
PREDAVANJE UPRAVNE SODNICE MAG. MOJCE MUHA NA 

UPRAVNOSODNI KLINIKI DNE 11. 12. 2019 – ZAČASNE ODREDBE V 

UPRAVNEM SPORU 
 

Šesto predavanje upravnosodne klinike je potekalo v znamenju začasnih odredb v upravnem sporu, 

o katerih je predavala upravna sodnica mag. Mojca Muha. 

Po kratki predstavitvi je sodnica začela s predavanjem, ki je bilo sicer razdeljeno na prvi, nekoliko 

bolj teoretičen in drugi, bolj praktičen del. Najprej smo se udeleženci tako lahko seznanili s tem, 

kakšna je pozitivnopravna ureditev izdajanja začasnih odredb v upravnem sporu, sodnica pa je vse 

aspekte te ureditve ponazorila še z aktualnimi primeri iz sodne prakse. V tem delu je predstavila 

različne tipe začasnih odredb in razlike med njimi ter situacije, v kateri pride posamezen tip začasne 

odredbe v poštev glede na to, ali je z njo potrebno preprečiti izvršitev nekega upravnega akta ali pa 

začasno urediti razmerja med upravnim organom in strankami do izdaje končne odločitve sodišča. 

V tem delu smo tako obravnavali formalne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo zahteva za izdajo 

začasne odredbe sploh prešla v meritorno obravavo, tu pa je sodnica izpostavila številne zadeve iz 

sodne prakse, ki zakonske določbe glede tega vprašanja konkretizirajo. Če zahteva za izdajo začasne 

odredbe izpolnjuje vse procesne predpostavke, sledi meritorna presoja, v kateri sodišče pri 

odločanju ali bo izdalo začasno odredbo, presoja denimo popravljivost škode, ki utegne nastati z 

izvršitvijo odločbe, pa tudi številne druge vsebinske pogoje, ki jih mora zahteva izpolnjevati, da ji 

je mogoče ugoditi. Tudi tu je sodnica izpostavila številne zahteve sodne prakse glede teh pogojev, 

poleg tega pa tudi čeri, na katerih zahteve za izdajo začasne odredbe nujno nasedejo, kadar so 

preveč pavšalne, nekonkretizirane in podobno. 

Za konec je sodnica pripravila še nekaj primerov, ki so vsebovali navedbe stranke glede zahteve za 

izdajo začasne odredbe, sodelujoči študenti pa smo na podlagi tega morali presoditi, ali bi zahtevi 

ugodili ali ne. Ob tem smo spoznali, kako pomembna je podrobna analiza specifičnih okoliščin 

vsakega konkretnega primera, ki napolnjuje standarde, postavljene skozi sodno prakso in 

relevantno zakonodajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


