
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet: Upravno pravo in postopek
Course title:

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic year

Semester
Semester

Drugostopenjski UN študij
program Pravo Prvi Drugi

Vrsta predmeta / Course type Obvezni predmet usmeritvenega
sklopa

Univerzitetna koda predmeta / University course code:

Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija

Samost. delo
Individ. work ECTS

90 30 120 8

Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. dr. Rajko Pirnat, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Bojan
Bugarič, prof. dr. Senko Pličanič, doc. dr. Mitja Horvat, prof. dr.
Erik Kerševan

Jeziki /
Languages:

Predavanja / Lectures: slovenski
Vaje / Tutorial:

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

Prerequisits:

Vpis v 2. semester 1. letnika študija na II.
stopnji.

Vsebina: Content (Syllabus outline):



1. Pojem uprave in upravno pravo
2. Temeljne funkcije javne uprave
3. Upravni proces
4. Upravni sistemi
5. Subjekti upravo pravnega razmerja
6. Načela upravnega delovanja
7. Pravne oblike delovanja uprave
8. Javne službe
9. Javni uslužbenci
10. Sredstva državne uprave
11. Javno-zasebno partnerstvo
12. Odškodninska odgovornost javnih oblasti
13. Javne stvari
14. Splošni in posebni upravni postopki
15. Izvajanje pristojnosti
16. Stranka in njeno zastopanje
17. Vloga in pomen procesnih dejanj
18. Konkretni upravni akti
19. Pravna sredstva v upravnih postopkih
20. Sodni nadzor nad delovanjem uprave
21. Izvrševanje odločb

Temeljni literatura in viri / Readings:
Pirnat Rajko: Komentar zakonov s področja uprave. Ljubljana, Inštitut za javno upravo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani, 2004, 1006 strani.
Šturm Lovro: Omejitev oblasti. Ljubljana, Nova revija, 1998, 322 strani.
Androjna Vilko, Kerševan Erik: Upravno procesno pravo: upravni postopek in upravni spor.
Ljubljana, Gospodarski vestnik, 2006, 902 strani.
Schwarze Juergen: European Administrative Law, London, 1992.
Veljavna zakonodaja s področja upravnega prava.

Cilji in kompetence: Objectives and competences:
Cilj predmeta je, da študent pridobi
poglobljena pravna znanja na področju
materialnega in formalnega upravnega prava.
Predmet je zasnovan multidisciplinarno in
zajema tako materialno pravne kot tudi
procesno pravne vidike upravnih institucij. Na
praktični ravni je namenjen osvojitvi
poglobljenega znanja za reševanje primerov s
področja upravnega prava.

Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes:
Po opravljenih obveznostih bo študent

sposoben razumeti najzahtevnejše upravne
inštitucije, jih analizirati in razvrščati v
konkretnih življenjskih razmerjih in stanjih.



Študent bo sposoben argumentirano ustvarjati
in razlagati abstraktne in konkretne upravne
norme.
Pridobljeno znanje je mogoče uporabljati pri
reševanju konkretnih in abstraktnih življenjskih
stanj in razmerij, tako pri državnih organih, kot
tudi pri zasebno pravnih subjektih.
Ustno in pisno izražanje o vprašanjih
upravnega materialnega in procesnega prava.
Sposobnost pravnega sklepanja in izdelava
najzahtevnejših rešitev s področja upravno
pravnih zadev.
Pridobljeno znanje študent povezuje z drugimi
predmeti, predvsem javnega, pa tudi
zasebnega prava in jih lahko uporabi pri
reševanju življenjskih razmerij in stanj, ob
upoštevanju javno pravnih omejitev.

Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods:
Predavanja (posredovanje poglobljenih
teoretičnih znanj, analiza obstoječih primerov
abstraktnih in konkretnih upravnih določb,
sodnih odločb ter njihovo sestavljanje na
posameznih področjih).
Druge oblike študija (konzultacije v zvezi s
pripravo seminarske naloge).

Načini ocenjevanja:
Delež (v %) /
Weight (in %) Assessment:

Izdelava seminarske naloge (1/3
končne izpitne ocene).
Končni ustni izpit.
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.
Kerševan Erik: Uprava in sodni nadzor. Ljubljana, Pravna fakulteta, 2004, 314 strani.
Androjna Vilko, Kerševan Erik: Upravno procesno pravo: upravni postopek in upravni spor.
Ljubljana, Gospodarski vestnik, 2006, 902 strani.


