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Content (Syllabus outline): 

Upravno procesno pravo združuje poznavanje 
dveh temeljnih pravnih postopkov, na podlagi 
katerih se uveljavljajo pravice, obveznosti ali 
pravne koristi posameznikov in pravnih oseb in 
v okviru katerih se preverja pravilnost in 
zakonitost sprejetih odločitev. Ta dva postopka 
sta: 
- upravni postopek, ki opredeljuje postopek 
pred državnimi organi in organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti, ki odločajo v konkretnih 
upravnih zadevah ter 
- upravni spor, ki predstavlja postopek 
neodvisnega in nepristranskega sodnega 

  



varstva pravic posameznika zoper posamične 
upravne akte, s katerimi organi posegajo v 
njegov pravni položaj. 
 

1. UVOD V UPRAVNO PROCESNO PRAVO 
a. Upravno procesno pravo in 

upravno materialno pravo 
b. Pomen javnopravnega 

procesnega varstva: odločanje o 
javnih pravicah in obveznostih 
ter javnopravnih interesih 
pravnih in fizičnih oseb v 
zakonitem postopku 

c. Pojem upravnega postopka ter 
upravnega spora ter pravni viri 

d. Razmerje do drugih postopkov 
e. Namen pravne ureditve 

upravnega postopka ter 
upravnega spora 

f. Pravni viri upravnega postopka 
ter upravnega spora 

2. TEMELJNE ZNAČILNOSTI UPRAVNEGA 
PROCESNEGA PRAVA 

a. Varstvo javnega interesa in 
varstvo pravic strank v 
upravnem postopku in 
upravnem sporu 

b. Temeljne procesne garancije 
upravnega procesnega prava; 
posameznik kot subjekt in ne 
objekt v postopku odločanja  

c. Vrste in značilnosti aktov, ki so 
izdani v upravnem postopku in 
upravnem sporu: upravni akti, 
upravne odločbe, upravne 
pogodbe, sodbe sodišč, 
procesni sklepi 

3. UPRAVNI POSTOPEK 
a. Obveznost odločanja v 

upravnem postopku; 
subsidiarna in smiselna uporaba 
upravnega postopka  

b. Temeljna načela upravnega 
postopka 

c. Pristojnosti za odločanje v 
upravnem postopku 

d. Stranka in njeno zastopanje v 



upravnem postopku 
e. Komuniciranje med organi in 

strankami 
f. Vročanje v upravnem postopku 
g. Roki in naroki v upravnem 

postopku in vrnitev v prejšnje 
stanje 

h. Vzdrževanje reda v upravnem 
postopku 

i. Stroški upravnega postopka 
4. POSTOPEK NA PRVI STOPNJI 

a. Začetek upravnega postopka in 
zahtevki strank 

b. Postopek do izdaje odločbe 
c. Dokazovanje 
d. Upravna  odločba 

5. PRAVNA SREDSTVA 
a. Redna in izredna pravna 

sredstva 
b. Pravni učinek pravnega sredstva 

na izdani upravni akt 
c. Pritožba 
d. Izredna pravna sredstva 

6. IZVRŠBA 
7. POJEM IN PREDMET UPRAVNEGA 

SPORA 
a. Obseg in pomen sodnega 

nadzora nad odločanjem uprave    
b. Teorija sodnega nadzora nad 

upravo 
c. Kaj je upravni spor 
d. Vrste upravnega spora 
e. Zgodovinski pregled 
f. Primerjalni pregled  
g. Značilnosti našega upravnega 

spora 
8. PRISTOJNOST ZA ODLOČANJE V 

UPRAVNEM SPORU 
9. STRANKE V UPRAVNEM SPORU 

a. Tožnik v upravnem sporu 
b. Tožena stranka v upravnem 

sporu 
c. Prizadeta oseba kot stranka v 

upravnem sporu 
10. POSTOPEK V UPRAVNEM SPORU 

a. Splošna pravila postopka 
b. Tožba in postopek s tožbo 



c. Začasna odredba 
d. Odločanje v upravnem sporu 
e. Glavna obravnava in seja 
f. Odločba v upravnem sporu  

11. PRAVNA SREDSTVA V UPRAVNEM 
SPORU 

a. Pritožba 
b. Revizija  
c. Obnova postopka 

 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

KERŠEVAN, Erik; ANDROJNA, Vilko: Upravno procesno pravo, GV Založba, Ljubljana 2018. 
ŽUBER, Bruna: Primeri iz upravnega procesnega prava, študijsko gradivo, Ljubljana, 2019. 
KERŠEVAN, Erik: Uprava in sodni nadzor, Ljubljana: Pravna fakulteta, 2004 
KERŠEVAN, Erik: Dokazni predlogi v splošnem in posebnih upravnih postopkih, Dnevi slovenskih 
pravnikov, 12. do 14. oktober 2017, Portorož, št. 6/7, 2017. str. 1012-1022. 
KERŠEVAN, Erik: Tožbeni zahtevki v upravnem sporu, Odvetnik, št. 2, 2016, str. 6-9. 
ŽUBER, Bruna: Obnova upravnega postopka zoper sklep, Javna uprava, št. 3/4, 2017, str. 53-66- 
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) 
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) 
Zakon o pravdnem postopku (z novelami od ZPP-A do ZPP-E) 
 
Obvezno je poznavanje veljavnih zakonov in drugih predpisov s področja javne uprave, upravnega 
prava, upravnega postopka in upravnega spora in posameznih upravnopravnih institucij ter 
poznavanje relevantnih odločb Ustavnega sodišča. 
 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Študent osvoji znanja s temeljnega pravnega 
področja, ki omogočajo vključitev v program 
druge bolonjske stopnje. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

   
 
 

 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 



   

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

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): 
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1. ŽUBER, Bruna, DOBRAVEC JALEN, Mira, DOMJAN PAVLIN, Brigita, FAGANEL, Marjanca, GOLOB, Peter, KERŠEVAN, 
Erik, KMECL, Andrej, PIRNAT, Rajko, SMREKAR, Nataša, STEINMAN, Tatjana, ŠTUCIN, Zdenka, KERŠEVAN, Erik 
(urednik). Zakon o upravnem sporu : (ZUS-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: 
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IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, KAUČIČ, Igor, KERŠEVAN, Erik, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, PIRNAT, 
Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTURM, Lovro, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, ZAGORC, Saša, 
ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, Jernej, et al., AVBELJ, Matej (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije : 
[znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 2 zv. (725; 519 str.). 
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4. ŽUBER, Bruna. Pomen glavne obravnave v upravnem sporu. V: KAMBIČ, Marko (ur.), ŠKRUBEJ, Katja (ur.), ACCETTO, 
Matej. Odsev dejstev v pravu : da mihi facta, dabo tibi ius : liber amicorum Janez Kranjc. 1. natis. Ljubljana: Pravna 
fakulteta. 2019, str. 485-494. [COBISS.SI-ID 16895825] 
5. ŽUBER, Bruna. The legal nature of local electoral dispute : the case of Slovenia. Lex localis : revija za lokalno 
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