UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Upravne institucije
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Prvostopenjski UN študij
program Pravo

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year

Semester
Semester

Četrti

Osmi

Izbirni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
30

Seminar
Seminar
15

Vaje
Tutorial

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija
15

Samost. delo
Individ. work
60

Prof. dr. Rajko Pirnat

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Za vključitev v predmet mora biti študent
vpisan v osmi semester 4. letnika oziroma
imeti ustrezna znanja iz Upravnega prava.
Za opravljanje izpita mora študent izdelati in
predstaviti seminarsko nalogo.

Vsebina:

1. Pojem upravne institucije
1.1. Upravne institucije kot organizacije
1.2. Funkcionalni pomen upravnih institucij
2. Uprava kot organizacija
2.1. Pojem upravne organizacije
2.2. Načela organiziranja uprave
2.3. Obseg in vsebina upravnih področij
2.4. Aktualna vprašanja organiziranja uprave
3. Upravna regulacija
3.1. Načela upravne regulacije
3.2. Cilji regulacije in njihovo oblikovanje
3.3. Sodelovanje javnosti pri regulaciji
3.4. Presoja učinkov regulacije

Content (Syllabus outline):

ECTS
4

3.5. Neodvisna regulacija
3.6. Aktualna vprašanja regulacije (nalezljive
bolezni in omejevanje človekovih pravic in
svoboščin)

4. Upravni nadzor
4.1. Vloga upravnega nadzora
4.2. Splošni upravni nadzor
4.3. Inšpekcijsko nadzorstvo
4.4. Aktualna vprašanja nadzorstva (nadzor
nad izvajanjem ukrepov za
preprečevanje širjenja nalezljivi
bolezni)
5. Zagotavljanje integritete delovanja uprave
5.1. Dimenzije integritete
5.2. Preprečevanje korupcije
5.3. Nezdružljivost dejavnosti
5.4. Nasprotje interesov
5.5. Prepovedana darila
5.6. Lobiranje
Temeljni literatura in viri / Readings:

Lovro Šturm: Omejitev oblasti. Ljubljana, Nova revija, 1998.
Lovro Šturm: Zbirka primerov (casebook) iz ustavnega upravnega prava I. Vezanost uprave na
zakon, Ljubljana, ČZ Uradni list RS, 1997.
Rajko Pirnat (urednik): Komentar zakonov s področja uprave, Inštitut za javno upravo, Ljubljana,
2004.
PIRNAT, Rajko. Razmerje med zakonodajno in izvršilno oblastjo na področju splošnih pravnih
aktov. Vestn. javno upravo, 1992, letn. 28, 3/4, str. 215-220.
PIRNAT, Rajko. Postopek sprejemanja predpisov. Uprava (Ljubl.), sep. 2003, letn. 1, št. 1, str. 6475.
PIRNAT, Rajko. Neodvisne upravne institucije. Javna uprava, 1999, let. 35, št. 3, str. 449-466.
Veljavni predpisi z obravnavanega področja.
Relevantne odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
Relevantne odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Relevantne odločbe Upravnega sodišča Republike Slovenije.
Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilj predmeta je poglobitev znanja, ki ga
študentje pridobijo pri obveznih predmetih z
upravnega področja. Na podlagi teoretičnih
znanj se pridobivajo veščine prepoznavanja in
reševanja praktičnih problemov v razmerjih,
kjer uprava oblastno nastopa v razmerjih do
posameznikov in njihovih organizacij kot
nosilcev pravic in obveznosti.
Predvideni študijski rezultati:

Intended learning outcomes:

Po opravljenih obveznostih bo študent dobil
poglobljen vpogled v nekatere aktualne
dimenzije delovanja uprave. Pridobljeno
znanje študent lahko uporablja v svojih lastnih
zadevah, kakor tudi pri ustvarjanju in
uporabljanju prava v upravnih organih in na
sodiščih ter pri svetovanju nosilcem pravic in
obveznosti na upravnem področju.
Študent preizkusi svoje razumevanje teorije
upravnega prava s spoznanji iz prakse. Pridobi
možnost kritičnega vrednotenja skladnosti
praktičnega ravnanja s temeljnimi teoretičnimi
znanji in postavljenimi pravnimi pravili.
Študent pridobi spretnost identifikacije
problemov. Spozna načine pridobivanja virov
za njihovo reševanje, kritične analize in sinteze
virov ter njihove povezave z vsebino drugih
predmetov s področja upravnega prava, od
katerih je posebej pomembna povezanost s
postopkovnimi predmeti. Prav tako pridobi
pomembne izkušnje za pisno in ustno
sporočanje.

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

1. predavanja (posredovanje temeljnih
teoretičnih znanj)
2. seminar (predstavitev in obravnavanje
primerov iz prakse
3. drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo
seminarskih nalog)
Delež (v %) /

Načini ocenjevanja:

Končni ustni izpit, katere 1/3
predstavlja ocena seminarske naloge.
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.
Reference nosilca / Lecturer's references:

Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

