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Znanstvena monografija Glavna obravnava pred upravnim sodnikom 
celovito obravnava glavno obravnavo kot eno najaktualnejših tem 

upravnega procesnega prava v zadnjem obdobju. Glavna obravnava 
v upravnem sporu je samostojna človekova pravica, njena narava 
in smisel pa sta enaka kot pri glavnih obravnavah v drugih sodnih 

postopkih. V prihodnje lahko pričakujemo spremembo v smeri 
večinskega odločanja v upravnem sporu po opravljeni glavni obravnavi, 

posledica tega pa bodo tudi druge spremembe v upravnem sodstvu. 
Nov pristop ne sme biti razumljen kot ovira hitremu in učinkovitemu 

sodnemu odločanju, temveč kot priložnost, da se vse znanje in izkušnje 
združijo za doseganje skupnega cilja »boljšega« upravnega spora. Vse 

pravo navsezadnje obstaja zaradi ljudi in se trudi biti boljše prav zanje.
Bruna Žuber
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Pravica do javne in ustne obravnave je sestavni del pravice do poštenega so-
jenja. V upravnem sporu se ta pravica uresničuje na glavni obravnavi. Ustav-
no sodišče Republike Slovenije je v svoji novejši praksi pravico do glavne 
obravnave v upravnem sporu opredelilo kot samostojno človekovo pravico, 
ki jo zagotavlja 22. člen Ustave Republike Slovenije. Ta človekova pravica ni 
absolutna, zato morajo biti posegi vanjo zakonsko določeni, prestati pa mo-
rajo tudi ustavna testa legitimnosti in sorazmernosti. V sodni praksi je treba 
zakonsko določene izjeme od obveznosti izvedbe glavne obravnave razlagati 
restriktivno.

Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) v prvem odstavku 51. člena vzpostav-
lja splošno pravilo odločanja sodišča prve stopnje v upravnem sporu po 
opravljeni glavni obravnavi, v 59. členu pa kot izjemo predvideva sojenje na 
seji. Praksa preteklih let kaže, da je Upravno sodišče Republike Slovenije v 
upravnem sporu večinoma sodilo na seji in zgolj izjemoma po opravljeni 
glavni obravnavi. Razlogov za to je več. Eden pomembnejših je gotovo ta, 
da ima Upravno sodišče v Sloveniji položaj višjega sodišča, pri odločanju 
višjih sodišč pa prevladuje sojenje na sejah. Drug pomemben razlog je, da se 
upravni spor od drugih sodnih postopkov razlikuje po tem, da večinoma sledi 
upravnemu postopku, v katerem je bila (ali bi vsaj morala biti) po izvedenem 
ugotovitvenem postopku sprejeta dokončna odločitev o predmetu zadeve. 
Upravni spor je zasnovan na ideji izvajanja sodnega nadzora nad zakonitostjo 
delovanja uprave in prav v tem se razlikuje od drugih sodnih postopkov, v ka-
terih šele prvostopenjska sodišča prvič ugotavljajo dejansko stanje. Ti razlogi 
očitno niso bili dovolj prepričljivi za najvišja sodišča, ki imajo v zadnjih letih 
do neizvajanja glavnih obravnav v upravnem sporu pred Upravnim sodiščem 
izrazito odklonilen odnos. Na neustreznost prevladujoče prakse opuščanja 
izvedbe glavne obravnave v upravnem sporu, ki pomeni poseg v človekovo 
pravico iz 22. člena Ustave in 6. člena Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, v svojih odločitvah vztrajno opozarjajo tako Vrhovno sodišče Re-
publike Slovenije kot tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije in Evropsko 
sodišče za človekove pravice, ki je Slovenijo v zvezi z opustitvijo izvedbe 
glavne obravnave v upravnem sporu tudi večkrat obsodilo. V novejši praksi 
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Ustavno sodišče in Vrhovno sodišče zavzemata enotno stališče, da ima glavna 
obravnava v upravnem sporu enako naravo in smisel kot glavna obravnava 
pred katerimkoli drugim sodiščem. Vse to vodi v sklep, da bo moralo Uprav-
no sodišče v prihodnje v večini primerov izvesti glavno obravnavo, zgolj v 
izjemnih primerih pa bo lahko sodilo na seji. Ta sprememba se ne bo izražala 
le v drugačnem načinu odločanja upravnih sodnikov, temveč gotovo tudi v 
organizacijskih in kadrovskih spremembah pri delu Upravnega sodišča.

Monografija Glavna obravnava pred upravnim sodnikom je znanstveno 
delo, ki celovito obravnava trenutno eno najaktualnejših tem na področju 
upravnega procesnega prava, tj. glavno obravnavo. Delo se ne posveča le ana-
lizi pravnih pravil o tem, kdaj je glavno obravnavo treba izvesti in kdaj se jo 
lahko opusti, temveč preučuje vse razsežnosti pravice do glavne obravnave 
in institute, ki so z izvedbo glavne obravnave pred upravnim sodnikom ne-
ločljivo povezani. Monografija je temeljno delo s področja glavne obravnave 
v upravnem sodstvu in kot taka prispeva k teoriji in praksi upravnega pro-
cesnega prava. Nedvomno je tudi spodbuda za nadaljnji razvoj sodne prakse 
na tem področju. Namenjena je strokovnjakom, ki se ukvarjajo z odločanjem 
v upravnem sporu, in tudi drugim, ki jih ta tema zanima. V njej bodo odgo-
vore na številna vprašanja našli tako sodniki, ki odločajo v sodnih sporih, kot 
tudi stranke, ki v upravnem sporu varujejo svoje interese, in njihovi zastopni-
ki. Navsezadnje bo knjiga dragocen pripomoček tudi za snovalce morebitnih 
zakonskih sprememb, ki bodo zadevale neposredno glavno obravnavo ali 
upravni spor na splošno.

Monografija Glavna obravnava pred upravnim sodnikom je razdeljena na 
štiri dele. Prvi del z naslovom Glavna obravnava kot človekova pravica je 
uvodni. V njem so obravnavana ustavna izhodišča javne in ustne obravnave 
v upravnem sporu ter prikazane podobnosti in razlike med ustno obravnavo 
v upravnem postopku in glavno obravnavo v upravnem sporu. Drugi del z 
naslovom Glavna obravnava v upravnem sporu v praksi Evropskega sodišča 
za človekove pravice poudarja nadnacionalne razsežnosti pravice do glavne 
obravnave ter njihov vpliv na nacionalno sodno prakso in teorijo. Tretji del 
monografije z naslovom Odločanje v upravnem sporu po opravljeni glavni 
obravnavi je, gledano z vidika institutov, ki se uresničujejo na glavni obrav-
navi oziroma v povezavi z njo, osrednji del monografije, in ima izjemno veli-
ko praktično vrednost tako za postopanje sodišč kot tudi za dolžno procesno 
ravnanje strank v upravnem sporu. V tem delu monografije se zrcali približe-
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vanje pravil upravnega spora pravilom pravdnega postopka, pri čemer avtorji 
nazorno pojasnjujejo, kako naj se posamezna pravila uresničujejo v uprav-
nem sporu glede na njegove specifike. Zadnji del z naslovom Glavna obrav-
nava v volilnih in referendumskih sporih preučuje dolžnost izvedbe glavne 
obravnave v volilnih in referendumskih sporih in s tem obravnavano temo 
smiselno zaokrožuje. Čeprav volilni in referendumski spori po svoji pravni 
naravi niso upravni spori, o njih odločajo tudi upravni sodniki.

Kot urednica monografije se iskreno zahvaljujem vsem avtoricam in avtor-
jem prispevkov. Končni izdelki odražajo izjemno strokovno znanje in bogate 
izkušnje. Vse prispevke zaznamuje zavedanje o pomenu pravice do glavne 
obravnave in hkrati želja, da se ta pravica v vseh svojih razsežnostih razvi-
ja tudi v prihodnje. Hvala vsem recenzentom monografije: prof. dr. Andrei 
Crismaniju z Univerze v Trstu, izr. prof. Boštjanu Brezovniku z Nove uni-
verze in prof. dr. Dariu Đerđi z Univerze na Reki. Hvala sestavljavcema 
stvarnega kazala Marjanci Ambrožič in Tilnu Majniku. Posebej se zahvalju-
jem Ministrstvu za pravosodje, ki je naše delo prepoznalo kot izjemno po-
membno za vladavino prava in tako pri nastajanju kot tudi izidu monografije 
sodelovalo z nami in nas podpiralo.

Želim si, da bi monografija Glavna obravnava pred upravnim sodnikom 
prispevala k poštenosti sodnih postopkov in krepila pomen ustavnih pro-
cesnih jamstev pri odločanju v upravnem sporu. Nov pristop prevladujočega 
odločanja v upravnem sporu po opravljeni glavni obravnavi naj ne bo razu-
mljen kot ovira hitremu in učinkovitemu sodnemu odločanju, temveč kot 
priložnost, da se znanje in izkušnje starega pristopa združijo za doseganje 
skupnega cilja »boljšega« upravnega spora. Vse pravo navsezadnje obstaja 
zaradi ljudi in se trudi biti boljše za ljudi.

dr. Bruna Žuber, urednica monografije

Ljubljana, 20. novembra 2020


