Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
v Uradnem listu RS št.146/2021 je bil objavljen nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ( Odlok).
Odlok začne veljati 15. 9. 2021.
Skladno z 2. odstavkom 5. člena Odloka morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki so
uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki
Sloveniji.
Za interpretacijo določil smo zaprosili Ministrstvo za pravosodje. Uradnega odgovora še nismo
prejeli.
Po pregledu Odloka menimo, da odvetništvo ne spada med izjeme.
Zato predlagamo, da sledite zahtevam iz Odloka, ki ga najdete na naslednji povezavi.
V pomoč si lahko spodaj preberete nekaj tipičnih vprašanj in odgovorov, ki smo jih pripravili
po prejemu vprašanj kolegov odvetnikov.
1. Ali mora odvetnik izpolnjevati pogoj PCT v primeru sestanka s stranko v zavodu za
prestajanje zaporne kazni? DA
2. Ali mora odvetnik izpolnjevati pogoj PCT v primeru zastopanja stranke v postopku
prisilne hospitalizacije po Zakonu o duševnem zdravju, ki poteka v psihiatrični
bolnišnici? DA
3. Ali mora odvetnik izpolnjevati pogoj PCT v primeru udeležbe na narokih na sodišču
oziroma pred upravnim organom? DA
4. Ali mora PCT pogoj izpolnjevati odvetnikova stranka v primeru udeležbe na naroku na
sodišču oziroma pred upravnim organom? DA
5. Ali mora PCT pogoj izpolnjevati odvetnikova stranka v primeru udeležbe na konferenci
z odvetnikom? DA. Odvetnik in stranka morata izpolnjevati pogoj PCT. V luči
preventivnega ravnanja in preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2 bodimo še
naprej odgovorni. Vljudno predlagamo, da opravite čim več konferenc s strankami z
uporabo videokonferenčnih sistemov ali drugih oblik komunikacije na daljavo.
Od 15. septembra bo veljal pogoj PCT tudi za stranke sodišč oziroma druge udeležence v
postopkih in obiskovalce sodišč, kar so sodišča dolžna preverjati skladno s 7. členom Odloka.
V primeru neizpolnjevanja pogoja PCT bo vstop v sodno stavbo oz. prostore sodišč zavrnjen.
O procesnih posledicah neudeležbe stranke ali drugega udeleženca postopka pri izvedbi
procesnega dejanja iz razloga zavrnitve vstopa zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, odloča
sodnik v konkretni zadevi.

Odvetniška zbornica Slovenije si bo glede na situacijo prizadevala, da dostop do sodišča tako
za odvetnice, odvetnike in stranke ne bo omejen, saj ocenjuje, da je sodna veja oblasti delovala
tudi v pogojih pandemije ter »zaprtja« javnega življenja. Sodišča so v celoti in še vedno
opremljena za delo v razmerah, ki se od lanskega leta niso bistveno spremenile. Zato je
uvajanje novih omejitev težko sprejeti. Ob tem OZS razume prizadevanje za varovanje zdravja
in življenja vseh prebivalcev RS, ravno zaradi tega so odvetnice in odvetniki s svojim
odgovornim ravnanjem dosegli več kot 80 % precepljenost in na tak način zagotavljajo pravno
pomoč vsem, ki slednjo potrebujejo.
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