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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.
Upravni postopek
1. Pojem upravnega postopka.
2. Področja uporabe upravnega postopka.
Subsidiarna in smiselna uporaba.
Posebni upravni postopki.
3. Temeljna ustavna, zakonska in
evropska procesna načela, njihov
pomen in cilj.
4. Terminologija in pomen izrazov.
5. Pristojnosti za odločanje v upravnem
postopku. Stvarna, krajevna,
funkcionalna in personalna pristojnost.
6. Pravna pomoč.
7. Izločitev uradne osebe.
8. Stranka in njeno zastopanje v
upravnem postopku. Položaj in
upravičenja stranke. Stranka v
materialnem in v formalnem smislu.
Odpravljanje neskladij med obema
značilnostma. Njeno zastopanje in
predstavljanje.
9. Jezik v postopku. Uporaba jezika v
postopku. Pravice italijanske in
madžarske narodne skupnosti.
10. Komuniciranje med organi in
strankami.Vloge. Postopek sprejemanja
vlog.Vabila. Zapisnik. Zaznamek.
Pregled spisov in obvestila o poteku
postopka.
11. Vročanje v upravnem postopku.
12. Roki in naroki v upravnem postopku.
13. Vrnitev v prejšnje stanje.
14. Stroški upravnega postopka. Stroški
organov in strank. Oprostitev plačila
stroškov postopka.
15. Postopek na prvi stopnji. Začetek
postopka in zahtevki strank. Združitev
stvari v en postopek. Sprememba
zahtevka. Umik zahteve. Poravnava.
16. Ugotovitveni postopek: splošna načela
ugotovitvenega postopka. Skrajšani
ugotovitveni postopek. Posebni

ugotovitveni postopek. Predhodno
vprašanje in identično dejansko stanje.
Prekinitev postopka.
17. Ustna obravnava.
18. Dokazovanje. Splošna načela
dokazovanja. Dokazna sredstva.
Zavarovanje dokazov.
19. Upravna odločba. Kateri organ izda
odločbo. Oblika in sestavni deli
odločbe. Delna, dopolnilna in začasna
odločba. Rok za odločbo. Popravljanje
pomot v odločbi. Dokončnost in
pravnomočnost odločbe.
20. Sklep.
21. Pritožba kot redno pravno sredstvo.
Pravica pritožbe. Pristojnosti organov
za odločanje o pritožbi. Rok za pritožbo.
Razlogi za pritožbo. Oblika in vsebina
pritožbe. Izročitev pritožbe. Delo
organa prve stopnje v zvezi s pritožbo.
Odločanje organa druge stopnje o
pritožbi. Pritožba, če odločba prve
stopnje ni bila izdana. Pritožba ob
molku organa. Rok za odločbo o
pritožbi. Vročitev odločbe druge
stopnje. Pritožba zoper sklep.
22. Izredna pravna sredstva. Obnova
postopka. Sprememba in odprava
odločbe v zvezi z upravnim sporom.
Odprava in razveljavitev odločbe po
nadzorstveni pravici. Izredna
razveljavitev. Ničnost odločbe. Pravne
posledice odprave, spremembe,
razveljavitve in ničnosti.
23. Izvršba. Pojem. Vrste izvršbe. Oblike
upravne izvršbe.

Upravni spor
1. Teorija upravnega spora. Kaj je upravni
spor. Vrste upravnega spora. Temeljna
načela upravnega spora.
2. Pravna narava našega upravnega spora.
Zgodovinski pregled.
3. Upravni akt.
4. Varstvo z ustavo zajamčenih svoboščin

in pravic v upravnem sporu.
5. Stranke v upravno sodnem postopku.
6. Sodišča in njihova pristojnost.
7. Tožba. Vložitev, roki, vsebina in oblika
tožbe. Umik.
8. Odločanje sodišča. Sodba ali sklep.
9. Pritožba.
10. Izredna pravna sredstva. Obnova.
Revizija.
11. Obveznost sodb. Sankcije zaradi
nespoštovanja sodb.
12. Ustavnosodno varstvo zoper sodbo v
upravnem sporu
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PIRNAT, RAJKO: Akti poslovanja državnih organov, Zbornik posveta IX. Dnevi javnega prava,
Portorož 2003, Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2003, str. 187-197.
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Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

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

Predvideni študijski rezultati:
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