopka glede na naravo kršitve oceni, da so podani pogoji za 
izrek stranske sankcije po tem zakonu; 

 če je predpisana stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila; 
 če je predpisana stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja; 
 proti mladoletnim storilcem prekrškov; 
 za prekrške s področja obrambnih dolžnosti in za prekrške s področja nezdružljivosti javnih 

funkcij s pridobitno dejavnostjo; 
 za prekrške zoper varnost cestnega prometa, za katere je predpisana stranska sankcija kazenskih 

točk v številu, zaradi katerega se po zakonu storilcu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja; 

 za prekrške s področja političnih strank ter volilne in referendumske kampanje, za nadzor katerih 
je pristojno Računsko sodišče Republike Slovenije; 

 če obdolžilni predlog za prekršek v skladu z drugim odstavkom 103. člena tega zakona vloži organ, 
ki po zakonu nadzoruje delo prekrškovnega organa. 

(3) V hitrem postopku se storilcu izreče globa v znesku, v katerem je predpisana, če je predpisana 
v razponu, pa se izreče najnižja predpisana mera globe, če z zakonom ni določeno drugače. 

 
3. Kje so urejeni prekrški?  

V Zakonu o prekrških (ZP-1).  

Predpisani pa so lahko z zakonom, uredbo vlade ali odlokom samoupravne lokalne skupnosti (6 
ZP-1). 

4. Vrste postopkov pri prekrških?  

Bistvena sta dva postopka (hitri in redni), skupaj pa ZP-1 ureja 5 postopkov: 

a. Hitri postopek prekrškovnega organa (49-66 ZP-1) (postopek s plačilnim nalogom 
in izdaja odločbe o prekršku) 

b. Redni sodni postopek (67-171 ZP-1)(redni postopek in skrajšani postopek) 
c. Postopek proti mladoletnikom (172 - 189 ZP-1) 
d. Postopek za odvzem premoženjske koristi (190 - 192 ZP-1) 
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e. Postopek za odreditev nadomestnega zapora (192.a – 192.č ZP-1) 
5. Kako ravna pritožbeno sodišče pri rednem postopku?  

159 ZP-1: Višje sodišče preizkusi sodbo o prekršku v tistem delu, v katerem se s pritožbo 
izpodbija, vendar mora vselej po uradni dolžnosti preizkusiti, ali je podana bistvena kršitev 
določb postopka o prekršku iz 1., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 155. člena ter ali so bile v 
škodo obdolženca kršene materialne določbe zakona ali predpisa, ki določa prekršek (156. člena 
tega zakona). 

163 ZP-1: (1) Višje sodišče s sklepom zavrže prepozno ali nedovoljeno pritožbo, če tega ni storilo 
sodišče prve stopnje. 

(2) Višje sodišče odloči o pritožbi tako, da sodbo sodišča prve stopnje potrdi, razveljavi ali 
spremeni. 

(3) Višje sodišče zavrne pritožbo kot neutemeljeno in s sodbo potrdi sodbo sodišča prve stopnje, 
če ugotovi, da niso podani razlogi, zaradi katerih se sodba izpodbija, in tudi ne take kršitve, na 
katere mora paziti po uradni dolžnosti (159. člen). 

(4) Višje sodišče ugodi pritožbi, odpravi ugotovljene kršitve ali jih odpravi po uradni dolžnosti in 
s sodbo odloči o zadevi, če je podana kršitev določb postopka o prekršku. 

(5) Višje sodišče ugodi pritožbi in s sklepom razveljavi sodbo o prekršku sodišča prve stopnje ali 
jo razveljavi po uradni dolžnosti ter zadevo vrne v novo odločitev, če ugotovi, da je podana 
bistvena kršitev določb postopka o prekršku iz 1., 2., 3., 4. in 8. točke prvega odstavka 155. člena 
tega zakona, kršitve postopka pa glede na njeno naravo ne more samo odpraviti. 

(6) Višje sodišče na ustni obravnavi dopolni dokazni postopek po določbah rednega sodnega 
postopka in s sodbo odloči o zadevi, če spozna, da je to potrebno zaradi nepopolne ugotovitve 
dejanskega stanja, ki ga pritožnik uveljavlja na podlagi novih dejstev in dokazov, za katere je 
verjetno izkazal, da jih brez svoje krivde ni mogel uveljaviti v postopku na prvi stopnji. 

(7) Višje sodišče na seji ali na ustni obravnavi ponovi posamezne izvedene dokaze po določbah 
rednega sodnega postopka in s sodbo odloči o zadevi, če spozna, da je zaradi zmotne ugotovitve 
dejanskega stanja dokazni postopek treba ponoviti. 

(8) Višje sodišče izjemoma s sklepom razveljavi sodbo sodišča prve stopnje in vrne zadevo 
sodišču prve stopnje v novo sojenje, če glede na naravo stvari in okoliščine primera oceni, da samo 
ne more izvesti dokaznega postopka. 

(9) Višje sodišče ugodi pritožbi in s sodbo spremeni sodbo o prekršku sodišča prve stopnje ali jo 
spremeni po uradni dolžnosti, če ugotovi, da so bila odločilna dejstva v sodbi o prekršku sodišča 
prve stopnje pravilno ugotovljena, da pa je treba na ugotovljeno dejansko stanje ob pravilni 
uporabi predpisa izdati drugačno sodbo. Višje sodišče s sodbo spremeni sodbo o prekršku sodišča 
prve stopnje tudi, če spozna, da je treba pri odmeri sankcij za prekrške oziroma odvzemu 
premoženjske koristi drugače presojati upoštevane okoliščine. 

(10) Višje sodišče spremeni sodbo sodišča prve stopnje tudi takrat, kadar spozna, da je sodišče 
prve stopnje zmotno presodilo listine ali druge dokaze, ki jih ni samo izvedlo in je nanje oprlo 
sodbo. 
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(11) Če višje sodišče pri reševanju pritožbe ugotovi, da so razlogi, zaradi katerih je izdalo odločbo 
v korist obdolženca, v korist tudi kakšnemu drugemu obdolžencu, ki se ni pritožil ali se ni pritožil 
v tej smeri, ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi se bil pritožil tudi ta. 

(12) Če je pritožba vložena samo v korist obdolženca, se sodba o prekršku ne sme spremeniti v 
njegovo škodo. 

6. Nadomestni zapor. 

20.a ZP-1: (1) Če znesek posamične globe ali seštevek dveh ali več glob, izrečenih storilcu, znaša 
najmanj 1.000 eurov, globe ali glob pa ni mogoče izterjati po pravilih upravne izvršbe, sodišče 
sankcijo izvrši tako, da za vsakih začetih 100 eurov globe določi en dan zapora, pri čemer zapor 
ne sme biti daljši od 90 dni. V seštevek glob se vštejejo le globe, izrečene s posamičnim plačilnim 
nalogom, odločbo ali sodbo v višini najmanj 300 eurov. 

(2) Če je storilcu izrečenih deset ali več glob v znesku manj kot 300 eurov na posamični plačilni 
nalog, odločbo ali sodbo, pa seštevek teh glob znaša najmanj 1.000 eurov, glob pa ni mogoče 
izterjati po pravilih upravne izvršbe, sodišče sankcijo izvrši tako, da za vsakih začetih 100 eurov 
globe določi en dan zapora, pri čemer zapor ne sme biti daljši od 30 dni. 

(3) Če sodišče ob upoštevanju storilčeve zmožnosti za prestajanje zapora, njegovih osebnih 
razmer ali drugih okoliščin v času odločanja oceni, da za to obstajajo utemeljeni in upravičeni 
razlogi, lahko število dni nadomestnega zapora, določeno na podlagi prvega in drugega odstavka 
tega člena, zniža za največ eno tretjino, vendar ne na manj kot 8 dni. 

(4) Ko storilec prestane nadomestni zapor, terjatev iz naslova neplačane globe, ki je zajeta s 
sklepom o nadomestnem zaporu, ugasne. 

(5) Nadomestni zapor se lahko izvrši do zastaranja izvršitve globe. 

192.a ZP-1: (1) Ko organ, pristojen za izterjavo neplačane globe po pravilih upravne izvršbe 
ugotovi, da obstajajo okoliščine iz prvega ali drugega odstavka 20.a člena tega zakona, o tem 
obvesti sodišče, na območju katerega ima storilec stalno, če nima stalnega, pa začasno 
prebivališče. 

(4) Če sodišče po prejemu obvestila in podatkov iz prejšnjega odstavka ugotovi, da so izpolnjeni 
pogoji iz prvega ali drugega odstavka 20.a člena tega zakona, pošlje storilcu pisno obvestilo o 
uvedbi postopka za odreditev nadomestnega zapora, in ga pozove, da se v roku petih dni izjavi o 
vsebini obvestila. V tej izjavi storilec ne more uspešno uveljavljati ugovorov zoper pravnomočno 
sodbo, odločbo ali plačilni nalog, s katerim je bila izrečena globa, lahko pa predlaga nadomestitev 
plačila globe z delom v splošno korist oziroma navede in pojasni dejstva in okoliščine, povezane 
z nezmožnostjo plačila globe ali nezmožnostjo prestajanja nadomestnega zapora. Za svoje 
navedbe mora storilec predložiti dokaze. 

(7) Če se storilec v zakonsko določenem roku ne izjavi ali če sodišče ugotovi, da v izjavi ni navedel 
dejstev in okoliščin, ki bi vplivale na odreditev nadomestnega zapora, ali zanje ni predložil 
dokazov, izda sodišče sklep o nadomestnem zaporu po določbah 192.c člena tega zakona. 

(9) Če sodišče ugotovi, da je storilec v izjavi navedel dejstva in predložil dokaze, ki onemogočajo 
izvršitev in posledično odreditev nadomestnega zapora, ali če presodi, da nadomestni zapor glede 


