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Zadeva Poslovanje sodišč po 1. 2. 2021 – sestanek s pravosodnimi deležniki

Spoštovane predsednice in predsedniki sodišč,

sporočam vam, da sem dne 2. 2. 2021 na Vrhovnem sodišču RS organiziral sestanek glavnih 
deležnikov  pravosodja,  na  katerega  so  prišli  predstavniki  Vrhovnega  državnega  tožilstva, 
Državnega odvetništva, Odvetniške zbornice Slovenije in Ministrstva za pravosodje. Tema 
sestanka je bilo poslovanje sodišč po Odredbi o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o 
sodiščih zaradi  razglašene epidemije nalezljive bolezni  COVID-19 na območju Republike 
Slovenije  (Uradni list RS, št. 12/21).

Na sestanku so bile s strani omenjenih deležnikov izpostavljene določene ugotovitve v zvezi s 
poslovanjem sodstva v času epidemije. Opozorili so tudi na določene praktične situacije, do 
katerih utegne priti glede na sproščanje poslovanja sodišč, zato smo v tej zvezi na sestanku 
dogovorili, da posamezne ugotovitve in predloge glede našega poslovanja v času razglašene 
epidemije prenesem tudi na sodišča. 

V nadaljevanju so navedeni ti predlogi, za katere priporočam, da jih v čim večji možni meri 
vključite v poslovne procese in procese odločanja na vaših sodiščih:
 

– v  čim  večji  možni  meri  naj  se  (telefonsko)  dogovori/uskladi  termine  narokov  za 
glavne  obravnave  in  druga  procesna  dejanja  z  državnimi  tožilci,  odvetniki  ter 
državnimi odvetniki,

– med  glavnimi  obravnavami  razpisanimi  na  isti  dan  in  v  istem prostoru  naj  bodo 
ustrezni časovni razmiki (namenjeni prezračevanju, razkuževanju...),

– ustno razglasitev sodbe naj se določi na točno določeno uro, (tako v izogib čakanju na 
hodniku sodne zgradbe, kjer ni mogoče zagotoviti varne medsebojne razdalje, kot tudi, 
da se udeležencem omogoči čakanje na razglasitev izven prostorov sodišča oz. vrnitev 
na sodišče ob točno določeni uri),

– v dvoranah brez oken oziroma brez možnosti prezračevanja naj se ne razpisuje glavnih 
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obravnav z več udeleženci, 
– pri  razpisovanju  glavnih  obravnav  naj  se  upošteva  tudi  prostorske  razmere  pred 

obravnavno dvorano, kjer se čaka na oklic obravnave, na odločanje sodišča oziroma 
med zasedanjem senata,

– preveri naj se možnost zastopanja obtožbe preko video povezave, 
– kolikor je mogoče naj se upošteva opravičila državnih tožilcev, odvetnikov in državnih 

odvetnikov, ko zaradi razpisanih obravnav na različnih sodiščih ali pri več sodnikih 
istočasno, ne morejo prisostvovati glavni obravnavi,

– z razumevanjem naj se sprejme predloge državnih odvetnikov za podaljšanje rokov, če 
zaradi okuženosti ali obolevnosti na posameznem ministrstvu, ne morejo pravočasno 
pridobiti mnenja ali stališča ministrstva,

– v kazenskih zadevah naj se nameni prednostno reševanje tistim zadevam, kjer preti 
zastaranje. 

Ob tem naj dodam, da je bil na prisotne predstavnike Ministrstva za pravosodje naslovljen 
ponoven poziv za: 

– zagotovitev  (tudi  najem)  ustreznih  prostorov,  kjer  prostorski  pogoji  posameznega 
sodišča ne omogočajo varne izvedbe z vidika prenosa virusne okužbe,

– uvrstitev pravosodnih deležnikov za prednostno testiranje in prednostno cepljenje in
– preučitev možne dopolnitve 83.a člena Zakona o sodiščih (ali posameznih procesnih 

zakonov) z odstavkom o procesni dopustnosti in dokazni vrednosti video-konferenčne 
izvedbe  posameznega  procesnega  dejanja  z  zaslišanjem  osebe  (obdolženca,  priče, 
izvedenca...).

S  predstavniki  Odvetniške  zbornice  Slovenije  je  bilo  ob  tem dogovorjeno,  da  si  bo  tudi 
zbornica  prizadevala  za  pripravljenost  odvetnikov  podati  soglasje  za  video-konferenčno 
izvedbo posameznih dokazov ali drugih procesnih dejanj. 

Pojasnjujem, da smo se na sestanku prisotni predstavniki organov pravosodja strinjali, da je 
potrebno omogoči  odločanje sodišč v širšem obsegu in v skladu s  priporočili  medicinske 
stroke. Poudarjam, da pri tem ne gre za statistiko in število rešenih zadev pač pa za delovanje 
pravne države, kar je v tem času še zlasti pomembno. Prepričan pa sem, da bomo vsi skupaj in 
vsak posebej ustrezno ukrepali in se na morebitna tveganja pri našem poslovanju tudi ustrezno 
odzivali. 

Predsednik Vrhovnega sodišča RS
       mag. Damijan Florjančič

V vednost: 
– Vrhovno državno tožilstvo
–  Državno odvetništvo
–  Odvetniška zbornica
–  Ministrstvo za pravosodje
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