
UVOD V PRAVO

PRAVNI AKTI



• PRAVNI AKTI

• Pravna pravila delimo na:

• Splošna in posamična ( na koga se nanašajo)

• Abstraktna in konkretna (določajo ravnanje)



• SPLOŠNI PRAVNI AKTI

• Njihova vsebina pokriva širši krog ljudi,

• Namenjena je vsem ljudem

• Vsi morajo upoštevati vsebino tega akta

• Splošni pravni akti so: ustava zakoni, podzakonski pravni akti, statuti, kolektivne 

pogodbe, odloki lokalnih skupnosti



• POSAMIČNI PRAVNI AKTI

• Posamični pravni akt se nanaša na točno določeno osebo

• V takšnem aktu je napisano ime in priimek osebe, rojstni podatki, naslov bivališča….



• POSAMIČNI ( INDIVIDUALNI) PRAVNI AKTI SO:

• Sodni akti: -sodbe sodišč

-sodbe sodišč za prekrške

-sklepi sodišč

odločbe ustavnega sodišča

• Upravni akti: -odločbe izdane v upravnih postopkih



• ZASEBNI PRAVNI AKTI

• So pravni akti s katerimi zasebniki (fizične in pravne osebe) sklepajo pravne posle

• DVOSTRANSKI PRAVNI POSLI SO :

• Prodajna pogodba,najemna pogodba, zastavna pogodba.

• ENOSTRANSKI PRAVNI POSLI SO:

• Oporoka, pooblastilo, javna obljuba nagrade…



• RAZMERJE MED SPLOŠNIM IN POSAMIČNIMI  PRAVNIMI AKTI

• Splošni pravni akti so zavezujoča pravna podlaga za nastajanje posamičnih pravnih 

aktov

• Vsak posamični pravni akt temelji na podlagi splošnega pravnega akta



• HIERARHIJA PRAVNIH AKTOV

• Višji pravni akt je nadrejen nižjemu

• Nižji pravni akt mora biti v soglasju z višjim (če ni se razveljavi).



• HIERARHIJA PRAVNIH AKTOV  V R SLOVENIJI:

• 1. mesto :      USTAVA

• 2. mesto :      ZAKONI

• 3. mesto :       UREDBE

• 4. mesto :       ODREDBE, NAVODILA, PRAVILNIKI             

• 5. mesto :        PREDPISI LOKALNIH SKUPNOSTI                        



• USTAVA

• Je temeljni in najvišji pravni akt

• Sprejema jo Državni zbor

• V njej so zapisane človekove pravice in svoboščine, ter pravila o sestavi in delovanju 

najvišjih državnih organov



• ZAKONI:

• Oblikujejo zavezujoče ravnanje na najpomembnejših področjih 
družbenega življenja

• Sprejema jih Državni zbor

• Delimo jih na: SPLOŠNE ALI SISTEMSKE ZAKONE ( Zakon o 
prekrških, Zakon o sodišču) nanašajo se na vse pravne subjekte

POSEBNE ALI SPECIALNE ZAKONE nanašajo se na določeno 
skupino pravnih subjektov ( Zakon o tujcih, Zakon o orožju…)

• ZAKONIKI celovito in sistematično urejajo določeno pravno 
področje I( Kazenski zakonik, Pomorski zakonik, obligacijski …



• UREDBE

• So izvršilni predpisi

• Urejajo podrobnosti in način izvrševanja zakonov

• Poznamo tudi uredbe z zakonsko močjo

• Uredbe sprejema Vlada RS



• PODZAKONSKI AKTI

• Najpogosteje jih izdajajo ministri vlade

• PRAVILNIK podrobneje razlaga določbe zakona

• ODREDBA namenjena je izvrševanju posameznih 

določil zakona, z njimi se odreja ali prepoveduje 

(Uredba o omejitvi prometa )

• NAVODILO  predpisuje delovanje upravnih organov, 

ko izvršujejo posamezna določila zakona



• PRAVNI VIRI

• V  R Sloveniji je uradno glasilo Uradni list R Slovenije

• V njem morajo biti objavljeni vsi državni predpisi in drugi akti ( ustava, zakoni, 
ratifikacije mednarodnih sporazumov, uredbe… ).

• Poznamo še REGISTRE PRAVNIH PREDPISOV, ZBIRKE PRAVNIH ODLOČITEV



• Država se odreka delu suverenosti  v korist prava EU

• Evropsko pravo je nad nacionalnim državnim pravom.

• NAČELA PRAVA EU: Avtonomnost, primarnost, neposredna uporaba

• Evropski uradni list: HTTP:/europa.eu.int./eur-lex (vocatio legis je 20 dni)



HVALA ZA POZORNOST


