
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Posebno upravno pravo 

Course title:  

    

Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 

year 

Semester 
Semester 

Študijski program za 
izpopolnjevanje: Specializacija 

znanj s področja prava 
Modul: Upravno pravo 1 1 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezen 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

15 5   20 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. Senko Pličanič 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Ni posebnih pogojev.   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

I. Posebno upravno pravo 
II. Novejši razvoj prostorskega prava 
III. Sodobni izzivi prava voda 
IV. Sodobno pravo varstva okolja 
V. Novi pristopi k pravu trajnostnega 

razvoja 
VI. Urbano – komunalno pravo 
VII. Sodobni izzivi prava varstva osebnih 

podatkov in informacij javnega 
značaja 
 

  

 
 
 



Temeljni literatura in viri / Readings:  

1. PLIČANIČ, Senko, 2015, Pomanjkljivosti zakonske ureditve postopka priprave občinskega 
prostorskega načrta, Podjetje in delo, št. 8/2015. 
2. PLIČANIČ, Senko, 2015, Kako do učinkovitega prostorskega načrtovanja (odprta vprašanja in 
predlogi sprememb), Javna uprava, št. 1/2/2015. 
3. PLIČANIČ, Senko, 2016, Sreča, trajnostni razvoj in pravo, Pravnik 2016, let. 71 (133) št. 1-2. 
4. PLIČANIČ, Senko (ur.), BUGARIČ, Bojan, PERENIČ, Gorazd, PIRC MUSAR, Nataša, PREPELUH, 
Urška, PUCELJ VIDOVIĆ, Tanja, VAZZAZ, Viktorija, 2005, Komentar Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja: s pravom EU in primerjalno-pravno prakso. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za javno 
upravo pri Pravni fakulteti, 2005. 
5. KLEIN, Naomi, 2014, This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate, Simon/Schuster, New 
York. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in 
bolj poglobljena, izpopolnjena in utrjena 
teoretična in praktična znanja z nekaterih 
ključnih področij (posebnega) upravnega 
prava. Predvidena je poglobitev znanj na 
področju prostorskega prava, prava voda, 
prava varstva okolja in trajnostnega razvoja, 
urbanega – komunalnega prava in prava 
varstva osebnih podatkov in informacij javnega 
značaja, s čimer se kandidata usposobi za 
aplikativno, samostojno, strokovno kritično in 
odgovorno delo v pravniškem poklicu. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo kandidat 
sposoben izkazati razumevanje procesnih 
institutov in pravil s področja, jih razvrščati v 
konkretnih situacijah. Sposoben bo 
argumentirano interpretirati zakonske določbe 
s področja in spremljati ter analizirati sodno 
prakso.  
Pridobljeno znanje bo kandidat lahko 
neposredno uporabil pri spremljanju 
nastajanja sodobnega prava prostorskega 
prava, prava voda, prava varstva okolja in 
trajnostnega razvoja, urbanega – komunalnega 
prava in prava varstva osebnih podatkov in 
informacij javnega značaja. 
Kandidat se bo sposoben pisno in ustno izražati 
o vprašanjih, ki vplivajo na normativno 
ureditev na omenjenih področjih. Utrdil in 
nadgradil bo občutek za pravilno dojemanje in 
interpretiranje pravnih norm. Utrdil bo kritično 

 
 
 

 
 



razmišljanje in poglobil občutek za etično 
opravljanje poklica. 
Kandidat bo sposoben povezovati pridobljeno 
znanje predvsem s področjem javne uprave, 
upravnega prava in primerjalnega prava. 
   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in 
praktičnih primerov). 
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje 
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov 
samostojnega dela).  
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo 
izdelkov za obravnavo na vajah, samostojno 
delo in študij).    

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Končni pisni izpit. 100%  

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

1. PLIČANIČ, Senko, 2015, Pomanjkljivosti zakonske ureditve postopka priprave občinskega 
prostorskega načrta, Podjetje in delo, št. 8/2015. 
2. PLIČANIČ, Senko, 2015, Kako do učinkovitega prostorskega načrtovanja (odprta vprašanja in 
predlogi sprememb), Javna uprava, št. 1/2/2015. 
3. PLIČANIČ, Senko, Pravno sistemski vidiki E-uprave. Javna uprava, 2002, let. 38, št. 1, str. 47-64. 
[COBISS.SI-ID 4943185]. 
4. PLIČANIČ, Senko, 2003, Obveznosti državnih organov in drugih zavezancev po Zakonu o 
dostopu do informacij javnega značaja. Javna uprava, 2003, letn. 39, št. 2, str. 207 215. [COBISS.SI-
ID 5826129]. 
5. PLIČANIČ, Senko, 2003, Nova zakonska ureditev upravljanja z vodami. Javna uprava, 2003, letn. 
39, št. 4, str. 407-437. [COBISS.SI-ID 6355537]. 
6. PLIČANIČ, Senko, 2004, E-uprava - iz uprave industrijske družbe v upravo informacijske družbe: 
(ali potrebujemo Zakon o E-upravi?). Javna uprava, 2004, letn. 40, št. 1, str. 7-16. [COBISS.SI-ID 
6626129]. 
7. PLIČANIČ, Senko (ur.), BUGARIČ, Bojan, PERENIČ, Gorazd, PIRC MUSAR, Nataša, PREPELUH, 
Urška, PUCELJ VIDOVIĆ, Tanja, VAZZAZ, Viktorija, 2005, Komentar Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja: s pravom EU in primerjalno-pravno prakso. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za javno 
upravo pri Pravni fakulteti, 2005. ISBN 961-6003-10-0. [COBISS.SI-ID 218789120]. 
8. PLIČANIČ, Senko, 2004, Temelji ekološkega prava: (kako uzakoniti zmernost pri človekovih 
odnosih z živalmi, rastlinami in neživim svetom), (Zbirka Scientia iustitia, 04). V Ljubljani: 
Cankarjeva založba, 2004. ISBN 961-231-390-3. [COBISS.SI-ID 213213696]. 
9. PLIČANIČ, Senko, Ustavnopravni temelji ekološkega prava, 2007, Javna uprava, 2007, letn. 43, 
št. 1, str. 83-98. [COBISS.SI-ID 8900177]. 
10. PLIČANIČ, Senko, 2016, Sreča, trajnostni razvoj in pravo, Pravnik 2016, let. 71 (133) št. 1-2. 
11. PLIČANIČ, Senko, 2004, Pravni položaj javnega podjetja, Javna uprava, 2004, letn. 40, št. 3, str. 
463-478. [COBISS.SI-ID 6949201]. 



 


