Primer korakov, ki vodijo do
upravnega spora
Vid se ne strinja z dokončno odločbo, s katero je bila
zavrnjena izdaja gradbenega dovoljenja.
S pritožbo na Ministrstvu za okolje in prostor ni uspel.
Vid na Upravno sodišče vloži tožbo proti Republiki
Sloveniji, ki jo zastopa Ministrstvo za okolje in prostor
(to je izdalo odločbo na 2. stopnji).

Upravni spori so pogosto
sproženi zoper:
• odločbe o nedodelitvi brezplačne pravne
pomoči,
• sklepe o davčni izvršbi,
• odločbe o odmeri nadomestila za stavbno
zemljišče,
• odločbe o denacionalizaciji.
Upravno sodišče je
v letu 2017 ugodilo
približno

24 %

zahtevkov.

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/upravni-spor

Za upravne spore je pristojno
Upravno sodišče
Upravni spor se začne s tožbo, ki jo vložite
na Upravno sodišče Republike Slovenije
osebno ali jo pošljete tja s priporočeno
pošto.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.
Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo
pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost
za napake v podanih informacijah v brošuri je izključena.
Vsebina je bila nazadnje pregledana dne 12. 7. 2018.

Sodstvo Republike Slovenije

Upravni spor
Osnovne informacije o postopku
na sodišču

O upravnem sporu

Vloga sodišča

Upravni spor je sodni postopek, v katerem
sodišče zagotavlja sodno varstvo pravic
posameznikov v zvezi z odločitvami različnih
državnih organov, občine ali nosilcev javnih
pooblastil.

Sodišče odloča o zakonitosti delovanja
uprave in preverja pravilnosti odločitev
uprave o pravicah, obveznostih ali pravnih
koristih posameznika.

STROŠKI
Ob začetku postopka
V upravnem sporu je treba plačati sodno takso,
ki je določena v Zakonu o sodnih taksah.
Ob koncu postopka
Sodišče v sodbi odloči, kdo krije stroške
postopka. Če tožnik uspe, mu mora tožena
stranka povrniti pavšalni znesek za stroške

V tožbi morate navesti upravni akt, ki se
izpodbija, tožbene razloge ter predlagati,
kako in v čem naj se upravni akt odpravi
oziroma ugotovi njegova nezakonitost.
Tožbi priložite izpodbijani upravni akt.

postopka. Če tožnik ne uspe, pa praviloma sam
krije svoje stroške postopka.

TRAJANJE
Povprečni upravni spor traja 6—12 mesecev.
Trajanje je odvisno predvsem od vrste in
zapletenosti zadeve ter ravnanja strank v

Kako poteka?

Postopki, ki sledijo,
ko vložite tožbo:

Poenostavljeni koraki postopka

Primer dogodkov,
ki vodijo do upravnega spora:

Na upravni enoti
zahtevate izdajo
gradbenega
dovoljenja.

Upravna enota
zavrne izdajo
gradbenega
dovoljenja.

Vložite pritožbo
na Ministrstvo
za okolje in
prostor.

Ministrstvo za
okolje in prostor
vašo pritožbo
zavrne.

Na Upravno
sodišče vložite
tožbo proti
Republiki
Sloveniji —
upravni spor.

postopku.

Upravno
sodišče preveri,
če je tožba
popolna.

Sodišče vam ne more dajati pravnih
nasvetov
Upoštevajte roke
Tožbo je treba vložiti v 30 dneh od
vročitve upravnega akta, s katerim je bil
končan postopek pred upravnimi organi.

V primeru, ko sami težko sestavite tožbo
oziroma ko presodite, da boste v postopku
potrebovali pravni nasvet oziroma pomoč,
je dobro, da si priskrbite odvetnika ali
zaprosite za brezplačno pravno pomoč.

Tožbo prejme
tudi toženec, ki
mora odgovoriti
na tožbo.

Sodišče odloči o tožbenem
predlogu. Sodbo strankam
pošlje po pošti. Sodba
sodišča je pravnomočna.

Rezultati upravnega spora
Če sodišče vaši tožbi ugodi, najpogosteje
odpravi izpodbijani upravni akt in zadevo
vrne upravnemu organu v ponovno
odločanje. To pomeni, da bo moral organ
ponovno odločiti o vlogi, s katero ste začeli
upravni postopek. Vam kot stranki postopka
ni potrebno vlagati nove vloge, ampak zgolj
počakate na novo odločitev ali drugo dejanje
v postopku (poziv, vabilo).
Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/upravni-spor

