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Ministrstvo za pravosodje
državni sekretar Zlatko Ratej

ZADEVA: Uvrstitev  sodnikov  in  sodnega  osebja  v  prednostno 
obravnavo pri celjenju prosti virusu SARS-COV-2

Spoštovani!

Dne 1.12.2020 sem na vas naslovil dopis, v katerem sem izrazil pričakovanje, da se sodniki in 
javni uslužbenci slovenskih sodišč uvrstitvijo in ustrezno umestijo v strategijo, ki je v pripravi 
na Ministrstvu za zdravje in se nanaša na določitev prednostnih list za cepljenje proti virusu 
SARS-COV-2, kar bi zagotovilo varno, zdravo in redno izvajanje sodne oblasti tudi v času 
izrednega dogodka kot je razglašena epidemija. Po naši oceni sodi izvajanje sodne oblasti v 
kritično infrastrukturo za delovanje države in je v primeru njenega omejenega delovanja lahko 
resno ogroženo izvajanje sodne oblasti in zaupanje v sodstvo. Dne 3.12.2020 sem vam poslal 
tudi  informacijo  glede  organizacije  cepljenja  v  sosednji  republiki  Avstriji,  kjer  je  sodstvo 
vključeno v tretji  val  cepljenja  takoj  za najbolj  kritičnimi  skupinami kot  so starostniki  in 
medicinsko osebje. Vse do danes nismo prejeli nikakršne uradne informacije glede ustrezne 
uvrstitve sodstva v strategijo glede cepljenja. 

Trenutno  se  na  Vrhovnem sodišču  RS  odločamo  glede  spremembe  Odredbe  predsednika 
Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83. a člena 
Zakona  o  sodiščih.  Pri  tem načrtujemo  možno  sproščanje  ukrepov,  po  katerem bi  lahko 
sodišča tudi na podlagi narokov odločala v nenujnih zadevah. 

Izvajanje  narokov  pomeni  za  sodnike  in  sodno  osebje  kljub  doslednemu  spoštovanju 
priporočil NIJZ bistveno večjo izpostavljenost. Zato je zelo pomembna informacija o uvrstitvi 
in  dinamiki  cepljenja  sodnikov in sodnega osebja.  Glede na to  vas  prosimo,  da urgentno 
pridobite ustrezne informacije in nas nemudoma obvestite o vsebini strategije Ministrstva za 
zdravje. 

Lep pozdrav

Generalni sekretar sodišča
        Rado Brezovar
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