
PREDAVANJE ODVETNIŠKEGA KANDIDATA MATIJE URANKARJA IN 

ODVETNIKA UROŠA ČOPA IZ ODVETNIŠKE PISARNE MIRO SENICA IN 

ODVETNIKI NA UPRAVNOSODNI KLINIKI DNE 18. 12. 2019 – POSTOPKI 

INŠPEKCIJSKEGA NADZORA S POSEBNIM POUDARKOM NA DAVČNEM 

INŠPEKCIJSKEM POSTOPKU 
 

Tema zadnjega predavanja v tem koledarskem letu so bili postopki inšpekcijskega nadzora, ki 

predstavljajo velik in pomemben del upravnega prava (še posebej s postopkovnega vidika). O teh 

sta, z velikim poudarkom na praktičnih aspektih, s katerimi se večinoma soočajo odvetniške družbe, 

predavala odvetniški kandidat Matija Urankar in odvetnik Uroš Čop. 

Najprej je odvetniški kandidat sodelujočim študetom predstavil temeljne značilnosti Zakona o 

inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in izpostavil nekaj šibkih točk tega zakona, katerih posledice se 

pogosto odražajo tudi v praksi – kot eden od ključnih problemov je bilo izpostavljeno izvrševanje 

načela javnosti, skladno s katerim se lahko odločbe inšpektorja javno objavi, kar vpliva na ravnanje 

ljudi (recimo izogibanje določenim lokalom ipd.), s tem pa tudi na potencialno izgubo dohodka 

nadzorovanega subjekta. 

V nadaljevanju je odvetniški kandidat Urankar predstavil (široka) pooblastila inšpektorjev, ki 

pogosto obsegajo enako možnost poseganja v zasebnost, kot ukrepi v sodni preiskavi. V zvezi s 

tem se je odprla tudi razprava glede možnosti zlorabe inšpekcijskega postopka za potrebe nabiranja 

dokazov v kazenskem postopku. 

Drugi del je bil obarvan bolj davčno – odvetnik Uroš Čop nam je predstavil posebna pravila, ki 

veljajo v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora. Predstavil je posebnosti davčnega 

inšpekcijskega postopka nasproti drugim inšpekcijskim postopkom in zlasti nasproti kazenskim 

postopkom. Posebna pozornost je bila namenjena problematiki nesuspenzivnosti pritožbe v 

davčnem inšpekcijskem postopku, kar v kombinaciji z dolgimi roki odločanja (preden lahko zadeva 

pride pred upravno sodišče) lahko pomeni usoden udarec za davčne zavezance. 

Predavatelja Uroš Čop in Matija Urankar sta predstavila izjemno pomembno pravno področje, s 

katerim se na fakulteti spoznamo le redko, pri čemer sta ključen poudarek namenila praktičnim 

težavam, ki se utegnejo pojaviti v inšpekcijskih postopkih in tako serijo predavanj pri upravnosodni 

kliniki za to koledarsko leto zaključila s še enim izjemno zanimivim in koristnim predavanjem za 

udeležence klinike, ki se bodo s temi vprašanji nedvomno še zelo veliko soočali v praksi. 

 

 

 

 

 



 

 


