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Za pritrdilno ločeno mnenje sem se odločila, ker iz obrazložitve izreka o zavrnitvi 
ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča niso razvidni vsi razlogi, ki bi glede 
na vsebino ustavne pritožbe utemeljevali izrek. V obrazložitvi ni ničesar o primerni 
uporabi prvega in drugega odstavka 44. člena Zakona o pravdnem postopku (v 
nadaljevanju ZPP)1 pri odločanju o dovoljenosti vrednostne revizije po 1. točki 
drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1). 
Pritožnica pa opira zatrjevanje, da si je z navedbo vrednosti spornega predmeta v 
tožbi zagotovila pravico do vrednostne revizije, prav na primerno uporabo navedenih 
določb ZPP. Pojasnjuje, da naj bi v tožbi kot vrednost spornega predmeta navedla 
vrednost podržavljenih nepremičnin v znesku, ki presega 20.000,00 EUR. Njena 
tožba naj ne bi sodila med primere iz prvega odstavka 44. člena ZPP, pač pa med 
primere iz drugega odstavka navedenega člena, ker v tožbi ni navedla, da bi bila 
pripravljena namesto izpolnitve primarnega zahtevka, tj. vrnitve podržavljenega 
premoženja v naravi, sprejeti znesek, ki ji je bil prisojen z dokončnim upravnim 
aktom.    
 
Pritožnica torej razlaga, da je v upravnem sporu po izpodbojni tožbi dopustno 
vrednost izpodbijanega dela dokončnega upravnega akta, na katero se opirajo pogoji 
iz 1. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1, razlagati kot vrednost, s katero tožeča 
stranka oceni vrednost predmeta upravnega postopka, v zadevah denacionalizacije 
torej kot ocenjeno vrednost podržavljenega premoženja. Ker z zatrjevanjem primerne 
uporabe navedenih določb ZPP utemeljuje očitno napačnost stališča Vrhovnega 
sodišča, da je po njeni tožbi odločilna vrednost izpodbijanega dokončnega akta, je 
vprašanje zatrjevane primerne uporabe po mojem mnenju pomembno pri presoji te 
ustavne pritožbe. Razlogi, ki nasprotujejo zatrjevani primerni uporabi, so me tudi 
prepričali, da stališče Vrhovnega sodišča ni očitno napačno.   
 
Najprej se mi je zastavilo vprašanje, ali je ureditev v ZUS-1, ki določa pogoje za 
vrednostno revizijo, popolna ali ne. Dejstvo, da ZUS-1 ne ureja vseh vprašanj 
postopka, temveč samo nekatera, glede drugih pa se sklicuje na primerno (smiselno) 
uporabo določb ZPP,2 namreč ne pomeni, da bi se morale vse zakonske rešitve v 

                                            
1
Prvi in drugi odstavek 44. člena ZPP se glasita:  

"(1) Če se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek, pa tožeča stranka v tožbi navede, da je 
pripravljena namesto izpolnitve zahtevka sprejeti določen denarni znesek, se vzame kot vrednost 
spornega predmeta ta znesek. 
(2) V drugih primerih, ko se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek je odločilna vrednost 
spornega predmeta, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi." 
2
Prvi odstavek 22. člena ZUS-1 se glasi:  



 2 

ZUS-1 naslanjati na rešitve v ZPP ali izvirati iz njih ali da bi se morali vsi procesni 
instituti upravnega prava razlagati v okviru pravil pravdnega postopka. Določbe ZPP 
se v postopku v upravnem sporu subsidiarno uporabljajo glede posamičnih vprašanj, 
ki jih zakonodajalec namenoma ni uredil in je vnaprej predvidel način njihovega 
zapolnjevanja. Iz dikcije 1. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1, ki ureja pogoje 
za vrednostno revizijo, ne razberem obstoja takšne pravne praznine, pa tudi ne 
namena zakonodajalca, da bi določitev pogojev za dovolitev vrednostne revizije 
prepustil primerni uporabi določb ZPP.  
 
Ostaja še vprašanje, ali je primerna uporaba navedenih določb ZPP dopustna pri 
razlagi pogojev za dovolitev vrednostne revizije. Z določitvijo primerne uporabe 
določb ZPP je zakonodajalec napotil na uporabo tistih določb, ki so v bistvenem 
podobne naravi upravnega spora. Čeprav je določiti nabor vseh podobnosti precej 
zamudno, pa je zanesljivo, da v postopku upravnega spora tudi pri razlagi ni 
dopustna primerna uporaba tistih določb ZPP, ki so nasprotne izoblikovanim pravilom 
upravnega prava. Gre za tiste določbe ZPP, ki jih tudi z interpretacijo ni mogoče 
uporabiti na način, ki ustreza naravi posameznega procesnega instituta. Ne gre 
namreč prezreti, da je upravni spor samostojen sodni postopek in del upravnega 
procesnega prava, ki sledi specifični naravi svoje pravne panoge. Zato določb ZPP, 
ki so tuje naravi upravnega spora3 in so v bistvenem tako drugačne, da jih ni mogoče 
primerno uporabljati v postopku upravnega spora, tudi ni mogoče uporabljati kot 
razlagalnih pravil.4   
 
Zakonodajalec5 je pri opredelitvi koncepta upravnega spora izhajal iz predpostavke, 
da gre za obliko sodnega nadzora nad zakonitostjo dokončnih upravnih aktov, s 
katerimi je odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi, ne pa za nadaljevanje 
upravnega odločanja. Temu konceptu, ki sledi opredelitvi upravnega spora v Ustavi 
in pojmovanju načela delitve oblasti, da nobeni oblasti ni mogoče odvzeti pristojnosti, 
ki so ji tipične, sledijo zakonske rešitve, ki samo izjemoma, v posebej določenih 
primerih in ob strogo določenih pogojih, dopuščajo odločanje v sporu polne 
jurisdikcije. V upravnem sporu po izpodbojni tožbi, kot je to v obravnavani zadevi, ima 
sodišče samo kasacijska pooblastila. Funkcija sodišča je osredotočena na odločanje 
o materialni in formalni zakonitosti dokončnega upravnega akta, največja korist, ki jo 

                                                                                                                                        
"(1) Za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, se primerno uporabljajo določbe Zakona o 
pravdnem postopku."  
3
"[…] med postopkom v upravnem sporu in pravdnim postopkom namreč obstaja načelna razlika: v 

pravdnem postopku obe stranki praviloma varujeta vsaka svoj zasebnopravni interes, medtem ko v 
postopku v upravnem sporu tožnik varuje zasebnopravni, toženec pa javnopravnega. Postopka se 
pomembno razlikujeta še v tem, da v pravdnem postopku sodišče prve stopnje vselej samo ugotavlja 
dejansko stanje in tudi samo prvič odloči o spornem pravnem razmerju, medtem ko v upravnem sporu 
sodišče praviloma (razen izjem, ko gre za sojenje v sporu polne jurisdikcije po 65. ali 66. členu ZUS-1) 
o sporu odloča na podlagi dejanskega stanja, ki je bilo že ugotavljano v drugem javnopravnem 
(navadno upravnem) postopku, po drugi strani pa praviloma presoja zakonitost nekega že izdanega 
pravnega akta in le izjemoma neposredno odloča o pravici ali obveznosti ali pravnem interesu 
tožnika." J. Breznik v: J. Breznik in drugi, Zakon o upravnem sporu s komentarjem, Založba GV, 
Ljubljana 2008, str. 132–133.   
4
"[…] da je treba pri presoji, katere določbe ZPP je mogoče kot subsidiarne uporabljati v postopku o 

upravnem sporu in katerih ne, izhajati iz ugotovitve, da je pravna narava predmeta upravnega spora 
praviloma bistveno drugačna od pravne narave predmeta pravdnega postopka, saj se odločanje 
tožene stranke praviloma opira na kogentne, in ne dispozitivne predpise oziroma pravne norme." isto, 
str. 132.  
5
Glej Poročevalec DZ, št. 60/06.  
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v tem postopku lahko doseže tožeča stranka, ki meni, da bi ji z upravnim aktom 
moralo biti priznano več oziroma bi ji moralo biti naloženo manj, je odprava 
izpodbijanega akta v celoti ali v njegovem delu, če je to glede na tožbeni zahtevek in 
na izrek izpodbijanega akta mogoče,6 in vrnitev zadeve v upravno odločanje.  
 
Upravni spor po izpodbojni tožbi je naknaden spor, ki je nastal po izdaji dokončnega 
upravnega akta. Gre za spor med dvema strankama, pri čemer si tožeča stranka 
prizadeva za odpravo izpodbijanega upravnega akta (v celoti ali v delu), tožena 
stranka pa, da izpodbijani upravni akt ostane v veljavi. Sporna so torej vselej samo 
vprašanja, ki se tičejo zakonitosti izpodbijanega upravnega akta, ker velja pravilo, da 
sodišče presoja odločitev, sprejeto v upravnem postopku, ne pa utemeljenosti 
pridobitve kakšne pravice ali naložitve obveznosti. Sodišče vselej odloča le v mejah 
zahtevka iz izpodbojne tožbe, torej o razlogih, ki se nanašajo na odpravo, na 
odločanje o tem pa ocenjena vrednost, na katero se sklicuje pritožnica in pojasnjuje 
svojo prizadetost, nima nobenega vpliva. Ocena te vrednosti tudi ne vpliva na 
vsebino pooblastil pri odločanju v upravnem postopku7 in odločanju v postopku 
upravnega spora. Pogoji, ki jih ZUS-1 določa za vrednostno revizijo v upravnem 
sporu, so po mojem mnenju dovolj jasni ter v celoti prirejeni naravi in vsebini 
odločanja v postopku upravnega spora ter jih z zatrjevano primerno uporabo ni 
dopustno spreminjati. Za dovolitev vrednostne revizije v zadevah, v katerih je pravica 
ali obveznost  izražena v denarni vrednosti, je po ureditvi v ZUS-1 odločilna vrednost 
s tožbo izpodbijanega dela dokončnega upravnega akta, pri čemer bi ta vrednost 
lahko bila odvisna tudi od opredelitve vrednosti spornega predmeta v tožbi (prvi 
odstavek 30. člena ZUS-1). Vendar obravnavani primer ni tak, saj izhaja iz listin, 
priloženih ustavni pritožbi, da se tožbeni zahtevek nanaša na odpravo izpodbijanega 
upravnega akta v celoti, ni pa zaslediti, in pritožnica tudi ne zatrjuje, da bi v upravnem 
postopku denacionalizacije postavila samostojen zahtevek za odškodnino v 
nominalnem znesku, o katerem bi moral upravni organ glede na ureditev v zakonu, ki 
ureja splošni upravni postopek, odločiti v izreku.  
 
 
 
 
 

      Jasna Pogačar 
         S o d n i c a 

 
 
 

                                            
6
Po ureditvi v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP) se v izreku odloči o predmetu postopka 

in o vseh zahtevkih strank (prvi odstavek 213. člena ZUP). Če se s tožbo izpodbijajo posamezne točke 
ali vsebinsko ločljivi deli izreka odločbe, lahko postanejo posamezne točke ali posamezni vsebinski 
deli izreka odločbe ali posameznih njenih točk, ki se ne izpodbijajo in medsebojno niso odvisni, 
pravnomočni (drugi odstavek 225. člena ZUP).  
7
Po ureditvi v Zakonu o denacionalizaciji (ZDen) je vrednost podržavljenega premoženja dejanska 

okoliščina, ki jo ugotavlja organ, ki odloča o denacionalizaciji, po metodologiji, ki je predpisana z ZDen 
(44. člen ZDen).   


