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1. Čeprav se strinjam z razlogi, ki so navedeni v 4. in 5. točki obrazložitve, in čeprav 
podpiram izhodiščno idejo o zadržanosti Ustavnega sodišča pri presoji sklepov 
Vrhovnega sodišča o dovoljenosti revizije, sem glasoval proti odločbi. Drugače kot 
večina namreč menim, da je stališče Vrhovnega sodišča, ki je kot vrednost 
izpodbijanega dela dokončnega upravnega akta štelo znesek 27.461,80 DEM 
(14.041,00 EUR), očitno napačno. 
 
2. Kot je navedeno v 5. točki obrazložitve, morata biti pri t. i. vrednostnem pogoju za 
dovoljenost revizije (1. točka drugega odstavka 83. člena Zakona o upravnem sporu, 
Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10 – v nadaljevanju ZUS-1) kumulativno izpolnjena 
dva pogoja: predmet upravnega spora mora biti pravica ali obveznost, izražena v 
denarni vrednosti, in vrednost izpodbijanega dela dokončnega upravnega akta mora 
presegati 20.000 EUR. Ko je tako, "vrednostna revizija" ni dovoljena že, če ni 
izpolnjen eden od obeh pogojev. Čeprav bi za odločitev o nedovoljenosti revizije 
zadoščala že ugotovitev neobstoja enega od (kumulativno predpisanih) pogojev, je 
Vrhovno sodišče (ex abundante cautela) ugotovilo, da ni izpolnjen noben. Navedlo je 
namreč, da je po prvem odstavku 2. člena ZDen denacionalizacija vrnitev 
premoženja v naravi in da zato v denacionalizacijskih zadevah (kakršna je ta), ne gre 
za spore, v katerih bi bila pravica stranke izražena v denarni vrednosti. Temu je 
dodalo še naslednje: "Sicer pa znaša sporna višina odškodnine za denacionalizirano 
premoženje 27.461,80 DEM in torej ne presega navedenega limita."  
 
3. Ustavno sodišče se je (v skladu z logičnim in v ustavnosodni presoji utrjenim 
izhodiščem, po katerem mora pritožnik v primeru, ko izpodbijana sodna odločba 
temelji na dveh ali več nosilnih stališčih, za uspeh z ustavno pritožbo izkazati 
protiustavnost obeh oziroma vseh stališč) omejilo samo na izpolnjenost drugega od 
obeh (kumulativnih) pogojev in prišlo do sklepa, da "[s]tališče Vrhovnega sodišča, ki 
je kot vrednost izpodbijanega dela dokončnega upravnega akta štelo znesek 
27.461,80 DEM (14.041,00 EUR), ni očitno napačno". Navedlo je, da se "[v] 
upravnem sporu […] v postopku z izpodbojno tožbo (33. člen ZUS-1) zahteva 
odprava upravnega akta, tako da sodišče presodi le o tem, ali je tožba utemeljena in 
ali je tak akt treba odpraviti deloma ali v celoti ali pa tožbo zavrniti." Moje mnenje je 
drugačno.  
 
4. Drugi od obeh (kumulativno predpisanih) pogojev za dovoljenost revizije, ki sta 
določena v 1. točki drugega odstavka ZUS-1, je jasen in nedvoumen (ter tudi 
logičen): vrednost izpodbijanega dela dokončnega upravnega akta mora presegati 
20.000 EUR. Pravica do revizije je torej odvisna od vrednosti tistega, o čemer naj 
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revizijsko sodišče (sploh) odloči. Ker odloča o izpodbijanem delu, mora biti od 
vrednosti tega dela odvisna tudi pravica do ("vrednostne") revizije, torej od 
izpodbijanega dela – ne pa (nasprotno) od vrednosti tistega, kar je bilo revidentu z 
izpodbijanim aktom priznano (tako tudi Ustavno sodišče v odločbi št. Up-1267/08, 
Uradni list RS, št. 106/08, in OdlUS XVII, 87). Odškodnine, ki ji je bila priznana, 
revidentka seveda ni izpodbijala in za kaj takega tudi ne bi imela pravnega interesa. 
V tem delu je pač uspela. Razlaga, kot jo je sprejelo Vrhovno sodišče, zato prebija 
jezikovni pomen pojma "izpodbijani del". In ne samo to. Po mojem je obremenjena 
tudi z notranjem protislovjem. Pritožnica ne le, da ni izpodbijala tistega, kar ji je bilo 
priznano, ampak je dosojeni znesek, ki ga je Vrhovno sodišče štelo kot "izpodbijani 
del", že po svoji naravi živo nasprotje izpodbijanega dela, torej tistega, kar je bilo 
pritožnici odrečeno. Izpodbijala je "le" del, s katerim ni uspela, torej tisto, kar je v 
kontrapunktu z dosojenim – hoče pač več od tega, kar ji je (že) dosojeno in kar že 
ima. Tu pa je Vrhovno sodišče vzelo kot izpodbijani del prav tistega, s katerim je 
stranka uspela in ki je nesporen, dokončen, pravnomočen. In v tem vidim pridevniško 
protislovje. Pritožnica, ki je upravni akt izpodbijala zato, ker ji ni priznal več, je torej ta 
akt izpodbijala glede razlike med zahtevanim zneskom 68.654 DEM in dosojenim 
zneskom (27.461,80 DEM), se pravi glede zneska 41.192,20 DEM, kar znese več kot 
20.000 EUR (21.061,24 EUR). Res je, da se "[v] upravnem sporu […] v postopku z 
izpodbojno tožbo (33. člen ZUS-1) zahteva odprava upravnega akta, tako da sodišče 
presodi le o tem, ali je tožba utemeljena in ali je tak akt treba odpraviti deloma ali v 
celoti ali pa tožbo zavrniti" (6. točka obrazložitve odločbe). Vendar to kvečjemu 
pomeni, da je treba potem vzeti kot vrednost "izpodbijanega dela" celoten znesek, 
torej tisto, o čemer je bilo odločeno – to pa ni samo pritožnici priznan znesek 
odškodnine (27.461,80 DEM), ampak tudi, da ji ne pripada odškodnina v celotnem 
zahtevanem znesku (torej v višini 68.654 DEM). 
 
5. Naj za ponazoritev zaostrim še ad absurdum: Po stališču, na katerem (tudi) temelji 
izpodbijani sklep, bi bil revident, ki bi mu bil z izpodbijanim aktom priznan znesek 
20.001 EUR, upravičen do ("vrednostne") revizije že, če bi zahteval samo evro več 
(20.002 EUR). In nasprotno: če bi mu bil z izpodbijanim aktom priznan zgolj pičel 
evro, do revizije ne bi bil upravičen, čeprav bi, denimo, zahteval milijon. Tako stališče 
lahko torej tako zaradi tega, ker temelji na razlagi, ki gre onkraj meja jezikovnih 
znakov (pojem "izpodbijani del" ne pomeni dela, ki je nesporen, dela, s katerim je 
stranka, ki vlaga pravno sredstvo, uspela in ki ga zato ne izpodbija in ga zaradi 
pomanjkanja pravnega interesa tudi ne more izpodbijati – pravno sredstvo vlaga prav 
zato, ker meni, da ji pripada več od dosojenega) in ker je obremenjeno z notranjim 
protislovjem (katerega izpeljave pripeljejo tudi do absurdnih rešitev), mirno opredelim 
kot tako očitno napačno, da krši pritožničino pravico do enakega varstva pravic iz 22. 
člena Ustave.  
 
6. Pri tem nič ne spremeni dejstvo, da upravna odločba v izreku nima zavrnilnega 
dela.1 V nasprotnem bi upravni organ lahko vselej že vnaprej odvzel morebitno 
pravico do revizije preprosto tako, da bi (kot je bilo v tem primeru) v izreku svoje 
odločbe zavrnilni del gladko izpustil. Bistveno je namreč, da je pritožnica zahtevala 
višji znesek odškodnine od tistega, ki ji je bil dosojen. Pravni položaj stranke, katere 

                                            
1
 Upravna odločba, ki je bila predmet obravnavanja v zadevi št. Up-1267/08, je v izreku sicer imela 

zavrnilni del. Čeprav se tu, v tej zadevi Ustavno sodišče na to razliko ne sklicuje, bom v nadaljevanju 
(takoj) pojasnil, da to, ali je v izreku upravne odločbe zapisano, da se višji zahtevek zavrne, sploh ni 
bistveno. Med obravnavano zadevo in zadevo št. Up-1267/08 zato ne vidim odločilne različnosti. 
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višji zahtevek je v izreku izrecno zavrnjen, se namreč prav v ničemer ne razlikuje od 
položaja stranke, ki s svojim višjim zahtevkom prav tako ni uspela, le da upravni 
organ v izreku določbe ni posebej navedel, da se zahtevek, ki presega dosojenega, 
zavrne. Zato tudi ne vidim razumnih razlogov, iz katerih bi tisti, katerega zahtevek je 
v izreku odločbe izrecno zavrnjen, imel pravico do izrednega pravnega sredstva, 
drugi, ki z višjim zahtevkom prav tako ni uspel (in je v tem pogledu z njim v enakem 
procesnopravnem položaju), le da to ni navedeno v samem izreku odločbe, pa ne. 
Zato tudi ne vidim odločilne različnosti med obravnavano zadevo in zadevo št. Up-
1267/08, kjer je imela upravna odločba, ki je bila predmet obravnavanja, v izreku tudi 
zavrnilni del. 
 
7. Ustavno sodišče bi torej moralo presoditi (še), ali se je Vrhovno sodišče morebiti 
očitno napačno opredelilo, da ni izpolnjen prvi od obeh kumulativno predpisanih 
pogojev za dovoljenost revizije, da torej ne gre za spor, v katerem je pravica stranke 
izražena v denarni vrednosti. Ker tega ni storilo, sem (ne glede na to, kaj si mislim o 
takem stališču Vrhovnega sodišča) moral glasovati proti zavrnitvi ustavne pritožbe (in 
posledično tudi proti nesprejemu ustavne pritožbe zoper sodbo Upravnega sodišča). 
 
 
 
 
 

 Jan Zobec 
  Sodnik 
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