
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 

Predmet: Upravno pravo 

Course title:  
    
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Prvostopenjski UN študij program 
Pravo 

 Četrti Sedmi in osmi 

    

 

Vrsta predmeta / Course type Obvezni 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 

60  60   120  8 

 

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: 

Za vključitev v predmet mora biti študent vpisan v 
4. letnik. Za opravljanje izpita mora študent izdelati 
seminarsko nalogo. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

- Uvodni pojmi  
- Ustavna izhodišča upravnega prava  
- Temeljna načela upravnega delovanja 
- Pomen temeljnih načel upravnega delovanja.  
- Načelo zakonitosti upravnega delovanja  
- Načelo sorazmernosti 
- Načelo enakosti 
- Načelo zaupanja v pravo in določnost prava 
- Upravne norme in upravni akti  
- Upravni predpisi in abstraktni upravni akti   
- Konkretni upravni akti   
- Interni akti uprave  
- Akti poslovanja 

  



- Materialna dejanja upravnih organov   
- Upravne pogodbe  
- Pravni režim upravnih pogodb 
- Javna naročila 
- Koncesija 
- Javno-zasebna partnerstva 
- Javno pooblastilo 
- Odškodninska odgovornost javnih oblasti 
- Pravne osebe javnega prava  
- Javne službe 
- Javne stvari  
- Javno dobro 
- Infrastruktura javnih služb 
- Lastnina oseb javnega prava 
- Prisilna pridobitev v javno lastnino 
- Pravna ureditev državljanstva in osebnih stanj 
- Migracijsko pravo 
- Pravna ureditev interesnega in političnega 

združevanja, javnih zborovanj in shodov.  
- Dostop do informacij javnega značaja 
- Varstvo osebnih podatkov 

 
Temeljni literatura in viri / Readings: 

 Godec, Horvat, Pirnat, Šturm, Trpin: Upravni zbornik, Ljubljana 1993, str. 5 - 25, 155 - 277  
 Pirnat Rajko (urednik): Komentar zakonov s področja uprave, Inštitut za javno upravo, Ljubljana, 2004 
 Pirnat, Rajko: Upravna pogodba – ali jo slovensko pravo potrebuje, Zbornik posveta VI. Dnevi javnega 

prava, Portorož 2000, Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2000, str. 95-110. 
 Pirnat, Rajko: Osebe javnega prava: prispevek k reinstituciji pojma v slovenskem pravu. Javna uprava,št. 

31 (1995), str. 477-492. 
 Pirnat, Rajko: Nekaj vprašanj javnega pooblastila kot ustavnega instituta, Zbornik posveta VII. Dnevi 

javnega prava, Portorož 2001, Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2001, str. 271-280. 
 Pličanič, Senko: Pravica do informacij javnega značaja, Zbornik posveta VIII. Dnevi javnega prava, 

Portorož 2002, str. 97-104. 
 Šturm, Lovro: Omejitev oblasti, Nova revija, Ljubljana 1998 
      Šturm, Lovro (urednik): Komentar ustave Republike Slovenije, Ljubljana 2002 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi temeljna 
teoretična in praktična znanja s področja splošnega 
materialnega upravnega prava, zlasti temeljna 
načela tega prava in najpomembnejše pravne 
institute. S tem študent pridobi sposobnost, 
uporabljati te institute v praksi na različnih 
področjih upravnega prava. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

 Po opravljenih obveznostih bo študent pridobil 
znanje o temeljnih institutih upravnega prava, ki 
mu bo pomagalo pri razumevanju zakonitosti 
delovanja uprave.   
Pridobljeno znanje bo študent lahko uporabil pri 

 
 
 

 
 



samostojnem delu , saj bo sposoben povezovanja 
temeljnih institutov s primeri v praksi.   
Študent bo razvil svoj kritični odnos do pojavov v 
praksi in bo sposoben kritičnega vrednotenja teh 
pojavov glede na teoretična izhodišča.  
Študent spozna načine pridobivanja virov za 
reševanje praktičnih primerov v realnem življenju. 
Pridobi spretnost kritične analize in sinteze 
temeljnih teoretičnih izhodišč področja upravnega 
prava, ki jih lahko uporabi tudi na drugih področjih, 
s katerimi je ta predmet povezan.     
 
   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 

1. Predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih 
znanj) 
2. Seminar (predstavitev in obravnavanje praktičnih 
primerov) 
3. Vaje (predstavitev in obravnavanje vzorčnih 
primerov) 
4. Drugo delo (konzultacije) 

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

 Končni pisni izpit, pri čemer 1/3 končne 
ocene predstavlja ocena seminarske 
naloge. 
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:  
Pirnat Rajko: Komentar zakonov s področja uprave. Ljubljana, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 
2004, 1006 strani. 
Pirnat, Rajko. Liberalizacija gospodarskih javnih služb. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2007, letn. 43, št. 1, str. 63-80. 
Pirnat, Rajko. Nekaj kritičnih misli o predlogu sprememb zakona o javnih agencijah. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 
2015, letn. 51, št. 3/4, str. 5-23, 118-119. 
Pirnat, Rajko. Lokacijska preveritev med diskrecijo in pravno vezanim odločanjem. Pravnik : revija za pravno teorijo in 
prakso, ISSN 0032-6976. [Tiskana izd.], 2018, letn. 73, št. 7/8, str. 531-551, 609-610.  

 
 
 

 


