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ODVETNICE MAG. MARTINE SEVER IZ ODVETNIŠKE DRUŽVE ROJS,
PELJHAN, PRELESNIK & PARTNERJI NA UPRAVNOSODNI KLINIKI DNE 2. 11.
2020: »Pisanje tožbe in začasne odredbe v upravnem sporu«
Na tretjem predavanju v okviru Upravnosodne klinike smo gostili odvetnika – partnerja Sergeja
Omladiča in odvetnico mag. Martino Sever z odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik &
partnerji, ki sta študentom s praktičnega vidika pobližje predstavila pisanje tožbe in zahteve za
začasno odredbo v upravnem sporu.
Predavanje je začela odvetnica Sever, ki je uvodoma pripravila splošen pregled ureditve
upravnega spora po ZUS-1, nato pa se je osredotočila na 30. člen ZUS-1 in sistematično
analizirala vse predpostavke, ki jih zakon predpisuje kot obvezno vsebino tožbe v upravnem
sporu. Pri tem je odvetnica ob vsaki predpostavki izpostavila določene pasti, na katere je treba
paziti pri pisanju tožbe in v zvezi s tem predstavila tudi relevantno sodno prakso. V
nadaljevanju je študente seznanila z nekaterimi odprtimi vprašanji, na katera je v zvezi s
pisanjem tožbe v upravnem sporu sama naletela v praksi.
V drugem delu predavanja, ki ga je izvedel odvetnik Omladič, je bila pozornost usmerjena v
pisanje zahteve za začasno odredbo v upravnem sporu. Odvetnik je predstavil relevantno
zakonsko podlago, nato pa se je osredotočil na razloge za zavrnitev zahteve. Poudaril je, da se
pogoji za izdajo začasnih odredb v praksi presojajo zelo restriktivno, zato je z zahtevo zelo
težko uspeti. Predavanje je končal s predstavitvijo treh primerov iz prakse, v katerih je bilo
zahtevi za izdajo začasne odredbe v upravnem sporu ugodeno.
Odvetnika sta na podlagi bogatih izkušenj, ki sta jih pridobila tekom svoje karierne poti, uspela
pripraviti poglobljeno predavanje, na katerem so študenti imeli priložnost razvijati svoje
veščine pravnega pisanja in argumentiranja, prav tako pa so se seznanili z ureditvijo posebnih
upravnih postopkov na področju reguliranih sektorjev, kot so zavarovalništvo, konkurenca
ipd., ki se v svojih določbah pogosto precej odmikajo od splošne ureditve po ZUP in ZUS-1.

