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Zadeva: Prošnja za dopolnitev Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih

Spoštovani,

s strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije smo prejeli dopis predsednika Okrožnega sodišča 
v Ljubljani, ki opozarja na resen položaj, v katerem se bo znašlo sodstvo zaradi drugega odstavka 
2. člena veljavnega Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 12/21; v 
nadaljnjem besedilu: odlok). Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani namreč opozarja, da ima 
sodišče zaposlene iz različnih regij, kar bo nedvomno vplivalo na poslovanje sodišča, saj
bodo nekateri zaposleni v črnih regijah zaradi višje sile morali ostati doma. 

Glede na to da so v skladu z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z 
današnjim dnem sodišča začela poslovati v vseh zadevah, ureditev, po kateri otroci sodnikov in 
sodnega osebja na podlagi drugega odstavka 2. člena odloka niso vključeni v nujno varstvo, lahko 
vpliva na zagotavljanje pogojev za poslovanje sodišč.

Glede na družbeni pomen delovanja pravosodja in kaznovalnega sistema vas vljudno prosimo za 
čimprejšnjo dopolnitev odloka, tako da bo nujno varstvo urejeno tudi za otroke in učence, katerih 
starši so zaposleni v sodstvu, državnem tožilstvu, državnem odvetništvu, odvetništvu, probaciji, v 
zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu.

Prosimo vas, da se, če bo to potrebno, pri pripravi dikcije člena obrnete na v. d. generalnega 
direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za 
pravosodje: rado.fele@gov.si. 

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni.

 Zlatko Ratej                                                                                                     
državni sekretar

Priloga:
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– kot v besedilu

V vednost:
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije
– Okrožno sodišče v Ljubljani
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