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Upravno procesno pravo združuje poznavanje
dveh temeljnih pravnih postopkov, na podlagi
katerih se uveljavljajo pravice, obveznosti ali
pravne koristi posameznikov in pravnih oseb in
v okviru katerih se preverja pravilnost in
zakonitost sprejetih odločitev. Ta dva postopka
sta:
- upravni postopek, ki opredeljuje postopek
pred državnimi organi in organi samoupravnih
lokalnih skupnosti, ki odločajo v konkretnih
upravnih zadevah ter
- upravni spor, ki predstavlja postopek
neodvisnega in nepristranskega sodnega

varstva pravic posameznika zoper posamične
upravne akte, s katerimi organi posegajo v
njegov pravni položaj.
1. UVOD V UPRAVNO PROCESNO PRAVO
a. Upravno procesno pravo in
upravno materialno pravo
b. Pomen javnopravnega
procesnega varstva: odločanje o
javnih pravicah in obveznostih
ter javnopravnih interesih
pravnih in fizičnih oseb v
zakonitem postopku
c. Pojem upravnega postopka ter
upravnega spora ter pravni viri
d. Razmerje do drugih postopkov
e. Namen pravne ureditve
upravnega postopka ter
upravnega spora
f. Pravni viri upravnega postopka
ter upravnega spora
2. TEMELJNE ZNAČILNOSTI UPRAVNEGA
PROCESNEGA PRAVA
a. Varstvo javnega interesa in
varstvo pravic strank v
upravnem postopku in
upravnem sporu
b. Temeljne procesne garancije
upravnega procesnega prava;
posameznik kot subjekt in ne
objekt v postopku odločanja
c. Vrste in značilnosti aktov, ki so
izdani v upravnem postopku in
upravnem sporu: upravni akti,
upravne odločbe, upravne
pogodbe, sodbe sodišč,
procesni sklepi
3. UPRAVNI POSTOPEK
a. Obveznost odločanja v
upravnem postopku;
subsidiarna in smiselna uporaba
upravnega postopka
b. Temeljna načela upravnega
postopka
c. Pristojnosti za odločanje v
upravnem postopku
d. Stranka in njeno zastopanje v

upravnem postopku
e. Komuniciranje med organi in
strankami
f. Vročanje v upravnem postopku
g. Roki in naroki v upravnem
postopku in vrnitev v prejšnje
stanje
h. Vzdrževanje reda v upravnem
postopku
i. Stroški upravnega postopka
4. POSTOPEK NA PRVI STOPNJI
a. Začetek upravnega postopka in
zahtevki strank
b. Postopek do izdaje odločbe
c. Dokazovanje
d. Upravna odločba
5. PRAVNA SREDSTVA
a. Redna in izredna pravna
sredstva
b. Pravni učinek pravnega sredstva
na izdani upravni akt
c. Pritožba
d. Izredna pravna sredstva
6. IZVRŠBA
7. POJEM IN PREDMET UPRAVNEGA
SPORA
a. Obseg in pomen sodnega
nadzora nad odločanjem uprave
b. Teorija sodnega nadzora nad
upravo
c. Kaj je upravni spor
d. Vrste upravnega spora
e. Zgodovinski pregled
f. Primerjalni pregled
g. Značilnosti našega upravnega
spora
8. PRISTOJNOST ZA ODLOČANJE V
UPRAVNEM SPORU
9. STRANKE V UPRAVNEM SPORU
a. Tožnik v upravnem sporu
b. Tožena stranka v upravnem
sporu
c. Prizadeta oseba kot stranka v
upravnem sporu
10. POSTOPEK V UPRAVNEM SPORU
a. Splošna pravila postopka
b. Tožba in postopek s tožbo

c. Začasna odredba
d. Odločanje v upravnem sporu
e. Glavna obravnava in seja
f. Odločba v upravnem sporu
11. PRAVNA SREDSTVA V UPRAVNEM
SPORU
a. Pritožba
b. Revizija
c. Obnova postopka
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Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Študent osvoji znanja s temeljnega pravnega
področja, ki omogočajo vključitev v program
druge bolonjske stopnje.

Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Načini ocenjevanja:

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.
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project):
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