Vrhovno sodišče
Upravni oddelek
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Evidenčna številka: VS00030108
Datum odločbe: 03.12.2019
Opravilna številka II.stopnje: UPRS Sklep (zunanji oddelek v Novi Gorici) III U 107/2019
Senat: Marku Prijatelju
Področje: CIVILNO PROCESNO PRAVO - UPRAVNI SPOR
Institut: postulacijska sposobnost - pritožba, ki jo vloži stranka sama - laična pritožba - pravniški državni
izpit (PDI) - poziv na predložitev dokaza
Zveza: ZUS-1 člen 22, 22/2. ZPP člen 343, 343/1, 343/4

Jedro
V obravnavani zadevi je pritožnik ponovno sam vložil pritožbo in v njej ni niti zatrjeval niti izkazal, da ima
opravljen pravniški državni izpit. Z zahtevo, da se lahko pritožba vloži le po osebi, ki je opravila pravniški
državni izpit, je bil pritožnik seznanjen v pravnem pouku sedaj izpodbijanega sklepa, pa tudi v pravnem
pouku vsakega izmed sklepov sodišča prve stopnje v tem in številnih drugih upravnih sporih. Prav tako je bil
o navedeni zahtevi ZUS-1 in o posledicah poučen v več sklepih Vrhovnega sodišča, ki ga je med drugim že v
zadevi I Up 85/2016 pozvalo na predložitev potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu, vendar
pritožnik potrdila ni predložil. Vrhovno sodišče ga zato v tej zadevi ni ponovno pozivalo na odpravo
pomanjkljivosti.

Izrek
Pritožba se zavrže.

Obrazložitev
1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom z dne 22. 10. 2019 zaradi pomanjkanja postulacijske
sposobnosti na podlagi prvega odstavka 343. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v
zvezi s prvim odstavkom 22. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot nedovoljeno
zavrglo tožnikovo pritožbo zoper sklep istega sodišča III U 107/2019-9 z dne 5. 9. 2019, s katerim je zavrglo
tožnikovo revizijo in predloga za obnovo postopka ter za vrnitev v prejšnje stanje. Tožnik (v nadaljevanju
pritožnik) je zoper sklep z dne 22. 10. 2019 ponovno sam vložil vlogo, poimenovano "absolutni ugovor", ki jo
Vrhovno sodišče obravnava kot pritožbo.
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2. Pritožba ni dovoljena.
3. Po določbi drugega odstavka 22. člena ZUS-1 lahko stranka v postopku s pritožbo opravlja dejanja samo
po pooblaščencu, ki ima opravljen pravniški državni izpit.
4. V skladu s citirano določbo ZUS-1 in ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča pogoj obveznega
zastopanja po pooblaščencu, ki ima opravljen pravniški državni izpit, ne velja le, če ima stranka ali njen
zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit.1
5. V obravnavani zadevi je pritožnik ponovno sam vložil pritožbo in v njej ni niti zatrjeval niti izkazal, da ima
opravljen pravniški državni izpit. Z zahtevo, da se lahko pritožba vloži le po osebi, ki je opravila pravniški
državni izpit, je bil pritožnik seznanjen v pravnem pouku sedaj izpodbijanega sklepa, pa tudi v pravnem
pouku vsakega izmed sklepov sodišča prve stopnje v tem in številnih drugih upravnih sporih. Prav tako je bil
o navedeni zahtevi ZUS-1 in o posledicah poučen v več sklepih Vrhovnega sodišča (npr. I Up 130/2019, I Up
126/2019, I Up 115/2019 in drugi), ki ga je med drugim že v zadevi I Up 85/2016 pozvalo na predložitev
potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu, vendar pritožnik potrdila ni predložil. Vrhovno sodišče
ga zato v tej zadevi ni ponovno pozivalo na odpravo pomanjkljivosti.
6. Po četrtem odstavku 343. člena ZPP, ki se po prvem odstavku 22. člena ZUS-1 uporablja, če ZUS-1 ne
določa drugače, pritožba ni dovoljena, če jo vloži oseba, ki nima te pravice.
7. Ker je pritožbo vložila oseba, ki zaradi pomanjkanja postulacijske sposobnosti te pravice nima, je Vrhovno
sodišče na podlagi prvega odstavka 343. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 pritožbo kot
nedovoljeno zavrglo.
8. O zadevi je odločal sodnik posameznik na podlagi prvega odstavka 366. a člena ZPP v zvezi s prvim
odstavkom 22. člena ZUS-1.

------------------------------1
Npr. I Up 38/2009, I Up 575/2011, I Up 316/2014, I Up 57/2015, I Up 101/2015, I Up 122/2015 in druge.

Datum zadnje spremembe: 28.01.2020
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