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Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic
year

Semester
Semester

Študijski program za
izpopolnjevanje: Specializacija
znanj s področja prava

Modul: Upravno pravo

1

1

Vrsta predmeta / Course type

Obvezen

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

15

5

Klinične vaje Druge oblike
work
študija
20

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
60

prof. dr. Rajko Pirnat

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Ni posebnih pogojev.

Prerequisits:

Vsebina:
1. Ustavni temelji upravnega prava
2. Subjekti upravnopravnega razmerja
3. Pravne oblike delovanja uprave
4. Načela upravnega delovanja
5. Odškodninska odgovornost javnih oblasti
6. Javne stvari
7. Pravne osebe javnega prava
8, Javne službe

Content (Syllabus outline):

Temeljni literatura in viri / Readings:

ECTS
4

1. Upravno pravo : splošni del / Rado Bohinc, Bojan TičarMark Henaghan: Health professionals
and trust : the cure for healthcare law and policy; London ; New York : Routledge, 2012.
2. Šturm, Lovro (ured.). Upravni zbornik 1996, Ljubljana 1996, str. 9-70, 87- 339.
3. Pirnat, Rajko. Upravna pogodba – ali jo slovensko pravo potrebuje, Zbornik posveta VI. dnevi
javnega prava, Portorož 2000, str. 95 -110.
4. Craig, P.P.. Administrative Law, London 1994.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in
bolj poglobljena, izpopolnjena in utrjena
teoretična in praktična znanja s področja
upravnega prava.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Po opravljenih obveznostih bo kandidat
sposoben izkazati razumevanje pravnih
institutov in pravil s področja, jih razvrščati v
konkretnih situacijah. Sposoben bo
argumentirano interpretirati zakonske določbe
s področja in spremljati ter analizirati sodno
prakso.
Pridobljeno znanje bo kandidat lahko
neposredno uporabil pri delu na področju
upravnega prava.

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:
Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in
praktičnih primerov).
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov
samostojnega dela).
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo
izdelkov za obravnavo na vajah, samostojno
delo in študij).
Delež (v %) /
Načini ocenjevanja:
Weight (in %) Assessment:
Končni pisni izpit.
100%
Reference nosilca / Lecturer's references:
1. Pirnat, Rajko. Neodvisne upravne institucije. Javna uprava, 1999, let. 35, št. 3, str. 449-466.
[COBISS.SI-ID 1103022].
2. Pirnat, Rajko. Osebe javnega prava : (prispevek k reinstituciji pojma v slovenskem pravu). Javna
uprava, vol. 31, št. 4 (1995), str. 477-49 [COBISS.SI-ID 923729].
3. Pirnat, Rajko. Pravna narava internih aktov uprave z eksternim učinkovanjem. Javna uprava,
1995, letn. 31, št. 3, str. 325-335. [COBISS.SI-ID 941486].

4. Pirnat, Rajko. Javno pooblastilo in učinkovitost upravnega sistema. Vestn. Inšt. javno upravo,
1988, letn. 24, št. 3/4, str. 149-16 [COBISS.SI-ID 4474193].
5. Pirnat, Rajko. Konkurenca in gospodarske javne službe. V: III. strokovno srečanje pravnikov s
področja javnega prava, Portorož 3.-5. december 1997, (Izobraževanje in usposabljanje v javni
upravi, 1997, 1). [Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 1997], str.193-207. [COBISS.SI-ID 1826385].

