
PREDAVANJE UPRAVNE SODNICE MAG. MIRE JALEN DOBRAVEC NA 

UPRAVNOSODNI KLINIKI DNE 27. 11. 2019 – PREDHODNI PREIZKUS 

TOŽBE V UPRAVNEM SPORU 
 

Na četrtem predavanju upravnosodne klinike dne 27. 11. 2019 smo lahko prisluhnili upravni 

sodnici mag. Miri Jalen Dobravec, ki je govorila o predhodnem preizkusu tožbe v upravnem sporu. 

Najprej je predstavila ureditev predhodnega preizkusa tožbe v upravnem sporu po Zakonu o 

upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), v okviru česar je predstavila vse predpostavke, ki morajo 

biti ves čas postopka izpolnjene, da je mogoče tožbo v upravnem sporu tudi vsebinsko obravnavati. 

Temu so pri vsaki posamezni točki, ki jo sodnik preverja v okviru tega testa, sledili zanimivi primeri 

iz prakse sodnice, v katerih se je posamezen element preizkusa tožbe izkazal za problematičnega. 

Sodnica Jalen Dobravec nam je predstavila tudi, kako in v kakšnem obsegu pazi sodnik na procesne 

predpostavke v točki, ko je formalni preizkus tožbe že končan in se zadeva že presoja meritorno, 

predstavila pa je tudi, kako se (ne)podanost procesnih predpostavk obrazlaga v sodbah in sklepih 

sodišča. 

Za drugi del predavanja je sodnica pripravila več primerov, ki smo jih skupaj reševali in ugotavljali, 

kako je z izpolnjenostjo posamezne procesne predpostavke v vsakem izmed njih. S temi primeri je 

sodnica tudi dobro demonstrirala, kako težavno utegne biti presojanje posamezne zadeve že z 

vidika procesnih predpostavk. 

Po predavanju je sledila še krajša razprava tako o predavani problematiki, kot o trenutno bolj pereči 

problematiki (upravnega) sodstva, med njimi recimo izvajanje glavnih obravnav in odločanje v 

izjemno kompleksnih zadevah s področja konkurence in reguliranih sektorjev. 

Upravna sodnica mag. Mira Jalen Dobravec je za udeležence klinike pripravila zanimivo predavanje, 

s katerim je zelo dobro ponazorila, kako težavno utegne v posamezni zadevi biti presojanje 

(ne)podanosti procesnih predpostavk, zaradi česar bo to predavanje zelo koristno tudi za nadaljnje 

poklicno življenje udeležencev, ob tem pa bodo več pozornosti tem vprašanjem znali nameniti že 

na praktičnem delu klinike. 

  



 

 


