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URAD PREDSEDNIKA

- NASLOVNIKOM PO SEZNAMU

Številka:
Datum:

Su 204/20
18.03.20

ZADEVA: Obvestilo glede vstopa v sodno stavbo na Tavčarjevi 9

Spoštovani,
na podlagi Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, izdane na podlagi 83. a člena Zakona
o sodiščih (Uradni list RS, št. 21/2020) ste seznanjeni, da sodišča poslujejo v omejenem
obsegu in da se na sodiščih upoštevajo preventivni ukrepe za varovanje zdravja zaradi
epidemije koronavirusa po priporočilih NIJZ.
Obveščamo vse naslovne organe, katerih zaposleni oziroma odvetniki, uporabljajo
službeni vhod na Miklošičevi, da se bo od jutri, 19. 3. 2020 dalje, lahko vstopalo na
službenem vhodu le od 7.00 do 8.45 ure, izven tega časa se bo uporabljal za vstop in
izstop le glavni vhod.
Ker se situacija spreminja iz dneva v dan, naše ukrepe dnevno prilagajamo in lahko se zgodi,
da se bo službeni vhod v naslednjih tednih v celoti zaprl. V tem primeru bo obvestilo dano
na vrata službenega vhoda in vas vnaprej prosimo za razumevanje, če vas pisno o tem ne
bomo mogli obvestiti.
Tudi na glavnem vhodu bo za vas veljal enak režim kot na službenem vhodu (dovoljen vnos
telefonov in samo rentgenski pregled prtljage), pri čemer se izkažete s službeno izkaznico.
Ob tem vas prosimo, da upoštevate navodila pravosodne policije glede samozaščitnih
ukrepov, upoštevajo pravila varne razdalje (vsaj 1,5 m), priporočila NIJZ in vsa priporočila ter
ukrepi, ki so objavljeni na spletnih straneh sodstva glede vabljenih in nevabljenih strank.
Prihod na sodišče naj bo res le v nujnih zadevah, vloge oddajajte po pošti ali preko portala
eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno. Za komunikacijo s sodiščem pa uporabljate na
spletni strani objavljene elektronske naslove in telefonske številke. Uradne ure se izvajajo le
na ta način, osebno pa, če se boste predhodno najavili in dogovorili uro prihoda.
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Vsi kontakti za Okrožno sodišče v Ljubljani so objavljeni na:
http://www.sodisce.si/okrolj/
Zahvaljujem se vam za razumevanje ter vas lepo pozdravljam.

Predsednik sodišča
Marjan Pogačnik
višji sodnik

VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO
e-naslov: dtrs@dt-rs.si
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V vednost: Pravosodna policija
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