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Course title:

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Upravnopravno procesno varstvo

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

Izr. prof. dr. Erik Kerševan

Predavanja / Slovenski
Lectures:
Vaje / Tutorial:

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

Prerequisits:

Vsebina:
1.Temeljne procesne garancije upravnega
prava
2. Uporaba pravnih sredstev v upravnem
postopku
3. Uporaba pravnih sredstev v upravnem sporu
4. Evropsko upravno procesno varstvo –
uporaba argumentov prava EU
5. Ustavna pritožba na področju uprave
6. Pravno varstvo zoper predpise in splošne
akte uprave

Content (Syllabus outline):

Temeljni literatura in viri / Readings:

ECTS
4

1. ANDROJNA, Vilko, KERŠEVAN, Erik. Upravno procesno pravo : upravni postopek in upravni spor,
(Zbirka Pravna obzorja, 31). Predelana in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV Založba,
2015. 902 str. ISBN 978-86-7061-446-8.
2. KERŠEVAN, Erik. Uprava in sodni nadzor / Erik Kerševan. - Ljubljana : Pravna fakulteta, 2004
(Ljubljana : QPS). - 314 str. ; 22 cm. - (Littera Scripta Manet. Zbirka Manet ; knj. 4).
3. BUGARIČ, Bojan et. al. (2004). Komentar zakonov s področja uprave (1. natis), Inštitut za javno
upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, izbrana poglavja, cca. 100 str.

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da kandidat pridobi bolj
poglobljena, izpopolnjena in utrjena teoretična
in praktična znanja s področja upravnega
procesnega prava. Poudarek je na praktični
uporabi navedenega znanja v postopkih
odločanja na podlagi obravnavanja upravne in
sodne prakse ter praktičnih primerov.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Po opravljenih obveznostih bo kandidat
sposoben temeljnega razumevanja metod
uporabe pravnih sredstev v na področju
uprave. Pri svojem delu bo sposoben oblikovati
temeljno vsebino pravne argumentacije,
uporabljati pravne argumente precedensov in
razumeti razmerja med različnimi pravnimi
možnostmi za varstvo pravic strank v
postopkih, pa tudi za varstvo javnega interesa z
vidika položaja uprave.
Temeljno pravno znanje bo na ta način
nadgrajeno v smeri aplikativnosti, kar pa se
povezuje z visoko stopnjo sposobnosti
analitičnega mišljenja ter pravnega izražanja
ter argumentacije. Navedeno bo prispevalo k
izgradnji pravnika kot osebe, ki zna in zmore
povezovati abstraktno pravno razumevanje z
reševanjem konkretnih primerov.
Kandidat bo sposoben povezovati pridobljeno
znanje predvsem s področjem prava javne
uprave, upravnega prava ter ustavnega prava.

Intended learning outcomes:

Metode poučevanja in učenja:
Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in
praktičnih primerov).
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje
primerov iz prakse, obravnava izdelkov
samostojnega dela).
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo
izdelkov za obravnavo na vajah, samostojno
delo in študij).

Načini ocenjevanja:
Končni pisni izpit.

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)
100%

Assessment:

Reference nosilca / Lecturer's references:
1. KERŠEVAN, Erik. Omejevanje pravnih sredstev v upravnem procesnem pravu.
Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2012, letn. 48, št. 1/2, str. 5-23, 198. [COBISS.SI-ID
3623880].
2. KERŠEVAN, Erik. Novi tožbeni zahtevki za povečanje učinkovitosti upravnega
spora. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2012, letn. 48, št. 3/4, str. 69-92, 219-220.
3. KERŠEVAN, Erik. Die Verfassungsbeschwerde in Slowenien. Osteuropa-Recht, ISSN
0030-6444, 2014, jg. 60, h. 3, str. 312-320. [COBISS.SI-ID 14036049].

