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SPLOŠNI UPRAVNI 
POSTOPEK IN UPRAVNI 
SPOR

OBVEZNO USPOSABLJANJE ZA IMENOVANJE V 
NAZIV

September 2016

MJU – UPRAVNA AKADEMIJA

Katja Stražiščar

UPRAVNI POSTOPEK – KAJ IN 
ZAKAJ
� Zametki:

� Pozni absolutizem (obdobje 
policijsko-absolutistične države) –
popolna odsotnost načela 
zakonitosti

� Obdobje po Francoski 
revoluciji – uprava mora biti v 
svoji dejavnosti in odnosu do 
državljanov omejena

� PRAVNA DRŽAVA: delovanje in 
ravnanje državne uprave 
uokvirjeno v pravne norme, s 
temeljnim izhodiščem delovanja 
po načelu zakonitosti, t.j. na 
podlagi ter v skladu z zakonom

� Sodobnost: 
država posega v in UREJA vse več
področij družbenega življenja

zaradi zaščite posega v
javnega interesa sfero človekovih pravic 

in temeljnih svoboščin

Zato je potrebno varstvo človekovih pravic 
proti zlorabi oblasti naprej določiti 

„PRAVILA IGRE“

NEVARNOST: BIROKRATIZEM 
iz francoščine bureau - prevleka uradniškega stola, urad, 
uradno osebje, in grško χρατεω, hrateo – vladati

je sistem v upravi, v katerem dominira formalizem in slepo 
sledenje predpisom brez občutka za njihov smisel in ne 
glede na resnične potrebe v konkretni situaciji (podreja 
ljudske zahteve državnemu in upravnemu aparatu).

UPRAVNI POSTOPEK
� Danes:

UPRAVNI POSTOPEK = postopek, v katerem 

organi odločajo o pravicah, pravnih koristih in obveznosti 
državljanov

Zakon o splošnem upravnem postopku (=ZUP)
Uradni list RS, št. 80/1999

do danes 9 sprememb: 
(8 x sprememba ZUP; 1 x sprememba ZUS)

� Trend: približevanje javne uprave uporabniku
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VSEBINA ZUP

KDO UPORABLJA ZUP

ORGANI = upravni/drugi državni organi, 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti,

nosilci javnih pooblastil,

kadar v 
UPRAVNIH ZADEVAH 

neposredno uporabljajoč predpise 

odločajo o 
PRAVICAH, OBVEZNOSTIH 

ALI PRAVNIH KORISTIH 
posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.

URADNA OSEBA

odločanje o pravici, 
obveznosti ali pravni 
koristi fizične ali 
pravne osebe -
stranke 

če je s predpisom 
določeno, da organ 
vodi upravni 
postopek, 
odloča v upravnem 
postopku 
ali izda upravno 
odločbo oziroma, 

KAKO SE UPORABLJA ZUP

� za vse upravne postopke – SPLOŠNI UPRAVNI 
POSTOPEK

� posamezna vprašanja upravnega postopka za določeno 
upravno področje drugače urejena = POSEBEN 

UPRAVNI POSTOPEK 
(npr. davčni, inšpekcijski postopek)

SUBSIDIARNOST:

POSEBEN UPRAVNI POSTOPEK ZUP
(SUBSIDIARNO)

za vprašanja, ki niso 
urejena v posebnem zakonu
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TEMELJNA NAČELA
Predstavljajo minimalne 
procesno-varstvene 
standarde za stranko in so 
nujna obvezna pravila 
postopanja za organ. 

Vsebinsko napolnijo in 
osmislijo posamezne 
procesne institute.

9 NAČEL:
� zakonitosti
� varstva pravic strank in 

javnih koristi
� materialne resnice

� zaslišanja stranke

� proste presoje dokazov
� dolžnosti govoriti resnico 

in poštena uporaba 
pravic

� samostojnosti pri 
odločanju

� pravica do pritožbe
� ekonomičnosti postopka

PRISTOJNOST
= biti pooblaščen / imeti moč in dolžnost za 
odločanje

� Stvarna in krajevna pristojnost 
� Prepoved prevzema in prenosa pristojnosti
� Stek pristojnosti
� Ustalitev pristojnosti
� Spor o pristojnosti (+ / - kompetenčni spor)

PRAVNA POMOČ

KDO VODI UP / KDO ODLOČA V 
UP

Upravni postopek - lahko vodi in v njem odloča 
oseba, ki izpolnjuje pogoje

glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega 
postopka

monokratičen (individualno voden) organ, 
odločbo izda njegov predstojnik

npr. direktor, načelnik EU

lahko pooblasti drugo URADNO OSEBO
za odločanje za vodenje

(+ za vodenje) posameznih dejanj v postopku 
(če ni omejitev – vsa dejanja v 

postopku)

IZLOČITEV URADNE OSEBE - izločilni / 
odklonitveni 
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STRANKE UP
STRANKA na njeno zahtevo začet postopek 
vsaka fizična/pravna oseba 
tudi drugi (skupina oseb, itd.) zoper katero teče postopek

PROCESNA SPOSOBNOST – popolna / omejena / brez

ZASTOPNIK (zakoniti, statutarni, predstojnik org.)
VRSTE ZASTOPANJA: -Zakoniti zastopnik

- Začasni zastopnik
- Skupni predstavnik
- Pooblaščenec

POOBLAŠČENEC STROKOVNI POMOČNIK

STRANSKI UDELEŽENEC - pravico udeleževati se postopka 
oseba, ki izkaže pravni interes

varstvo svojih pravnih koristi
neposredna, na zakon/predpis oprta osebna korist

enake pravice in dolžnosti kot stranka

JEZIK V POSTOPKU
POSTOPEK – se vodi v slovenskem jeziku 
= vloge, odločbe, sklepi, zapisniki, UZ, druga pisanja

OBMOČJE NARODNOSTNIH SKUPNOSTI 
Na območjih občin, kjer sta pri organu poleg 
slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski 
oziroma madžarski jezik (Ustava RS)

TOLMAČ – za stranke in druge udeležence
postopka, ki ne znajo jezika, v katerem teče 
postopek ali ga ne more uporabljati zaradi 
invalidnosti - POUČITI

če vloga ni vložena v tem jeziku – nepopolna vloga

OBČEVANJE MED ORGANI IN 
STRANKAMI

STRANKA
ORGAN

- Vloge

ORGAN
STRANKAVLOGE

- Zahteve, predlogi, prijave, 
prošnje, pritožbe,…

- PISNE, USTNE
- VLOŽENE: pri organu, po pošti, e-

pošti, informac.sys.
- Podpis
- RAZUMLJIVA
- POPOLNA - dopolnitev / zavrženje
- PRAVOČASNA 

- Stranke / drugi (pr.korist)

PREGLED 
DOKUMENTOV
- Pregledati + preslikati
- Na zahtevo
- Stranke / drugi (pr.korist)

- Stranke / prizadeti drž.org. / drug 
(pr.korist)

OBVESTILA O POTEKU 
POSTOPKA
- Stranke / prizadeti drž.org. / drug 
(pr.korist)

- Pisno / ustno

INFOMACIJE JAVNEGA 
ZNAČAJA
- V skladu z ZDIJZ
- Vsakdo
- Pisno / ustno

- pisna izjava

VABILO
- Organ – vabi tistega, čigar 
navzočnost je potrebna

- VSEBINA: naslovnik, organ, v 
kateri zadevi, kdaj, kjer, kot 
kaj,..

- OPOZORILO: glede izostanka –
opravičilo / posledice (privedba, 
kazen, stroški)

- pisna izjavaZAPISNIK
- O pomembnejših dejstvih
- O ustni obravnavi, o izjavah strank... 
- OBVEZNA OBLIKA IN VSEBINA 
(org., ur.os., stranke, drugi navzoči, 
čas, kraj, kratek/natančen opis, izjave, 
priloge, sklepi

- Se piše med dejanjem / v nosilec zvoka
- Se prebere, poda pripombe, se podpiše
- Ne sme se popravljati
- = JAVNA LISTINA
- O posvetovanju in glasovanju
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VROČANJE V UPRAVNEM 
POSTOPKU

VROČANJE

VRSTE:VRSTE:
- po pošti, e-pošti,
- po ur.os. organa, 
- po Izvajalcu dejavnosti vročanja
- po varnem elektronskem predalu

ČAS IN KRAJ:ČAS IN KRAJ:
- delavniki: 6.00-20.00
- v stanovanju / na sedežu / na 

delovnem mestu
- v odvetniški/notarski pisarni
- v prostorih organa
- drugje – če želi sprejeti

OSEBNO 
VROČANJE

pošti
Po e-
pošti

POSEBNI PRIMERI:
- Zakonitemu zastopniku / 

pooblaščencu
- Pooblaščencu za vročitve
- Državnim organom, LS
- Določenim osebam (diplomatom, strankam v 

tujini, vojakom,…)
- Z javnim naznanilom
- Odklonitev sprejema
- Sprememba naslova

VROČILNICA
= potrdilo o vročitvi
Oblika predpisana
Podpisati prejemnik in 
vročevalca

ROK(I)
- določeni za posamezna dejanja v postopku

NAROK
določi organ če se opravi ustna obravnava 
- VABILO: čas, kraj
- Opozorilo glede izostanka
- Se lahko preloži

VRNITEV V PREJŠNJE 
STANJE
če stranka iz opravičenih razlogov, 
nevednosti ali očitne zmote zamudi 
rok/dejanje
- vložiti predlog

VZDRŽEVANJE REDA

Red pri delu  + dostojanstvo organa

Ukrepi: OPOMIN

OPOZORILO O ODSTRANITVI

ODSTRANITEV

ODLOŽITEV DEJANJA

NAPRTITEV STROŠKOV 

DENARNA KAZEN (500 €)
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STROŠKI POSTOPKA
= stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi 
postopka

OPROSTITEV PLAČILA STROŠKOV
Zaprosi stranka, ki ne more plačati stroškov brez škode za nujno preživljanje 
same sebe in svoje družine - sklep

Obročno plačilo / odlog plačila (max. 5 let)

FAZE POSTOPKA

�Začetek postopka

Ugotovitveni postopek

Odločba 

Pritožba

Odločba

Izredna pravna sredstva

Izvršba
Tožba – upravni spor

Pritožba

Izredna pravna sredstva

Izvršba

Sodba

ZAČETEK POSTOPKA

NA ZAHTEVO STRANKE PO URADNI DOLŽNOSTI

FORMALNI PREIZKUS VLOGE

ZDRUŽITEV ZADEV V EN POSTOPEK

SKLEP

SKLEP

SPREMEMBA ZAHTEVKA

PORAVNAVA

UMIK ZAHTEVE
ustavitev postopka

Zapisnik

SKLEP

PREDHODNO VPRAŠANJE 

PREKINITEV POSTOPKA
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UGOTOVITVENI POSTOPEK

� ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, 
ki so za odločitev pomembne

� omogočiti strankam, da 
uveljavljajo in zavarujejo svoje 
pravice in pravne koristi

SKRAJŠANI UGOTOVITVENI 
POSTOPEK

POSEBNI UGOTOVITVENI 
POSTOPEK

- če je mogoče dejansko stanje ugotoviti na podlagi 
dejstev in dokazov, ki so znana

- zaradi nujnih ukrepov v javnem interesu -
NEVARNOST 

-NI ZASLIŠANJA STRANK

Stranka

Uradna oseba mora stranki omogočiti:

POSEBNI UGOTOVITVENI POSTOPEK

- stranke z nasprotujočimi si interesi
- opraviti ogled
- zaslišati priče ali izvedence DOKAZ = vse, kar je primerno za ugotavljanje

VABILO / ZAPISNIK stanja zadeve

ZAVAROVANJE DOKAZOV

potrditev pristnosti / istovetnosti
NE potrjuje se resničnosti podatkov

USTNA OBRAVNAVA

DOKAZOVANJE

listine
potrdila

priče

UPRAVNA OVERITEV

OPOZORITI
POUČITI

izjava stranke

izvedenci
osebe ali organizacije, 
ki imajo strokovno znanje

tolmačiogled

ODLOČBA
na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, izda organ, ki je 

pristojen za odločanje, odločbo o zadevi, ki je predmet 
postopka

ODLOČBA – označena kot taka – Z/odlok – drugo ime
PISNA / izjemoma USTNA

DELNA

DOPOLNILNA

ZAČASNA

- 30 / 60 dni

POPRAVLJANJE POMOT
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SKLEP
odločanje o vprašanjih, ki se tičejo postopka

Če se naloži dejanje ROK

Kadar je možna pritožba = PISNI SKLEP 
(+ obrazložitev + pouk o pr. sredstvu)

sicer ustno (na zapisnik)

DOKONČNOST

*odločba, ki se ne more več izpodbijati
s pritožbo
* Stranka lahko začne izvajati pravico

PRVNOMOČNOST

IZVRŠLJIVOST

Ko lahko začne organ prisiljevati 
stranko k izvršitvi obveznosti

Nepopolna vloga, podaljšanje roka, vrnitev v prejšnje stanje, 
zavrženje vloge, združitev zadev, umik zahteve, prekinitev 
postopka, postavitev izvedenca, zavrženje pritožbe, prepozna 
vloga za izredna pravna sredstva, dovolitev izvršbe

PRAVNA SREDSTVA

Če se z odločitvijo organa ne strinjamo – vložimo ustrezno PRAVNO 
SREDSTVO

� Redna / izredna 
� Suspenzivna / nesuspenzivna

REDNO
- Pritožba

IZREDNA
- Obnova posopka
- Sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom
- Odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici
- Izredna razveljavitev
- Ničnost odločbe

PRITOŽBA

zoper odločbo na I. st. 

KDO
VLOŽI

STRANKA

DRUGA OS. 

Oseba, ki  bi morala biti 
udeležena 
kot STRANSKI UDELEŽENEC

Državni tožilec
Državni 
pravobranilec

ODPOVED PRAVICI DO PRITOŽBE

KDO ODLOČA NI PRITOŽBE

ministrstvo
org., določen z zakonom

župan

ROK = 15 DNI

PRITOŽBENI RAZLOGI

MATERIALNI 
PREDPIS
napačno uporabljen
sploh ni uporabljen

DEJANSKO 
STRANJE
nepopolno ugotovljeno
napačno ugotovljeno

KRŠITVE PRAVIL 
POSTOPKA

BISTVENE
NEBISTVENE

PRITOŽBA NA MOLK ORGANA 

- vloži se pri organu, ki je odločbo izdal 

VSEBINA / OBLIKA
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ODLOČANJE O PRITOŽBI

NE

DA

se zavrže
ORG. 1.st.

ORG. 2.st.

NE

se zavrže
DA

PREIZKUSI ODLOČBO
ZAVRNE PRITOŽBO

ODLOČBO IZREČE ZA NIČNO

ODPRAVI ODLOČBO + SAM REŠI 
ZADEVO

ODPRAVI ODLOČBO + VRNE ZADEVO NA 1. 
ST.

PRITOŽBA NA MOLK ORGANA 

ROK ZA ODLOČBO = 2 mes

PRITOŽBA ZOPER SKLEPsamo takrat, kadar je z zakonom izrecno tako določeno

Ali je bil postopek pred izdajo odločbe 
pravilen,
ali je odločba pravilna in na zakonu 
utemeljena

IZREDNA PRAVNA 
SREDSTVA

OBNOVA POSTOPKA

- 10 razlogov / izkazati 
- predlog / rok (subj./obj.)
- 2 fazi: preizkus / odločanje
- odločitev: glede na uspeh

SPREMEMBA ALI ODPRAVA 
ODLOČBE V ZVEZI Z UPRAVNIM 

SPOROM
- pravočasna tožba
- upravičenost tožbenih navedb
- do izdaje sodbe
- odpravi / spremeni odločbo + obvesti  
Upr.sod.ODPRAVA IN RAZVELJAVITEV 

ODLOČBE PO NADZORSTVENI 
PRAVICI- 4 razlogi za odpravo 

- 1 razlog za razveljavitev
- rok  - obj.

IZREDNA RAZVELJAVITEV

= zaradi nujnih ukrepov v 
javnem interesu / 
nevarnosti ni mogoče 
drugače odvrniti
- org. II.st.

NIČNOST ODLOČBE

- 6 razlogov = najhujše kršitve / 
napake 
- tudi za SKLEP
- rok ni omejen

ODPRAVA : RAZVELJAVITEV

IZVRŠBA
da se izterja DENARNA TERJATEV ali 

da se izpolni NEDENARNA OBVEZNOST
zoper ZAVEZANCA, ko postane odločba/sklep/poravnava IZVRŠLJIVA

IZVRŠILNI NASLOV

UPRAVNA / SODNA

SKLEP O IZVRŠBI

KLAVZULA O IZVRŠLJIVOSTI

USTAVITEV 
IZVRŠBE
ODLOG IZVRŠBE PRITOŽBA – samo glede izvršbe
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VRSTE IZVRŠB

IZVRŠBA DENARNE KAZNI SODNA IZVRŠITEV 
upravne odločbe

IZVRŠBA NEDENARNE OBVEZNOSTI

PO DRUGI OSEBI S PRISILITVIJO

Če zavezanec ni opravil dejanja
pa ga lahko opravi kdo drug

Zavezanec – kaj storiti, dopustiti, 
trpeti

se prisili z denarno kaznijo
NEPOSREDNA FIZIČNA PRISILITEV

IZVRŠBA V ZAVAROVANJE

ZAČASNI SKLEP za zavarovanje 
izpolnitve

NADZOR NAD ZUP
� Izvaja UPRAVNA INŠPEKCIJA

UPRAVNI INŠPEKTOR - pravico do vstopa v prostore organa 
- do vpogleda v dokumentacijo (tudi tajni podatki)

- ZAPISNIK - odredi odpravo nepravilnosti

UGOVOR odloči minister za javno upravo (SKLEP)

IZVAJANJE ZAKONA
� Državni organi/ organi LS, nosilci javnih pooblastil

* na primeren način objaviti: - ur.os. pooblaščene za odločanje
- ur.os. pooblaščene za vodenje

* vodijo evidenco glede reševanja upravnih zadev

� MJU  - skrbi za izvajanje tega zakona
- daje pojasnila k določbam ZUP
- organizira stalno izpopolnjevanje ur.os.

UPRAVNI SPOR

≠ upravni postopek

= sodni nadzor / sodno varstvo pravic in pravnih koristi 
posameznikov proti odločitvam in dejanjem državnih 
organov, LS in nosilcev javnih pooblastil

USTAVA RS – 157. člen
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, s katerimi državni organi, organi lokalnih skupnosti 
in nosilci javnih pooblastil odločajo o pravicah ali o obveznostih in pravnih koristih 
posameznikov in organizacij, odloča v upravnem sporu pristojno sodišče, če za določeno zadevo ni 
z zakonom predvideno drugo sodno varstvo.

Če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, odloča v upravnem sporu pristojno sodišče tudi o 
zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika.
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UPRAVNI SPOR

UPRAVNO SODIŠČE
ODLOČA 

o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, 
s katerimi se posega v pravni položaj tožnika

o zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, 
s katerimi se posega v TČPS

če upravni akt ni bil izdan ali 
vročen

NE - če stranka ni vložila 
pritožbe / drugega pravnega 
sredstva

1. ST.

Upravno sodišče RS LJ CE

KP

MBSenat 3 sodnikov
Sodnik posameznik 

2. ST.

Vrhovno sodišče RS 

Senat 3 sodnikov
Sodnik posameznik
Senat 5 sodnikov 

STRANKE V UPRANEM SPORUTOŽNIK

TOŽNEC

PRIZADETA OSEBA 

ZASTOPNIK JAVNEGA INTERESA 

UPRAVNI SPOR
� FAZE POSTOPKA:

TOŽBA

PREDHODNI PREIZKUS TOŽBE

SKLEP – TOŽBA SE ZAVRŽE

SKLEP – POSTOPEK SE USTAVI

POSTOPEK S TOŽBO

VZORČNI POSTOPK

PRIPRAVLJALNI POSTOPEK

GLAVNA OBRAVNAVA / SEJA

SODBA

PRITOŽBA REVIZIJA
OBNOVA POSTOPKA

IZVRŠBA

Rok: 30 DNI

UPRAVNI SPOR
� Vrste tožb

� Postopek s tožbo
� Kopija tožbe – toženi stranki in drugim strankam v odgovor – 30 

dni
� Tožena stranka – poslati spise
� Sodišče presoja v mejah tožbenega zahtevka + NI vezano na 

tožbene razloge
� SPREMEMBA TOŽBE
� VZORČNI POSTOPK

� Vrste tožb

� Postopek s tožbo
� Kopija tožbe – toženi stranki in drugim strankam v odgovor – 30 

dni
� Tožena stranka – poslati spise
� Sodišče presoja v mejah tožbenega zahtevka + NI vezano na 

tožbene razloge
� SPREMEMBA TOŽBE
� VZORČNI POSTOPK

IZPODBOJNA TOŽBA

UGOTOVITVENA TOŽBA

TOŽBA ZARADI MOLKA

TOŽBA V SPORU POLNE JURISDIKCIJE

TOŽBA  ZARADI KRŠITEV TČPS
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UPRAVNI SPOR

� Odločitve sodišče:
� S SODBO tožbo kot neutemeljeno ZAVRNE
� S SODBO ugodi tožbi + upravni akt ODPRAVI
� S SODBO ugotovi, da je pravni akt nezakonit
� S SODBO pravni akt ODPRAVI  + ODLOČI o pravici/obveznosti/pr.koristi
� S SODBO ugotovi nezakonitost akta/dejanja + PREPOVE nadaljevanje 

posamičnega dejanja
� S SODBO ugodi tožbi na molk organa

� s SKLEPOM izreče pravni akt za NIČNEGA

SESTAVA SODBE

uvod + izrek + obrazložitev + pouk o 
pritožbi

UPRAVNI SPOR

PRAVNA SREDSTVA

REDNA IZREDNA

PRITOŽBA
REVIZIJA

OBNOVA 
POSTOPKA

pritožbeni razlogi: 
- kršitev pravil postopka
- zmotna uporaba materialnega prava
- Nepravilno ugotovljeno dejansko stanje

ROK - 15 dni

če je sodišče samo ugotavljalo dejansko stanje

ODLOČI VRHOVNO SODIŠČE

V 30 dneh 

Zoper pravnomočno sodbo 

DOVOLJENA / NEDOVOLJENA

razlogi: 
- kršitev pravil postopka
- zmotna uporaba materialnega prava
NE:  dejansko stanje

v 30 dneh / 5 let

9 razlogov (ZUP) 
IZVRŠBA

Sodba, s katero sodišče nadomesti upravni akt, se izvrši po 
določbah ZUP

SODBE, s katerimi se naloži obveznost državi, LS – po ZIZ

� Morebitna vprašanja?

� Hvala za pozornost!


