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1. Glasovala sem za odločbo, ker menim da Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije 
ni mogoče očitati, da je 1. točko drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem 
sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10 – v nadaljevanju ZUS-1) razlagalo očitno 
napačno. Upoštevno besedilo te določbe se glede na to, da Upravno sodišče ni 
odločalo meritorno, glasi: "Revizija je dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela 
dokončnega upravnega akta (…) v zadevah, v katerih je pravica ali obveznost 
stranke izražena v denarni vrednosti, presega 20.000 evrov". Ustavno sodišče se do 
tega, ali je pravica izražena v denarni vrednosti,1 ni opredeljevalo. Izhajalo je iz 
predpostavke, da tudi, če je tako (da je torej napačno stališče, da ne gre za pravico, 
izraženo v denarni vrednosti), Vrhovnemu sodišču ni mogoče očitati, da je drugi del 
tega pogoja, to je, da vrednost izpodbijanega dela upravnega akta presega zahtevani 
znesek, razlagalo očitno napačno.  
 
2. Ko Vrhovno sodišče odloča o tem, ali so izpolnjeni pogoji iz navedene določbe za 
revizijo, razlaga določbo procesnega zakona, kar je v njegovi pristojnosti. Pritožnik 
zatrjuje le to, da je takšna razlaga nepravilna, očitne napačnosti izrecno niti ne 
zatrjuje. Zato se zastavlja celo vprašanje, ali ni treba odkloniti ustavnosodne presoje 
tega očitka, saj Ustavno sodišče ni tisto, ki preverja, ali je Vrhovno sodišče določbo 
procesnega zakona razlagalo pravilno ali narobe. Če smo že iz navedb smiselno (!) 
sklepali, da pritožnica v resnici zatrjuje očitno napačnost, pa je treba poudariti, da 
lahko govorimo o očitno napačni razlagi zakona le tedaj, ko iz zakonskega besedila 
povsem jasno in na prvi pogled izhaja, da ga sodišče na takšen način, kot ga je 
razlagalo, sploh ne bi smelo razlagati. Zadržanost Ustavnega sodišča pri tej presoji, 
še posebej, ko gre za vprašanje razlage procesnih predpostavk, pod katerimi je 
dovoljeno izredno pravno sredstvo pred Vrhovnim sodiščem, je po mojem mnenju še 
toliko bolj na mestu.  
 
3. Vrhovno sodišče je imelo pred seboj sodbo Upravnega sodišča, s katero je to 
sodišče na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 zavrnilo tožbo zoper odločbo 
upravnega organa glede zahteve za denacionalizacijo. Pred prvostopenjskim 
sodiščem je torej tekel t. i. upravni spor o zakonitosti upravnega akta. S tožbo pred 
Upravnim sodiščem je bila zahtevana odprava tega upravnega akta. Predmet presoje 
v upravnem sporu je bila torej presoja zakonitosti tega akta, ne pa meritorno 
odločanje o postavljenem zahtevku, izraženem v denarni vrednosti (kar je v 
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 Vrhovno sodišče zapiše, da ne gre za takšen spor in da je v obravnavani zadevi predmet upravnega 

spora utemeljenost obstoja ovir, zaradi katerih vračanje podržavljenih zemljišč v naravi ni mogoče. 
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upravnem sporu sicer tudi mogoče npr. tedaj, ko Upravno sodišče odloča o 
postavljenem zahtevku za odškodnino). Ko gre za presojo zakonitosti upravnega 
akta, je sodišče glede na tožbene navedbe presojalo, ali je bil postopek pred izdajo 
izpodbijanega upravnega akta pravilen, ali je odločba pravilna in na zakonu 
utemeljena. V tem primeru je zato za razlago zadevne določbe Zakona odločilen 
pojem "vrednost izpodbijanega dela dokončnega upravnega akta".  
 
4. Navedeni pojem iz 1. točke prvega odstavka 83. člena ZUS-1 je Vrhovno sodišče 
očitno videlo v luči narave upravnega odločanja, ki se odvija v upravnem postopku, v 
katerem stranka zahteva odločitev o pravici, pri čemer je vrednost (izraženo v 
denarju) očitno povezalo z vrednostjo, opredeljeno v izpodbijanem aktu. Od 
Vrhovnega sodišča seveda ne moremo pričakovati, da bo isto zakonsko določbo, ki 
opredeljuje pogoje za dovoljenost revizije, v denacionalizacijskih zadevah razlagalo 
drugače kot v vseh drugih upravnih zadevah. V vsakem primeru ima sodišče pred 
seboj upravno odločbo, s katero je odločeno bodisi o neki pravici bodisi o neki 
obveznosti stranke, pri čemer je zavezano pri razlagi zakonskega prava, tudi 
procesnega zakonskega prava, k spoštovanju drugega odstavka 14. člena Ustave. 
Če pri tem Vrhovno sodišče napolnjuje vsebino te zakonske določbe na način, kot je 
to storilo v tem primeru, upoštevaje pri razlagi zakona naravo upravnega odločanja, 
sodi to v polje njegove zakonite uporabe prava. Lahko da takšna razlaga ni pravilna 
in da je to zakonsko določbo mogoče razlagati tudi drugače. Vendar to ni naša stvar. 
Stvar Vrhovnega sodišča je: ali bo štelo, da navedeno besedilo pomeni, da je 
upoštevna vrednost dokončnega upravnega akta v delu, v katerem se ta akt 
izpodbija, izhajajoč iz tega, da se v upravnem postopku zahteva določena pravica, 
njena višina (kadar je ta izražena v denarju) pa ni stvar zahtevka stranke, ampak je 
predmet ugotavljanja v samem upravnem postopku na podlagi obvezujočih 
zakonskih določb, ki jo opredeljujejo (višino namreč), in je kot takšna izražena v 
upravnem aktu; ali pa bo zakonsko besedilo razlagalo, ne da bi upoštevalo navedeno 
in "izpodbijani del"  povezalo s strankino predstavo (zahtevo) o tem, kolikšna višina 
pravice, ki ji po zakonu gre, ji tudi pripada in v kateri meri je bila v upravnem 
postopku z njo "uspešna". Narava pravnega odločanja v posameznih vrstah postopka 
po mojem mnenju lahko vpliva na razlago zakona, ker je lahko neposredno povezana 
z namenom uzakonitve posamezne določbe. To, da bi bilo treba to zakonsko določbo 
razlagati tako ali drugače, zato po mojem mnenju še ne pomeni, da lahko izpodbijani 
razlagi Vrhovnega sodišča pripišemo očitno napačnost.   
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