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Predavanja upravne sodnice mag. Jonike Marflak Trontelj in vrhovnih 
sodnikov dr. Erika Kerševana in Andreja Kmecla 

Upravnosodna klinika, 11. 11. 2022 

Na drugem srečanju v okviru teoretičnega dela Upravnosodne klinike so udeleženci imeli priložnost 
spoznati, pa tudi osebno izkusiti, sodniško dimenzijo delovanja na področju upravnega prava, saj so 
nas obiskali sodnica Upravnega sodišča RS mag. Jonika Marflak Trontelj in sodnika na Vrhovnem 
sodišču RS dr. Erik Kerševan in Andrej Kmecl. 

Simulacija glavne obravnave pred Upravnim sodiščem (izvajalka: upravna sodnica mag. Jonika 
Marflak Trontelj) 

Sodnica mag. Jonika Marflak Trontelj je za udeležence Upravnosodne klinike pripravila prav posebno 
priložnost, saj jim je z izvedbo simulacije 
postopka pred Upravnim sodiščem omogočila 
na lastni koži izkusiti potek upravnega spora v 
praksi. Najprej je pripravila krajše, vendar zelo 
poučno predavanje o najpogostejših kršitvah 
upravnega postopka skozi prakso Upravnega 
sodišča. V okviru tega predavanja je 
sistematično šla čez vse najpogostejše kršitve 
upravnega postopka in mehanizme, s katerimi 
Upravno sodišče poskrbi za njihovo saniranje. 
Pri tem je predstavila tudi najpomembnejše in 
najbolj zanimive primere iz sodne prakse 
Upravnega sodišča, s katerimi je prikazala tudi 
praktične posledice kršitev upravnega 
postopka. 

Temu je sledil še bolj praktični del predavanja, v okviru katerega so udeleženci pod vodstvom upravne 
sodnice izvedli simulacijo glavne obravnave pred Upravnim sodiščem. V ta namen je sodnica že pred 
predavanjem za udeležence pripravila spis iz upravnega spora, udeležencem pa so bile dodeljene vloge 
tožnika, toženca in sodnega senata, na katere so se morali s študijem spisa pripraviti. 

Najprej so z delom v skupinah imeli nekaj časa 
za pripravo svoje strategije v simulaciji 
upravnega spora, pri čemer jim je z raznimi 
nasveti in informacijami bila v veliko pomoč 
tudi sodnica, temu pa je sledila simulacija 
sodnega postopka, v kateri so udeleženci kot 
tožeča in tožena stranka najprej predstavili 
svoje gledanje zadeve in morali utemeljiti, zakaj 
izpodbijani akt je oziroma ni zakonit, predlagati 
izvedbo dokazov in se do tega opredeljevati, ter 
zasliševati priče, ki so nastopile v postopku. 
Udeleženci, ki so imeli vlogo sodnega senata, pa 
so morali skozi materialno-procesno vodstvo 



usmerjati postopek z namenom rešitve spora in odločati o procesnih predlogih strank ter na koncu 
sprejeti odločitev v zadevi. 

S tem predavanjem so udeleženci nedvomno pridobili mnogo koristnih informacij o poteku upravnega 
postopka in upravnega spora ter o najpogostejših kršitvah, do katerih v tem okviru prihaja. Z udeležbo 
v simulaciji upravnega spora pa so imeli možnost tudi na lastni koži izkusiti potek sodnega postopka in 
v njem nastopiti, to pa je izkušnja, ki jim bo zelo koristila tako v praktičnem delu Upravnosodne klinike, 
kot tudi v njihovem nadaljnjem poklicnem življenju. 

Predavanje o sodnem varstvu zoper akte imenovanj in razrešitev (izvajalec: vrhovni sodnik dr. Erik 
Kerševan) 

Pri naslednjem predavanju so udeleženci Upravnosodne klinike imeli čast prisluhniti vrhovnemu 
sodniku dr. Eriku Kerševanu, ki je zanje pripravil nadvse zanimivo predavanje o sodnem varstvu zoper 
akte imenovanj in razrešitev. Uvodoma je predstavil splošno ureditev sodnega varstva zoper akte o 
imenovanjih in razrešitvah in v okviru tega izpostavil tudi subtilne razlike med profesionaliziranim 
uradništvom in državnimi sekretarji ter drugimi visokimi uradniki, ki predstavljajo najožjo ekipo 
izvoljenih politikov. 

Za tem je predstavil številne zanimive dileme, ki se pojavljajo v sodni praksi, in ki kažejo na težavnost 
postavljanja meje med strogo pravno regulirano sfero na tem področju, glede katere mora sodno 
varstvo biti zagotovljeno v polnem obsegu, in pretežno politično dimenzijo tega vprašanja, glede 
katere bi sodni nadzor bil neprimeren ali celo neskladen z načelom delitve oblasti. V tem oziru je 
predstavil tudi številne primere, v katerih je že odločalo Upravno in Vrhovno sodišče, ki so zelo jasno 
demonstrirali, kako zahtevno, vendar tudi nadvse zanimivo, je to pravno področje. 

Na koncu se je še kratko dotaknil vprašanja, ali lahko neizbran kandidat z uporabo sodnega varstva 
pridobi pravico do zasedbe določene funkcije in kakšna je siceršnja vloga pravnih sredstev, ki jih ima 
na voljo neizbrani kandidat. Izpostavil je tudi pomen začasnih odredb in merila za njihovo uporabo na 
tem področju. 

Predavanje vrhovnega sodnika dr. Erika Kerševana je omogočilo udeležencem poslušati vrhunsko 
predavanje o zanimivi in aktualni problematiki na področju upravnega prava, s tem pa jim je dalo 
pomemben vpogled v to pravno področje in jim omogočilo pridobitev novih, tudi v prihodnje gotovo 
zelo koristnih, znanj. 

Predavanje o subsidiarnem upravnem sporu v novejši sodni praksi (izvajalec: vrhovni sodnik Andrej 
Kmecl) 

Kot zadnji je pred udeležence na Upravnosodni kliniki ta dan stopil še sodnik Vrhovnega sodišča RS 
Andrej Kmecl, ki je predstavil subsidiarni upravni spor v novejši sodni praksi. 

Uvodoma je podal koncizen oris instituta 
subsidiarnega upravnega spora in ga 
umestil v širši kontekst pravnih sredstev v 
slovenskem pravnem redu ter predstavil 
pogoje, da je mogoče to pravno sredstvo 
uporabiti. Pri tem je izpostavil številne 
zanimive primere iz sodne prakse, v katerih 
so stranke bolj ali manj uspešno skušale 
zagotoviti varstvo svojih pravic s 
subsidiarnim upravnim sporom. 

V drugem delu svojega predavanja se je 
vrhovni sodnik osredotočil na odločitve 
Upravnega in Vrhovnega sodišča iz časa 
epidemije COVID-19, saj so v tem obdobju 



stranke protikovidne ukrepe pogosto napadale prav z uporabo subsidiarnega upravnega spora. Sodnik 
je prikazal razvoj sodne prakse na tem področju in udeležencem ob tem omogočil uvid v to, kakšno 
razlogovanje vodi sodišče do odločitve v eno ali drugo smer, posebej še na področjih, kjer sodne prakse 
ni in jo sodišče izgrajuje na novo.  

Subsidiarni spor je izjemno pomemben institut upravnega procesnega prava, ki ga ureja celo Ustava, 
zato je poglobljeno poznavanje njegove ureditve pomembno za vsakega pravnika. Gotovo so 
udeleženci upravne sodne kliniki na podlagi predavanja vrhovnega sodnika Andreja Kmecla dobili 
pomembne informacije o tem institutu, ki jim bodo zelo koristile tako na izpitu kot tudi pri njihovem 
pravniškem delu. 

 

 

 


