Spoštovani,
dne 15.02.2019 sem prejel sklep disciplinskega sodnika, s katerim mi je bila za 9 mesecev
odrejena prepoved tekmovanja na vseh vrstah tekmovanj pod okriljem BZS. Zoper navedeni
sklep sem v roku vložil pritožbo. Naknadno pa sem bil po mailu obveščen, da je potrebno za
obravnavo pritožbe plačati pritožbeno takso, ki temelji na naslednji pravni podlagi, citiram:
''30. člena Statuta določa, da Upravni odbor lahko za vsako tekmovalno leto določa višino
pristojbine za pritožbe na odločitve Disciplinskega sodnika. Višina pristojbine ne sme
presegati dvakratnika višine registracije tekmovalca za kategorijo člana iz člena 45. tega
statuta, 2. odstavek, točka d), druga alinea. UO je sprejel sklep: višina pristojbine za pritožbe
na odločitev Disciplinskega sodnika je 140,00 EUR.''
Navedena pravna podlaga je legitimna, vendar pa bi opozoril na dejstvo, da v pravnem pouku
prejetega sklepa disciplinskega postopka ni bilo navedeno niti, da je potrebno plačilo sodne
takse niti, da moram nositi stroške pritožbenega postopka.
V 215. členu Zakona o upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP) je v drugem odstavku
določeno, da če je zoper odločbo dovoljena pritožba, je treba v pouku navesti, na koga se
stranka lahko pritoži, pri kom in v katerem roku vloži pritožbo in koliko znaša zanjo taksa.
Nadalje je v tretjem odstavku določeno, da če je pouk v odločbi napačen, se lahko ravna
vsaka stranka po veljavnih predpisih ali po pouku in v primeru če se stranka ravna po
napačnem pouku, ne more imeti to zanjo nobenih škodljivih posledic.
V konkretnem primeru temu ni bilo zadoščeno, saj kot navedeno v samem sklepu govora o
pritožbeni taksi ni bilo. Zato skladno z navedenim tretjim odstavkom 215. člena ZUP takšen
pomanjkljiv pouk zame ne mora imeti nobenih škodljivih posledic v smislu naknadne
naložitve preko elektronske pošte, ki poleg tega tudi ne predstavlja nobenega uradnega
pisanja. Plačilo takse se v skladu z ustaljeno sodno prasko namreč naložit preko plačilnega
naloga oz. nekega drugega uradnega pisanja, s katerem bi se legitimno naložilo plačilo.
Navedeno potrjuje tudi sodna praksa. V sklepu VSL I Cpg 687/2010 je višje sodišče
pojasnilo, da je pravni pouk sodbe hiben, če v njem ni opozorila, da mora biti ob napovedi
pritožbe plačana sodna taksa za pritožbo in na posledice neplačila sodne takse. V takšnem
primeru posameznika ne smejo zadeti negativne posledice nezadostnega pravnega pouka.
Navedena pravna podlaga evidentno kaže na to, da je bila naknadna naložitev plačila
pritožbene takse, brez predhodne pojasnitve v pravnem pouku nezakonita. Do enakega
zaključka lahko pridemo tudi preko temeljnega ustavnega načela pravne države (2. člen
URS), ki vzpostavlja zahtevo po pravni predvidljivosti. Glede na odsotnost določbe o plačilu
pritožbene takse v pravnem pouku, tovrsten pravni pouk nikakor ne more zadostiti zahtevam
pravne države in v tem primeru nikakor nisem mogel predvidevati naložitev plačila
pritožbene takse.
Na podlagi navedenega je takšna naknadna naložitev pristojbine, ki prvotno sploh ni bila
določena v pravnem pouku navedenega sklepa disciplinskega sodnika, v neskladju z samim
ZUP in temeljnim ustavnim načelom pravne države.
Zaradi navedenega želim, da se moja pritožba na sklep obravnava zakonito, torej brez plačila
pritožbene takse. Kakršna koli drugačna odločitev zame pomeni škodljivo posledico, ki bi jo

trpel zaradi vašega napačnega pouka, kar pa je, kot je bilo predstavljeno v nasprotju z
obstoječo zakonodajo.

S spoštovanjem,

Ljubljana, 18.03.2019
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