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Pravna podlaga

 39. do 45. člen ZPP

 367. člen in 8. odst. 458. člena ZPP

a) civilni spor : 
- DoR (presega 2.000 do 40.000 EUR) 
- direktna revizija (presega 40.000 EUR)

b) gospodarski spor:
- DoR (presega 4.000 do 200.000 EUR)
- direktna revizija (presega 200.000 EUR); 490. člen in 1. odst. 

495. člena ZPP



Navedba vrednosti spornega premeta (vsp)

 Že v tožbi (2. odst. 180. člena ZPP) oz. 
do začetka obravnavanja glavne stvari (3. odst. 44. člena ZPP); II 

Ips 111/2012, 1171/2008, 453/2006 

 Kaj če sodišče določi/spremeni vsp kasneje? (II Ips 519/2003)

 Sprememba tožbe - nova vsp

 Določilo 1. odst. 108. člena ZPP se v revizijskem postopku ne 
uporablja - ni vrnitve v dopolnitev  



Navedba vsp - denarni zahtevki

PRIMER: 

 Tožniku je pravnomočno delno prisojena 
odškodnina za nepremoženjsko škodo. 

 V reviziji predlaga njeno zvišanje brez opredelitve s 
konkretnim zneskom („odškodnina je prenizka“).

 Ali takšna navedba zadošča?



Navedba vsp - denarni zahtevki

 NE

 Pri denarnih zahtevkih nujna določna 
opredelitev vrednosti revizijsko izpodbijanega 
dela, npr. 

- „zoper (celotni) zavrnilni del sodbe 2. st.“
- „za mld. tožnico sem za sporno obdobje 

pripravljen/a plačevati 200 EUR“
- „primerna odškodnina (po ZNP) je 10.000 EUR“ 

(zadostuje opredelitev v reviziji)

 PM 26. 6. 2002, II Ips 406/2010, II DoR 
110/2014, II DoR 474/2012 itd.



Navedba vsp - denarni zahtevki

PRIMER A: 
Tožniku je prisojena renta v mesečnem znesku 200 EUR. Toženec 

v reviziji zahteva njeno znižanje za 50 EUR. 

PRIMER B: Tožnik zahteva odpoved najemne pogodbe. 

Relevantna vsp? 
 Kogenten način določitve vsp (40., 42. čl. ZPP; II Ips 565/2009)

 Ad A: Seštevek 5 let od vložitve tožbe (mesečna renta, 
preživnina, anuitete)

 Ad B: Enoletna najemnina oz. zakupnina (spori o /ne/obstoju 
najemnega ali zakupnega razmerja); izjema: krajši čas od 1 leta



Navedba vsp - denarni zahtevki

PRIMER C:
A zahteva izročitev 3 kg zlata ali namesto tega plačilo 

103.000 EUR. Navedena vsp = 25.000 EUR

 Ali je navedena vsp relevantna? 

 NE
 V primerih, ko se zahteva izpolnitev alternativne 

obveznosti, pri kateri je eden od predmetov denarni 
znesek, se v skladu s 1. odst. 44. člena ZPP šteje, da 
je vrednost spora vrednost tega denarnega zneska

 II DoR 352/2013



Navedba vsp - nedenarni zahtevki

 PRIMER: Tožnik zahteva ugotovitev lastninske pravice na 5 
nepremičninah. Zahtevku je ugodeno glede 3 nepremičnin, 
glede 2 pa je zahtevek zavrnjen. 

 Ali mora stranka v reviziji podati oceno vrednosti izpodbijanega 
dela?

 NE - zadošča osnovna vsp

 Drugače: 
- PM 2/02 z dne 12. 12. 2002 (vsp se presoja po razmerju med 

zahtevkom in tistim njegovim delom, ki je sporen v revizijskem 
postopku, torej v deležu od ocenjene ali določene vsp); 

- ugotovitev obsega skupnega premoženja in deležev na njem
(II Ips 217/2011, II Ips 17/2009 itd.)



Navedba vsp

PRIMER: 

 Tožnik je zahteval ugotovitev, da darilna pogodba, s 
katero je njegov dolžnik na toženko prenesel lastninsko 
pravico na nepremičnini ID …, nima pravnega učinka do 
njega, in sicer toliko, kolikor je potrebno za izpolnitev 
njegove terjatve v višini 10.000 EUR. 

 Toženka mora dopustiti tožnikovo poplačilo njegove 
terjatve do dolžnika v znesku 10.000 EUR s pripadki s 
prodajo nepremičnine ID ...



Navedba vsp

 Ali so zahtevki, s katerimi se neposredno odloča o 
usodi denarne terjatve, čeprav procesno niso izraženi 
v denarni obliki (npr. ugotovitev /ne/obstoja denarne 
terjatve, zahtevki za nedopustnost izvršbe zaradi 
poplačila denarne terjatve, paulijanska tožba) 

denarni ali nedenarni? 

 Gre za nedenarne zahtevke 

 Potrebna je navedba vsp (II Ips 167/2010, II Ips 
1023/2007)



Navedba vsp - vmesni ugotovitveni zahtevek

PRIMER: Tožnik je zahteval vračilo 10.000 EUR na podlagi 
nične prodajne pogodbe. Med pravdo postavi vmesni 
ugotovitveni zahtevek za ugotovitev ničnosti te pogodbe.

 Ali je treba za vmesni ugotovitveni zahtevek posebej 
opredeliti vsp?

 NE
 Če je vsp za vmesni ugotovitveni zahtevek vseeno 

navedena, se ne upošteva
 Nič drugače, če je prejudicialni zahtevek uveljavljan že v 

tožbi - v primeru kumulacije zadostuje ena skupna in 
nediferencirana vsp

 II DoR 408/2012



Navedba vsp - procesni pobotni ugovor

PRIMER: Sodišče je odločilo, da obstoji terjatev tožnika 
do toženca v višini 35.000 EUR, da ne obstoji terjatev 
toženca do tožnika v višini 25.000 EUR in da je 
toženec dolžan tožniku plačati 35.000 EUR. 

 VSP - seštevek terjatev?
 NE
 Ugovor toženca zaradi procesnega pobotanja ne 

vpliva na vsp 
 Pobotni ugovor deli procesno usodo tožbenega 

zahtevka in glede njega revizija ne more biti dovoljena, 
če ni dovoljena glede tožbenega zahtevka

 II Ips 302/2013



Navedba vsp - solidarnost 

PRIMER: Sodišče je zavrnilo tožnikov zahtevek, da sta 
mu toženca dolžna plačati 3.000 EUR.

 Relevantna vsp? 1.500 EUR 

 Solidarnost se ne domneva  
 V sodbenem izreku mora biti solidarnost jasno 

opredeljena
 V nasprotnem primeru gre za deljivo 

obveznost/terjatev, ki se deli, če ni drugače določeno, 
na enake dele

 II Ips 811/2009, II Ips 383/2008, II Ips 192/2008



Navedba vsp - eventualna objektivna kumulacija

PRIMER: 
 Tožnik je s tožbo uveljavljal: 
- primarni zahtevek za opustitev hoje in vožnje po svoji 

nepremičnini (če služnost ne obstoji);    
- podrejeni zahtevek za prenehanje služnostne pravice hoje 

in vožnje po isti nepremičnini (če služnost obstoji).
 Navedel je eno vsp

 V takem primeru se šteje, da je navedena vrednost za 
primarni zahtevek, za podredni pa ne (II Ips 359/2009, II 
Ips 219/2008, II Ips 259/2005)



Vsp - tožba in nasprotna tožba

PRIMER: 
 Tožnik je vložil tožbo za prepoved vznemirjanja 

lastninske pravice na nepremičnini ID... (vsp 3.000 
EUR). 

 Toženec je vložil nasprotno tožbo za ugotovitev 
služnosti hoje in voženj na isti nepremičnini (vsp 1.500 
EUR).

 Sodišče je pravnomočno zavrnilo zahtevek po tožbi in 
ugodilo zahtevku nasprotne tožbe. 

 Tožnik je vložil predlog za dopustitev revizije zoper 
pravnomočno sodbo.

Ali je predlog dovoljen?



Vsp - tožba in nasprotna tožba

 Tožba in nasprotna tožba se (tudi) glede (ne)dovoljenosti 
revizije (kar implicira tudi predlog za njeno dopustitev) 
presojata samostojno

 Vrednost spora se določi po vrednosti zahtevka vsake 
posamezne zadeve

 Vsp po tožbi in nasprotni tožbi se nikoli ne seštevata, ne 
glede na to, ali gre za povezana zahtevka ali ne 

 V nasprotnem primeru bi bilo z vidika pravne varnosti 
preveč nejasno, kdaj se vrednosti seštevajo in kdaj ne 

 Podlage za tovrstno seštevanje ni ne v določbah 41. člena 
ZPP ne v določilu petega odstavka 367. člena istega 
zakona (II DoR 347/2014)



Vsp - tožba in nasprotna tožba

 SKLEP: 
Predlog je dovoljen glede odločitve o zahtevku po tožbi, 

ne pa glede zahtevka po nasprotni tožbi

VENDAR:
 Zaradi vezanosti na pravnomočno odločitev o ugotovitvi 

služnosti tožnik z (dovoljenim) predlogom zoper 
odločitev po tožbi praviloma ne bo mogel uspeti, zato je 
pomembno, da pravočasno zahteva preizkus pravilnosti 
navedbe vsp nasprotne tožbe in poskuša doseči njeno 
zvišanje 



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP za opredelitev 
revizijsko izpodbijanega dela pravnomočne sodbe

Vrednost izpodbijanega dela se ugotovi s seštevkom
vsp posameznih zahtevkov, ki so še sporni, če je 
odločitev o reviziji:

- odvisna od rešitve pravnih vprašanj, ki so skupna za 
navedene zahtevke,

- ali če so posamezni zahtevki med seboj tako povezani, 
da je odločitev o posameznem zahtevku odvisna od 
odločitve o drugem zahtevku



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP za opredelitev 
revizijsko izpodbijanega dela pravnomočne sodbe

PRIMER: Tožnik s tožbo zahteva ugotovitev lastninske 
pravice in prepoved vznemirjanja na nepremičnini ID … 
(lastninska in negatorna tožba). Vsp je 4.000 EUR. 
Zahtevka sta pravnomočno zavrnjena.

 Ali je tožnikov predlog za dopustitev revizije dovoljen?

 2. odst. 41 čl. ZPP: diferenciacija - dve vsp

 Ker gre za povezana zahtevka v smislu 5. odst. 367. 
člena ZPP, nediferencirana vsp v revizijski fazi postopka 
nima negativnih posledic (domneva seštevka vsp)

 Če bi tožnik pravilno navedel dve vsp, bi se ti sešteli



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP za opredelitev 
revizijsko izpodbijanega dela pravnomočne sodbe

PRIMER: Tožnik zoper toženca je vložil tožbo, s katero je zahteval 
prepoved vznemirjanja njegove lastninske pravice na nepremičnini 
ID... in plačilo uporabnine v znesku 10.000 EUR.

a) Navedel je vsp 10.000 EUR. 
b) Vsp ni navedel.
V revizijskem postopku je odločilno, ali je tožnik lastnik te nepremičnine. 

 Vprašanje (ne)obstoja tožnikove lastninske pravice je skupno za oba 
zahtevka

a) domneva se, da se navedena vsp nanaša na nedenarni zahtevek, 
zato se v skladu s 5. odst. 367. čl. ZPP vsp denarnega in 
nedenarnega zahtevka seštejeta - vrednost revizijsko izpodbijanega 
dela je 20.000 EUR

b) glede na stališče, da nediferencirana vsp v revizijski fazi postopka 
nima negativnih posledic (domneva seštevka vsp), se domneva, da je 
revizijska vsp 10.000 EUR



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP za opredelitev 
revizijsko izpodbijanega dela pravnomočne sodbe

 PRIMER: Tožnik je bil poškodovan v prometni nesreči. Zoper 
zavarovalnico je vložil tožbo, s katero je zahteval plačilo 
odškodnine za nepremoženjsko škodo (179. čl. OZ) v znesku 
10.000 EUR, zaradi izgubljenega dobička (168. člen OZ) v 
višini 2.000 EUR in mesečno rento v znesku 150 EUR (2. 
odst. 174. člena OZ). 

a) v revizijskem postopku je sporno vprašanje (ne)obstoja 
temelja in višine posameznih oblik škode

b) v revizijskem postopku so sporna vprašanja, ki se nanašajo 
na višino posamezne oblike škode (npr. nepravilna odmera 
odškodnine za nepremoženjsko škodo; ne/upoštevanje 
plačanih dnevnic pri višini izgubljenega dobička itd.)



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP za opredelitev 
revizijsko izpodbijanega dela pravnomočne sodbe

 Ali se vrednosti zahtevkov seštevajo?

k a): Da

k b): Da

 Gre za medsebojno povezane zahtevke, saj vsa škoda 
in zanjo zahtevana odškodnina izvirata iz istega 
škodnega dogodka

 II DoR 465/2012, II DoR 76/2014



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP za opredelitev 
revizijsko izpodbijanega dela pravnomočne sodbe

A) PRIMER: 
 Tožnik je bil poškodovan v prometni nesreči. 
 Zoper zavarovalnico je vložil tožbo, s katero je zahteval 

plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo (179. čl. 
OZ) v znesku 10.000 EUR, zaradi izgubljenega dobička 
(168. člen OZ) v višini 2.000 EUR. 

 Sodišče z delno sodbo zavrne zahtevek za povrnitev 
izgubljenega dobička. 

 Tožnik vloži predlog za dopustitev revizije.

 Ali je predlog za dopustitev revizije dovoljen?
 NE, vrednost revizijsko izpodbijanega dela sodbe je 

2.000 EUR



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP za opredelitev 
revizijsko izpodbijanega dela pravnomočne sodbe

B) PRIMER: 
 Tožnik je bil poškodovan v prometni nesreči. 
 Zoper zavarovalnico je vložil tožbo, s katero je 

zahteval plačilo odškodnine za nepremoženjsko 
škodo (179. čl. OZ) v znesku 10.000 EUR, zaradi 
izgubljenega dobička (168. člen OZ) v višini 2.000 
EUR. 

 Sodišče o temelju odloči z vmesno sodbo. 
 Toženec vloži predlog za dopustitev revizije.

 Predlog je dovoljen, vrednost revizijsko izpodbijanega 
dela sodbe je 12.000 EUR



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP
Subjektivna kumulacija - denarni zahtevki

PRIMER: Sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prve tožnice 
za plačilo 30.000 EUR odškodnine za nepremoženjsko 
škodo ter zahtevke 2., 3. in 4. tožnika za plačilo odškodnine 
za nepremoženjsko škodo vsakemu po 25.000 EUR z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi.

 Ali se zneski seštevajo?

 NE - ključna je vrednost vsakega posameznega zahtevka 
 5. odst. 367. člena pri subjektivni kumulaciji ne pride v 

poštev

 Izjeme: 
- enotno sosporništvo
- solidarna terjatev/obveznost



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP
Subjektivna in objektivna kumulacija - denarni zahtevki

PRIMER: 
 Sodišče je zavrnilo tožbene zahtevke:
- prve tožnice za plačilo odškodnine v višini 30.000 EUR za 

nepremoženjsko škodo in 5.000 EUR za premoženjsko 
škodo;

- druge tožnice za plačilo odškodnine v višini 35.000 EUR za 
nepremoženjsko škodo in 7.000 EUR za premoženjsko 
škodo;

- tretje tožnice za plačilo odškodnine v višini 25.000 EUR za 
nepremoženjsko škodo in 12.000 EUR za premoženjsko 
škodo;

 V revizijskem postopku je sporen temelj odškodninske 
obveznosti



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP
Subjektivna in objektivna kumulacija - denarni zahtevki

 Katera zahteva za pravno varstvo pride v poštev?

 Za prvo in tretjo tožnico - predlog za dopustitev 
revizije (vrednosti revizijsko izpodbijanega dela 
pravnomočne sodbe sta 35.000 EUR in 37.000 
EUR)

 Za drugo tožnico direktna revizija (vsp je 42.000 
EUR)

 Čeprav gre za skupna vprašanja, 5. odst. 367. 
člena pride v poštev le pri objektivno kumuliranih 
zahtevkih posamezne tožnice



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP
Subjektivna kumulacija - nedenarni zahtevki

Sosporništvo na pasivni strani

PRIMER: 
 Tožnik je zoper tri tožence vložil konfesorno tožbo, s 

katero je zahteval, naj odstranijo betonski zid, dva 
betonska stebrička in leseni kol, poleg tega pa naj tudi 
utrdijo služnostno pot in mu omogočijo njeno nemoteno 
uporabo. 

 Vsp je 3.000 EUR.

Ali je predlog za dopustitev revizije dovoljen?
a) Starejša sodna praksa: NE
Nedenarna zahtevka, ki ju tožnik uveljavlja zoper tri 

tožence sta opredeljena z nediferencirano vrednostjo 
spornega predmeta, kar v primeru navadnega 
sosporništva ne zadošča (II Ips 1252/2008) 



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP
Subjektivna kumulacija - nedenarni zahtevki

Sosporništvo na pasivni strani

b) Novejša sodna praksa: 

 Kadar gre za sosporništvo na pasivni strani je 
ključen enoten ekonomski pomen/cilj 

 Ekonomski pomen konfesorne tožbe je enak ne 
glede na način vznemirjenja in število kršiteljev

 V takem primeru zadostuje ena vsp (ne glede na 2. 
odst. 41. člena ZPP)

 V bistvenem enako pri negatorni tožbi



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP
Subjektivna kumulacija - nedenarni zahtevki

Tožba za ugotovitev lastninske pravice 

 PRIMER: Dva tožnika zahtevata ugotovitev 
(so)lastninske pravice, vsakega do ½, na nepremičnini 
ID …, ki je v solastnini dveh tožencev, vsakega do ½. 

Kakšna bi bila pravilna opredelitev vsp?
 Ne gre za enotno sosporništvo ne na aktivni ne na 

pasivni strani
 2. odst. 41. člena ZPP - diferenciacija
 4 vsp - vsak tožnik za vsakega toženca svojo vsp
 Tudi če gre za skupna vprašanja, 5. odst. 367. člena 

ZPP ne pride v poštev 



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP
Subjektivna kumulacija - nedenarni zahtevki

Sosporništvo na aktivni strani

PRIMER: Dva tožnika, solastnika, vsak do ½ nepremičnine 
ID... sta zoper (enega) toženca vložila negatorno tožbo. 
Vsp je 3.000 EUR.

Ali je predlog dovoljen?
 DA 
 Izjema: enotno sosporništvo - zadošča ena vsp

 Če bi bila negatorna tožba vložena zoper dva ali več 
tožencev, to na presojo vrednosti spora zaradi enotnega 
ekonomskega cilja ne bi imelo vpliva



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP
Subjektivna kumulacija - nedenarni zahtevki

Tožba za ugotovitev stvarne služnosti

 PRIMER: Tožnik zahteva ugotovitev stvarne služnosti 
na nepremičnini ID..., ki je v solastnini dveh tožencev.

Kakšna bi bila pravilna opredelitev vsp?

 Gre za enotno sosporništvo (na pasivni strani)
 Zadostuje navedba ena vsp
 Sosporništvo na aktivni strani - enako kot pri tožbi za 

ugotovitev lastninske pravice 



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP
Subjektivna kumulacija - nedenarni zahtevki

Tožba za ugotovitev stvarne služnosti

PRIMER: 
 Tožnik zahteva ugotovitev stvarne služnosti na dveh 

nepremičninah. 
 Prva nepremičnina je v lasti prvega toženca, druga pa 

je v lasti drugega toženca.

Kakšna bi bila pravilna opredelitev vsp?

 Ne gre za enotno sosporništvo 
 Treba je navesti dve vsp
 Enoten ekonomski pomen? Ena vsp?



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP
Subjektivna kumulacija

PRIMER: 
 Sodišče je zavrnilo zahtevek za ugotovitev, da je izvršba v 

postopkih, ki tečejo pred Okrajnim sodiščem v Novem mestu 
na predlog upnikov A, B in C zaradi izterjave terjatev zoper 
D, na stanovanju ID..., nedopustna. 

 Tožnik je navedel eno vsp (41.000 EUR).
 Zoper pravnomočno sodbo o zavrnitvi zahtevka za 

nedopustnost izvršbe je tožnik vložil revizijo.

Ali je revizija dovoljena?
 NE
 Vsp bi morala biti diferencirana.
 Izvršilni upniki - toženci niso enotni sosporniki (II Ips 

380/2008, II Ips 85/2010)
 Ali to še vedno drži, če se upošteva kriterij enotnega 

ekonomskega cilja - ena vsp? 



Pomen 5. odst. 367. člena ZPP
Združitev pravd

PRIMER: 
 Upnik je zoper dolžnika vložil več predlogov za 

izvršbo na podlagi VL za plačilo denarnih terjatev (gre 
za neplačane račune za dobavo toplotne energije) v 
višini 1.424,19 EUR, 840,04 EUR, 942,75 EUR in 304 
EUR. 

 Izvršilni postopki so se nadaljevali kot pravde, ki jih je 
sodišče združilo za skupno obravnavanje. 

 Tožbeni zahtevek za plačilo 3.510,98 EUR je 
pravnomočno zavrnjen.

 Toženec vlaga predlog za dopustitev revizije. Ali je 
dovoljen?

 NE - združitev pravd ne privede do nove vsp (II DoR 
396/2014)



Sklepno glede uporabe 5. odst. 367. člena ZPP

 V primeru objektivne kumulacije - seštevanje vsp, če gre za 
povezane zahtevke ali skupna vprašanja; nediferenciacija vsp v 
revizijski fazi postopka nima negativnih posledic (domneva 
seštevka vsp)

 Pojem povezanosti zahtevkov se razlaga široko, življenjsko 
izkustveno 

 V primeru eventualne objektivne kumulacije meniva, da se 
vrednosti primarnega in podrejenega zahtevka, ne glede na 
morebitna skupna vprašanja, ne morejo seštevati (5.odst. 367. 
čl. ZPP)

 Če je nedenarnemu zahtevku delno ugodeno, je revizijsko 
relevantna osnovna vsp (ni treba posebej vrednostno 
opredeljevati revizijsko spornega dela)

 Če gre za združitev več pravd (tudi skupna obravnava tožbe in 
nasprotne tožbe), ni seštevanja vsp ne glede na povezanost 
zahtevkov oz. skupna vprašanja



Sklepno glede uporabe 5. odst. 367. člena ZPP

 V pravdah zaradi plačila odškodnine se vrednosti objektivno 
kumuliranih zahtevkov (posamezne oblike škode) seštevajo, saj 
vsa škoda in zanjo zahtevana odškodnina izvirata iz istega 
škodnega dogodka

 V primeru subjektivne kumulacije pri denarnih zahtevkih ni 
seštevanja vrednosti zahtevkov;  izjemi: enotno sosporništvo, 
solidarnost

 V primeru subjektivne kumulacije pri nedenarnih zahtevkih:
a) sosporništvo na aktivni strani - praviloma zahtevana 

diferenciacija oz. delitev po solastniških deležih, izjema enotno 
sosporništvo 

b) sosporništvo na pasivni strani - praviloma zahtevana 
diferenciacija, izjema enotno sosporništvo in enotni ekonomski 
pomen/cilj



Revizija zoper sklep 

PRIMER: 
 Sodišče prve stopnje je zavrglo (zaradi nepravočasnosti) 

tožbo za razveljavitev prodajne pogodbe (vsp je 20.000 
EUR). 

 Tožnik je zoper sklep sodišča druge stopnje o zavrnitvi 
njegove pritožbe vložil predlog za dopustitev revizije. 

Ali je dovoljen? 

 DA
 Ključna je presoja, kakšno pravno sredstvo bi stranka 

imela zoper sodbo
 Vselej dovoljena revizija - 3. odst. 384. člena ZPP (sklep 

pritožbenega sodišča o zavrženju pritožbe, sklep 
pritožbenega sodišča o potrditvi zavrženja revizije)



Vselej dovoljena revizija

 3. odst. 384. člena ZPP


 2. odst. 56. člena ZDen

 4. odst. 39. člena ZMed

 4. odst. 50. člena ZDZdr



Revizija NI dovoljena 

 zakonski spori 
 motenjska pravda 
 SMV 
 vrnitev v prejšnje stanje, razveljavitev klavzule 

pravnomočnosti
 postopki izvršbe in zavarovanja (začasne odredbe!)
 ZZK-1
 ZNP (izjema 103. člen ZNP)
 ZVetl (19. čl.)
 zapuščinski postopek
 obresti 

 Če revizija ni dovoljena, je tudi dopustiti ni mogoče!



Dovoljenost predloga za dopustitev revizije zoper 
obrestni del zahtevka

PRIMER: 
 Tožnik je vložil predlog za dopustitev revizije glede 

več pravnih vprašanj. 
 Predlog je utemeljen zgolj glede pravnega vprašanja, 

ki se nanaša na obresti.
 Ali lahko Vrhovno sodišče dopusti revizijo (zgolj) 

glede tega vprašanja?

 NE 
 Vrednost obrestnega dela zahtevka je po ustaljeni 

praksi enaka nič
 II Ips 214/2013



ZNP : ZPP

PRIMER: 
 A (občina) je zoper RS vložila predlog za povračilo 

vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po ZVVJTO 
v znesku 90.000 EUR. 

 Sodišču je predlogu ugodilo za 70.000 EUR. 
 RS je zoper pravnomočni sklep vložila revizijo. 

Ali je revizija dovoljena?
 Dovoljena je v skladu s pravili posebnega nepravdnega 

postopka za določitev odškodnine iz devetega poglavja 
ZNP

 103. člen ZNP, ki napotuje na ZPP glede dovoljenosti 
revizije

 Uporaba 490. člena ZPP (II Ips 142/2013, II Ips 14/2013)



Vodenje postopka po zmotnih  pravilih glede vrste 
spora in vpliv na ratione valoris

PRIMER: 
 Gre za spor med dvema gospodarskima družbama, ki se je 

nadaljeval s fizično osebo - družbenikom izbrisane družbe. 
 Do pravnomočnosti je postopek (zmotno) tekel po pravilih ZPP 

za gospodarske spore
 Družbenik izbrisane družbe toženec je zoper pravnomočno 

sodbo vložil revizijo.

 Presoja dovoljenosti revizije?
A) po pravilih ZPP za gospodarske spore (stranki ne more 

škodovati, če je bila z napačnim vodenjem postopka zavedena) 
B) po pravilih ZPP za pravdo (vodenje postopka po napačnih 

pravilih stranki ne more dati pravice, ki je nima)

 Prevladujoče stališče: B 



Vrednostno neocenljivi spori

V vsakem primeru DoR (II Ips 17/2013)

 varstvo in vzgoja ml. otroka in določitev stikov v 
pravdnem postopku (II Ips 867/2009)

(v nepravdnem postopku o stikih revizije ni - II DoR 
435/2012)

 izključitev iz članstva društva, sindikata ipd.
 objava sodbe ali popravka (178. čl. OZ) II DoR 

143/2014 (odstop od II Ips 184/2000, 185/2000)
 določeni avtorski spori
 ničnost/izpodbojnost skupščinskih sklepov
 ugotovitev/izpodbijanje očetovstva oz. materinstva



Sklep

 Mehek pristop VS pri presoji vrednostnega 
kriterija za dovoljenost revizije

 Zavzemanje za spremembo ZPP in odpravo 
vrednostnega kriterija za presojo dovoljenosti 
revizije


