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Številka: 604-4/2023 

Datum: 10. 1. 2023 

VABILO 
 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar 

 

PRAVILNO VODENJE USTNE OBRAVNAVE V UPRAVNEM 

POSTOPKU 

Četrtek, 16. 2. 2023, od 10.00 do 13.30 
 

163. člen Zakona o upravnem postopku (ZUP) določa, da je ustna obravnava dejanje 

postopka na katerem se pretrese in doseže tisto, kar je predmet ugotovitvenega postopka. 

Njen cilj pa je razjasnitev merodajnih dejstev v zadevi in uresničitev pravic do obrambe 

stranke.  

 

Izvedenih ustnih obravnav je v praksi žal premalo, kljub temu, da gre za pomembno 

opravilo in bi se ga bilo treba verjetno večkrat posluževati.   

 

Cilj tokratnega seminarja je osvežitve znanja ki ga zaposleni v občinskih upravah že 

uporabljajo pri svojem delu, v skladu s spremembami, novostmi in sodno prakso ter s 

praktičnim prikazom uresničevanja zakona. Svoje znanje pa bo z vami delila dr. Bojana 

Zadravec.  

 

Ciljna skupina so zaposleni na občinskih upravah in drugi, ki vodijo ustne obravnave in si 

želijo nadgraditi ali osvežiti že pridobljeno znanje z navedenega področja. 

 

Program: 

 

1. javnost ustne obravnave, 

2. narok in kraj ustne obravnave, 

3. vabljenje na ustno obravnavo, 

4. zastopanje v ustni obravnavi, 

5. potek ustne obravnave in njen vpliv na odločitev v upravni zadevi, 

6. zaslišanje prič, izvedencev in drugih udeležencev v postopku, 

7. ogled, 

8. izjava stranke, 
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9. zapisnik o ustni obravnavi (vrste, oblika, vsebina in zaključek), 

10. vzdrževanja reda. 

 

 

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi 

izobraževanja. 

 

Vaša morebitna vprašanja za predavatelja nam lahko pošljete do petka, 10. 2. 2023, na 

elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si. 

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si. 

 

SPLETNA PRIJAVA TUKAJ 

 

Vljudno vabljeni 

 

Združenje občin Slovenije 
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