UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
UPRAVNO PROCESNO PRAVO
Course title:
Študijski program in stopnja
Study programme and level
Prvostopenjski UN študij program
Pravo

Študijska smer
Study field

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year

Semester
Semester

Četrti

Sedmi in osmi

Obvezen strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
75

Seminar
Seminar

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial
30

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija

Doc. dr. Bruna Žuber

Predavanja / Lectures:
Vaje / Tutorial:

Slovenski

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih
obveznosti:
Za vključitev v predmet mora imeti študent dokončan
prvi do šesti semester študija oziroma ustrezna znanja s
področja ustavnega prava ter pravnih procesnih
predmetov s področja civilnega procesnega prava.

Prerequisits:

Vsebina:
1. UVOD V UPRAVNO PROCESNO PRAVO
1.1. Upravno procesno pravo in upravno
materialno pravo
1.2. Pomen javnopravnega procesnega varstva:
odločanje o javnih pravicah in obveznostih ter
javnopravnih interesih pravnih in fizičnih oseb
v zakonitem postopku
1.3. Pojem upravnega postopka ter upravnega
spora ter pravni viri
1.4. Razmerje do drugih postopkov
1.5. Namen pravne ureditve upravnega postopka
ter upravnega spora
1.6. Pravni viri upravnega postopka ter upravnega
spora
2. TEMELJNE ZNAČILNOSTI UPRAVNEGA PROCESNEGA
PRAVA

Content (Syllabus outline):

Samost. delo
Individ. work
105

ECTS
7

2.1. Varstvo javnega interesa in varstvo pravic
strank v upravnem postopku in upravnem
sporu
2.2. Temeljne procesne garancije upravnega
procesnega prava; posameznik kot subjekt in
ne objekt v postopku odločanja
2.3. 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
3.1. Obveznost odločanja v upravnem postopku;
subsidiarna in smiselna uporaba upravnega
postopka
3.2. Temeljna načela upravnega postopka
3.3. Pristojnosti za odločanje v upravnem postopku
3.4. Stranka in njeno zastopanje v upravnem
postopku
3.5. Komuniciranje med organi in strankami
3.6. Vročanje v upravnem postopku
3.7. Roki in naroki v upravnem postopku in vrnitev
v prejšnje stanje
3.8. Vzdrževanje reda v upravnem postopku
3.9. Stroški upravnega postopka
4. POSTOPEK NA PRVI STOPNJI
4.1. Začetek upravnega postopka in zahtevki strank
4.2. Postopek do izdaje odločbe
4.3. Dokazovanje
4.4. Upravna odločba
5. PRAVNA SREDSTVA
5.1. Redna in izredna pravna sredstva
5.2. Pravni učinek pravnega sredstva na izdani
upravni akt
5.3. Pritožba
5.4. Izredna pravna sredstva
6. IZVRŠBA
7. POJEM IN PREDMET UPRAVNEGA SPORA
7.1. Obseg in pomen sodnega nadzora nad
odločanjem uprave
7.2. Teorija sodnega nadzora nad upravo
7.3. Kaj je upravni spor
7.4. Vrste upravnega spora
7.5. Zgodovinski pregled
7.6. Primerjalni pregled
7.7. Značilnosti našega upravnega spora
8. PRISTOJNOST ZA ODLOČANJE V UPRAVNEM SPORU
9. STRANKE V UPRAVNEM SPORU
9.1. Tožnik v upravnem sporu
9.2. Tožena stranka v upravnem sporu
9.3. Prizadeta oseba kot stranka v upravnem sporu
10. POSTOPEK V UPRAVNEM SPORU
10.1. Splošna pravila postopka
10.2. Tožba in postopek s tožbo
10.3. Začasna odredba
10.4. Odločanje v upravnem sporu
10.5. Glavna obravnava in seja
10.6. Odločba v upravnem sporu

11. PRAVNA SREDSTVA V UPRAVNEM SPORU
11.1. Pritožba
11.2. Revizija
11.3. Obnova postopka

Temeljni literatura in viri / Readings:
KERŠEVAN, Erik; ANDROJNA, Vilko: Upravno procesno pravo, GV Založba, Ljubljana 2018.
ŽUBER, Bruna: Primeri iz upravnega procesnega prava, študijsko gradivo, Ljubljana, 2019.
KERŠEVAN, Erik: Uprava in sodni nadzor, Ljubljana: Pravna fakulteta, 2004
KERŠEVAN, Erik: Dokazni predlogi v splošnem in posebnih upravnih postopkih, Dnevi slovenskih pravnikov, 12. do 14.
oktober 2017, Portorož, št. 6/7, 2017. str. 1012-1022.
KERŠEVAN, Erik: Tožbeni zahtevki v upravnem sporu, Odvetnik, št. 2, 2016, str. 6-9.
ŽUBER, Bruna: Obnova upravnega postopka zoper sklep, Javna uprava, št. 3/4, 2017, str. 53-66Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1)
Zakon o pravdnem postopku (z novelami od ZPP-A do ZPP-E)

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da študenti pridobijo pregled na
teoretičnimi izhodišči ureditve postopka odločanja
upravnih organov ter upravnega sodstva ter da se
seznanijo s pozitivno pravno ureditvijo tega področja. V
okviru predmeta bodo študentje pridobili tudi praktična
znanja povezana z opravo posameznih procesnih dejanj
ter vsebino aktov, ki se v okviru posameznih faz
postopka pripravljajo. Vsebinsko je pomembna
povezava med obvladovanjem spoznavne materije ter
sposobnostjo njene kreativne uporabe za doseganje
ustreznih pravnih rezultatov.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Na podlagi pridobljenih znanj iz tega predmeta bo
študent pridobil pregled nad instituti upravnega
procesnega prava in razmerja med procesnimi dejanji in
posledicami v različnih fazah postopka odločanja
upravnih organov ter upravnega sodstva pri izvrševanju
sodnega nadzora nad upravo. V tej zvezi bo tako
sposoben tako uporabe veljavne pravne ureditve, ki
izhaja iz zakonov in sodne prakse, kot tudi odpiranja
vprašanj in pristopov, ki bodo predstavljali novum na
tem področju pravnega delovanja.
Pridobljeno znanje bo uporabljivo za nosilce odločanja v
upravnih in upravnosodnih zadevah, kot tudi za primere
zastopanja subjektov javnega ali zasebnega sektorja, ki
se udeležujejo navedenih postopkov.
Tako pisno, kot tudi ustno predstavljanje pravne
argumentacije in interpretacije, možnost oblikovanja in
razumevanja posledic med procesnimi dejanji in

Intended learning outcomes:

pravnimi posledicami, izdelava procesnih vlog in aktov v
postopkih
Pridobljeno znanje je vsebinsko povezano z različnimi
pravnimi področji, saj upravno procesno pravo, kot
posebna veja procesnega prava nastopa pri
najrazličnejših oblikah pravnega odločanja: tako s
področja upravnega prava, konkurenčnega prava, prava
finančnih instrumentov, upravnih institucij, itd.
Obvladovanje procesne materije odpira možnosti
razumevanja in delovanja upravnih organov in nosilcev
javnih pooblastil na najrazličnejših pravnih področjih,
saj predstavlja eno od rdečih niti pravne ureditve.

Metode poučevanja in učenja:
- predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in
temeljnih izhodišč sodne prakse)
- vaje (uporaba prava na konkretnih primerih, analiza
sodne prakse in razlogov za odločitve, predvidevanje
bodočega ravnanja nosilcev pooblastil v konkretnih
situacijah)
- konzultacije

Načini ocenjevanja:
Končni pisni izpit.

Learning and teaching methods:

Delež (v %) /
Weight (in %)

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

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:
1. ŽUBER, Bruna, DOBRAVEC JALEN, Mira, DOMJAN PAVLIN, Brigita, FAGANEL, Marjanca, GOLOB, Peter, KERŠEVAN,
Erik, KMECL, Andrej, PIRNAT, Rajko, SMREKAR, Nataša, STEINMAN, Tatjana, ŠTUCIN, Zdenka, KERŠEVAN, Erik
(urednik). Zakon o upravnem sporu : (ZUS-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana:
Lexpera, GV založba, 2019. 546 str. ISBN 978-961-247-410-2. [COBISS.SI-ID 298623744]
2. ŽUBER, Bruna, AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, DEŽMAN, Aljoša, FARMANY, Polona, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc,
IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, KAUČIČ, Igor, KERŠEVAN, Erik, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, PIRNAT,
Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTURM, Lovro, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, ZAGORC, Saša,
ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, Jernej, et al., AVBELJ, Matej (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije :
[znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 2 zv. (725; 519
str.). ISBN 978-961-6731-26-3. ISBN 978-961-6731-27-0. ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 299270144]
3. ŽUBER, Bruna. Obnova upravnega postopka zoper sklep. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2017, letn. 53, št. 3/4, str.
53-66, 109-110. [COBISS.SI-ID 15955793]
4. ŽUBER, Bruna. Pomen glavne obravnave v upravnem sporu. V: KAMBIČ, Marko (ur.), ŠKRUBEJ, Katja (ur.),
ACCETTO, Matej. Odsev dejstev v pravu : da mihi facta, dabo tibi ius : liber amicorum Janez Kranjc. 1. natis. Ljubljana:
Pravna fakulteta. 2019, str. 485-494. [COBISS.SI-ID 16895825]

5. ŽUBER, Bruna. The legal nature of local electoral dispute : the case of Slovenia. Lex localis : revija za lokalno
samoupravo, ISSN 1581-5374. [Tiskana izd.], 2019, vol. 17, iss. 4, str. 1097-1128. [COBISS.SI-ID 16990033]

