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UČNI NAČRT KREDITNO OVREDNOTENE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI /  
EXTRACURRICULAR COURSE SYLLABUS 

Ime dejavnosti/ 
Course title: 

UPRAVNOSODNA KLINIKA 

Vrsta 
dejavnosti/ 
Course group: 

Ustrezno obkrožite: 
 
1. Športna dejavnost.  
2. Umetnost in kultura.  
3. Prostovoljstvo in dobrodelnost. 
4. Socialne in družbene aktivnosti.  
5. Varovanje zdravja in okolja.  
6. Raziskave/znanost/projekti, ki niso del obveznih sestavin študijskih 
programov. 
7. Druga relevantna področja, na predlog KOD  
    (kot npr. pedagoško/strokovno delo). 
 

    
 

Ime članice / službe 
 

Pravna fakulteta 
 

  
 
 
 

 

Študijski program  
Study programme  

                  Stopnja 
                    Level 

Letnik 
Academic year 

 
Semester 
Semester 

Za uveljavljanje ECTS 
kreditnih točk v študijskem 
programu Pravo I. in II.  
stopnje  

Dodiplomska (prva); 
magistrska (druga)  

4. letnik I. stopnje, 
1. letnik II. stopnje  

Zimski in 
poletni  

 

Vrsta predmeta / Course type Obštudijska dejavnost / Extra-curricular 
activity 

 
 
                 Način izvedbe dejavnosti/oblike dela – izpolnite relevantne glede na področje obštudijskih   

aktivnosti 
 

Predavanja Seminar Vaje Samost. delo  

Lectures Seminar Tutorial Individ. work ECTS 

20 20 / 90 4 
 

 
 
Druge oblike študija  (navedite) 
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Nosilec predmeta / Lecturer As. dr. Bruna Žuber 

Jeziki /  
Languages: 

slovenski 

 

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

 
 

 
 
Prerequisits: 

Študent mora biti vpisan v 4. letnik 
prvostopenjskega študija Pravo ali 1. letnik 
drugostopenjskega študija Pravo na Pravni 
fakulteti, izkazati motiviranost z motivacijskim 
pismom in predložiti življenjepis. Izbira 
kandidatov se opravi glede na motiviranost, 
morebitne izkušnje in ustreznost ter glede na 
osebni razgovor. Izbiro študentov opravi nosilec 
obštudijske dejavnosti. 

  

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

Teoretični del:  Študenti se najprej udeležijo 
predavanj v zimskem semestru in prvemu delu 
poletnega semestra, ki jih izvedejo povabljeni 
strokovnjaki s področja upravnega in upravnega 
procesnega prava. Na predavanjih se študenti 
podrobneje seznanijo z aktualnimi vprašanji in 
praktičnimi vidiki upravnega procesnega prava. 
  
Praktični del:  Praktično delo študenti 
opravljajo pod nadzorom zunanjih mentorjev, 
ki so pravni strokovnjaki na področju upravnega 
procesnega prava, med drugim na sodiščih, ki 
sodijo v upravnem sporu, in v odvetniških 
pisarnah, ki se ukvarjajo tudi s področjem 
upravnega prava. V okviru praktičnega dela na 
sodiščih se študenti seznanijo s potekom 
sojenja v upravnem sporu in načinom študija 
sodnega spisa, nato pa pripravljajo osnutke 
sodnih odločb. Pri praktičnem delu v 
odvetniških pisarnah se študenti seznanijo z 
nalogami odvetnika pri zastopanju strank v 
upravnem postopku in upravnem sporu, 
pregledajo in preučujejo odvetniške spise ter 
pripravljajo osnutke odvetniških vlog v 
upravnem postopku in upravnem sporu. 
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Temeljni literatura in viri / Readings: 

Androjna, Vilko, Kerševan, Erik: Upravno procesno pravo : upravni postopek in upravni spor, GV 
Založba, Ljubljana, 2018.  
Kerševan, Erik (ur.): Zakon o upravnem sporu: ZUS-1 s komentarjem, Lexpera, GV založba, 2019. 
Veljavna zakonodaja s področja upravnega prava. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

- izboljšanje poznavanja upravnega 

postopka in njegovih posebnosti v 

razmerju do drugih pravnih postopkov, 

- poglobljeno poznavanje mehanizmov in 

izvajanja sodnega nadzora nad 

delovanjem uprave, 

- seznanitev z notranjim delovanjem 

mentorskih institucij in njihovo vlogo na 

različnih stopnjah obravnavanja 

dokončnih upravnih aktov, 

- priprava osnutkov pravnih dokumentov, 

vlog strank v sodnih postopkih in sodnih 

aktov. 

  
 

 
 
 
 
Predvideni študijski rezultati: 

  
 
 
Intended learning outcomes: 

Znanje in razumevanje:  
- uporaba upravnega procesnega prava v 

praksi, delo na konkretnih primerih in 

pisanje osnutkov vlog strank v 

upravnem sporu, osnutkov sodnih 

odločb v upravnih sporih oz. odločb o 

pritožbah ali revizijah na drugi stopnji 

upravnega spora,  

- pridobitev praktičnih izkušenj, koristnih 

za bodoče strokovno delo, posebej s 

področja upravnega in upravnega 

procesnega  prava,   

 Knowledge and understanding:  
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- novo znanje na področju vseh vej 

upravnega prava, pa tudi poglobljeno 

poznavanje temeljnih postulatov 

pravdnega postopka (na katerem 

temelji postopek v upravnem sporu),  

- poznavanje različnih vlog in oblik dela v 

različnih institucijah (odvetništvo, 

sodništvo, državno odvetništvo), ki 

tvorijo nosilce upravnega spora.   

   

 
Metode dela :  Learning and teaching methods: 

- Udeležba na uvodnih predavanjih, 

okroglih mizah in tematskih delavnicah 

z aktivnim sodelovanjem študenta, 

- praktično delo pod nadzorom zunanjih 

mentorjev in  pravnih strokovnjakov z 

bogatimi delovnimi izkušnjami,  

- obisk predmetnih inštitucij. 

  

 
 
Načini ocenjevanja: 

 
Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
 
Assessment: 

Ni številčne ocene - opravljeno, ni 
opravljeno. 

 

 

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

ŽUBER, Bruna, DOBRAVEC JALEN, Mira, DOMJAN PAVLIN, Brigita, FAGANEL, Marjanca, GOLOB, 
Peter, KERŠEVAN, Erik, KMECL, Andrej, PIRNAT, Rajko, SMREKAR, Nataša, STEINMAN, Tatjana, 
ŠTUCIN, Zdenka, KERŠEVAN, Erik (urednik). Zakon o upravnem sporu : (ZUS-1) : s komentarjem, 
(Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. 546 str. ISBN 978-
961-247-410-2. [COBISS.SI-ID 298623744]  
ŽUBER, Bruna, AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, DEŽMAN, Aljoša, FARMANY, Polona, GALIČ, 
Aleš, GRAD, Franc, IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, KAUČIČ, Igor, KERŠEVAN, Erik, KNEZ, Rajko, 
KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTURM, 
Lovro, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, ZAGORC, Saša, ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, 
Jernej, et al., AVBELJ, Matej (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije : [znanstvena 
monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 2 zv. (725; 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/298623744?lang=sl
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519 str.). ISBN 978-961-6731-26-3. ISBN 978-961-6731-27-0. ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-
ID 299270144]  
ŽUBER, Bruna. Obnova upravnega postopka zoper sklep. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2017, 
letn. 53, št. 3/4, str. 53-66, 109-110. [COBISS.SI-ID 15955793]  
ŽUBER, Bruna. Uresničevanje načela kontradiktornosti v postopku odločanja o izdaji in o odvzemu 
dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 
2017, letn. 53, št. 1/2, str. 15-34, 107-108. [COBISS.SI-ID 15707473]  
ŽUBER, Bruna. The Slovenian perspective of a main hearing in an administrative dispute. 
Admìnìistrativne pravo ì proces, ISSN 2227-796X, 2019, no. 1, str. 57-66. [COBISS.SI-ID 16801873]  
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