
PREDAVANJE ODVETNIKOV MAG. MARTINE SEVER IN SERGEJA 

OMLADIČA IZ ODVETNIŠKE DRUŽBE ROJS, PELJHAN, PRELESNIK & 

PARTNERJI DNE 20. 11. 2019 O PISANJU TOŽBE IN ZAČASNE ODREDBE V 

UPRAVNEM SPORU 
 

Na tretjem srečanju v okviru upravnosodne klinike smo imeli priložnost slišati, kako na upravno 

sodišče in upravni spor gledajo pravniki na sodniku nasprotni strani v razpravni dvorani – 

odvetniki. Odvetnica mag. Martina Sever in odvetnik Sergej Omladič iz odvetniške družbe Rojs, 

Peljhan, Prelesnik & partnerji sta nam predstavila pisanje tožbe in zahteve za izdajo začasne 

odredbe, pri čemer sta izpostavila predvsem praktične vidike in pasti pri pisanju teh vlog. 

Najprej je odvetnica Sever predstavila splošno ureditev upravnega spora, kakor ta izhaja iz zakona, 

nato pa je sistematično in metodično predstavila vse predpostavke, ki so nujne za uspešno tožbo v 

upravnem sporu, od strank, ki lahko v upravnem sporu sploh nastopajo, preko vseh potencialnih 

zapletov, ki lahko nastopijo pri pristojnosti Upravnega sodišča, nadalje v zvezi z roki za vložitev 

tožbe in tekom teh med sodnimi počitnicami, pa vse do tožbenih razlogov iz katerih je mogoče in 

iz katerih je modro v posamezni situaciji izpodbijati odločbe upravnih organov. 

Za tem je nastopil še odvetnik Omladič in predstavil ureditev začasnih odredb, kar je zastavil na 

problemski način – preko posameznih primerov. V zvezi s tem je predstavil tipe začasnih odredb, 

situacije, v katerih posamezen tip pride v poštev, razloge za zahtevo, ki jih je pametno uveljavljati, 

obenem pa je predstavil tudi svoje izkušnje glede splošne uspešnosti zahtev za izdajo začasne 

odredbe. 

Vendar pa ni tega predavanja naredilo zanimivo področje samo, ki sta ga odvetnika predstavila, pač 

pa njune obsežne izkušnje, ki sta jih spretno vpletla v posredovanje snovi glede vsakega vsebinskega 

dela predavanja. Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji se kot ena največjih 

odvetniških družb srečuje z mnogimi velikimi in zahtevnimi primeri, zaradi česar sta lahko črpala 

iz bogate zakladnice izkušenj, ki sta jih z njih reševanjem pridobila. 

Obenem pa sta natančneje predstavila še področje, ki je najbrž večini udeležencev precej tuje in ki 

se ga tudi pri rednih predavanjih dotaknemo le sporadično – specialne ureditve upravnega postopka 

na področju reguliranih sektorjev, kot so zavarovalništvo, konkurenca ipd. Tu zaradi posebne 

zakonske ureditve pogosto obstajajo docela drugačne zakonitosti in tudi te sta odvetnika spretno 

in pedagoško dovršeno predstavila. 

Odvetnika sta prepričljivo in zanimivo predstavila aspekt upravnega spora, ki študentom na pravni 

fakulteti pred vstopom v prakso pogosto ostaja povsem neznan, zaradi česar sta z lahkoto pridobila 

zanimanje študentov in jim posredovala mnogo znanj, ki jim bodo v poklicnem življenju še kako 

koristila. 

 

 



 

 


