
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Upravna znanost 

Course title:  

    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Drugostopenjski magistrski 
program Pravo 

 Prvi drugi 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Izbirni strokovni predmet 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. work 

 ECTS 

45    45 90  6 

 

Nosilec predmeta / Lecturer:  prof. dr. Rajko Pirnat 
 
 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / Lectures: Slovenski 
Vaje / Tutorial:  

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

 
 

 
Prerequisits: 

   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Pojem upravne znanosti 
2. Historični začetki upravne znanosti 
3. Kameralistika 
4.Upravno pravna smer in Lorenz von Stein 
5.Moderno tehnična smer 
6. Teorije upravne organizacije 
7. Uprava kot proces 
8. Novi javni management 
9. Uprava kot dialog z državljani 
10. Uprava in Evropska Unija 

  



 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

Pusić, Eugen, Nauka o upravi, 12 izdaja, 2002. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da študent pridobi 
poglobljena in zahtevnejša pravna znanja na 
teoretičnem področju upravne znanosti. 
Predmet je oblikovan multidisciplinarno in 
zajemo tako pravne kot tudi organizacijske in 
upravne teorije in doktrine. Praktični pomen 
predmeta je, da študentu omogoča razlikovati 
med doktrino in prakso na upravnem področju 
kot tudi, da razume širši kontekst posameznih 
upravnih institucij. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo študent 
sposoben izkazati razumevanje najzahtevnejših 
pravnih instrumentov s področja, jih analizirati 
in razvrščati v konkretnih situacijah. Študent 
bo sposoben argumentirano interpretirati 
zakonske določbe s področja in spremljati ter 
analizirati sodno prakso. 
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno 
uporabiti pri reševanju vseh vrst sporov in 
analiz o sodobnih upravnih problemih. 
Ustno in pisno izražanje o pravnih vprašanjih, 
sposobnost pravniškega sklepanja, izdelava  
najzahtevnejših zapisov pravnih poslov, prenos 
znanja v različne oblike vlog v postopkih 
Študenti povezujejo pridobljeno znanje 
predvsem z drugimi predmeti s področja 
upravnega in javnega prava. 

 
 
 

 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 



predavanja (posredovanje temeljnih 
teoretičnih znanj, analiza sodne prakse, analiza 
konkretnih zakonskih in pravnoposlovnih 
določb) 
druge oblike študija (konzultacije na temo 
sestavljanja zahtevnejših pravnih poslov in vlog 
in priprave seminarskih nalog) 
 

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

 Izdelava seminarske naloge (25% 
končne izpitne ocene) 
Končni pisni izpit z možnostjo ustnega 
zagovora.  
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): 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

 
 
 
 

 


