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Predsednikom sodišč

ZADEVA: Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti,
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z
virusom SARS-CoV-2
ZVEZA:

Spoštovani predsednice, predsedniki sodišč,
Glede na dopis Ministrstva za pravosodje št. 007-84/2020/384 z dne 28. 9. 2021 v zvezi z
izvajanjem Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-Cov-2 (v nadaljevanju Odlok) moram žal izpostaviti,
da dopis ne odraža dejansko dogovorjenega na sestanku, ki je bil na Ministrstvu za
pravosodje, skupaj z ministrom za zdravje, dne 27. 9. 2021.
V prvi vrsti izpostavljam naš predlog, da je treba za zagotovitev ustrezne pravne podlage
spremeniti/dopolniti 83.a člen Zakona o sodiščih (ZS), ki bi omogočal, da bi predsednik
Vrhovnega sodišča RS tudi v razmerah, ki ne dosegajo stopnje razglašene epidemije ali
podobnih izrednih dogodkov, imel zakonsko podlago za odločanje o načinu in pogojih
poslovanja sodišč. Zato ni bilo izraženo naše soglasje v smislu "dogovorjenega", in sicer da
naj bi se to vprašanje reševalo šele pri pripravi nove sodniške zakonodaje. Je pa to bilo
stališče Ministrstva za pravosodje.
Ker na sestanku ni bilo doseženo konkretno soglasje glede morebitne pojasnilne razlage
Odloka, je bilo dogovorjeno, da Ministrstvo za pravosodje pripravi pisni predlog in nam ga
pošlje v mnenje oziroma dopolnitev. To je bilo tudi storjeno in dne 28. 9. 2021 smo na
Ministrstvo za pravosodje (po prejemu njihovega predloga) poslali konkretno oblikovan naš
predlog, kjer smo 1) vztrajali na spremembi 83.a člena ZS, 2) predlagali spremembo Odloka z
izvzetjem sodne veje oblasti, ki bi avtonomno urejala poslovanje sodišč v skladu z veljavno
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zakonodajo z zagotavljanjem ustavnopravno določenih pravic, in podrejeno 3) predlagali
skupno priporočilo (Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za zdravje in Vrhovnega sodišča
RS) glede načina izvajanja Odloka, ki bi zagotavljala tudi nujno uresničevanje ustavne pravice
dostopa do sodišča ter v določenih primerih olajšala pogoje vstopa v prostore sodišč.
Navedeni predlog Vrhovnega sodišča RS je bi torej poslan, da se na njegovi podlagi nadaljuje
usklajevanje, zato nas je presenetil razlagalni dopis Ministrstva za pravosodje, ki je bil, kot je
razbrati iz vsebine dopisa očitno usklajevan po skupnem sestanku z Vrhovnim sodiščem RS,
še posebej med Ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom za zdravje (kjer torej Vrhovno
sodišče RS ni sodelovalo).
Glede na navedeno situacijo, ki po naši oceni vnaša le še dodatno zmedo v organiziranje
poslovanja sodišč, vidimo kot trenutno edino možno rešitev, da se takoj spremeni Odlok z
izrecnim izvzetjem sodne veje oblasti tako, da bomo lahko nedvoumno in avtonomno uredili
poslovanje v njenem okviru v trenutnih razmerah širjenja okužb. Zato s tem dopisom in tem
konkretnim predlogom seznanjamo tudi Ministrstvo za pravosodje.
Lepo pozdravljeni,
Predsednik Vrhovnega sodišča RS
mag. Damijan Florjančič

V vednost:
- Ministrstvo za pravosodje
- Vrhovno državno tožilstvo
- Državno odvetništvo RS
- Sodni svet RS
- Državnotožilski svet
- Odvetniška zbornica Slovenije
- Notarska zbornica Slovenije
- Zbornica upraviteljev Slovenije
- Zbornica izvršiteljev Slovenije
- Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno
cenilstvo in sodno tolmačenje
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