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Odgovor na strokovno pobudo za spremembo ureditve sodnih počitnic
(83. člen Zakona o sodiščih)

Spoštovani,
zahvaljujemo se za posredovano strokovno pobudo za spremembo ureditve sodnih počitnic, ki
so urejene v 83. členu Zakona o sodiščih. V pobudi predstavljate analizo ustreznosti pravnih
posledic sodnih počitnic v veljavni zakonodaji in ugotavljate, da je sedanja ureditev
nefunkcionalna, zato predlagate spremembe v smeri razširitve obravnave zadev v času sodnih
počitnic s hkratnimi varovalkami za stranke v postopkih.
S strani predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, mag. Damijana Florjančiča, smo
prejeli usklajena izhodišča, sprejeta na posvetih predsednikov višjih sodišč, Upravnega sodišča,
okrožnih sodišč, delovnih in socialnega sodišča ter Okrajnega sodišča v Ljubljani, v katerih so
med drugim predlagali, da se sodne počitnice v letu 2020 skrajšajo na termin od 1. 8. do 15. 8.
2020. Temu predlogu smo na ministrstvu sledili in predlagali skrajšanje sodnih počitnic za leto
2020, kar je bilo sprejeto z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)1. Predsednik Vrhovnega sodišča je poleg skrajšanja sodnih
počitnic predlagal še, naj se v prihodnje uredi delovanje sodišč v času sodnih počitnic tako, da
sodišča odločajo v tem obdobju tudi v nenujnih zadevah, pri tem pa procesni roki ne tečejo.
Na Ministrstvu za pravosodje smo proučili tako vaš predlog kot tudi predlog Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije. Oba imata skupno točko, in sicer da bi sodišča v času sodnih počitnic
poslovala v večjem obsegu kot po veljavni zakonodaji tudi v zadevah, ki niso nujne, procesni
roki pa v teh zadevah ne bi tekli.
Glede na vse prejete predloge za spremembo ureditve sodnih počitnic smo pristopili k pripravi
spremembe Zakona o sodiščih2 (ZS) v delu, ki ureja poslovanje sodišč v poletnem času in s tem
povezano poslovanje sodišč v primeru izrednega dogodka.
1

Uradni list RS, št. 80/2020.
Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 –
ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1.
2

Po predlagani spremembi 83. člena ZS bi sodišča v času od 15. julija do 15. avgusta odločala v
nujnih zadevah, v katerih procesni roki tečejo, prav tako poteka vročanje. Glede ostalih zadev,
ki niso nujne, bi sodišča lahko odločala, v teh zadevah procesni roki ne bi tekli. Sodišče bi lahko
razpisalo narok v nenujnih zadevah le, če bi se s tem strinjali obe stranki. Vročanje bi bilo
možno, na začetek teka procesnega roka bi bila stranka obveščena na sodnem pisanju. Izraz
sodne počitnice se nadomešča s primernejšim terminom poletno poslovanje, saj sodišče ne bo
več delovalo v tako omejenem obsegu kot po veljavni zakonodaji.
Na podlagi pridobljenih izkušenj v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) smo zaradi
povezanosti materije z ureditvijo sodnih počitnic oziroma poletnega poslovanja sodišč pristopili
tudi k spremembi 83.a člena ZS. Zakonska ureditev delovanja sodišč v času izrednega dogodka
se je ob epidemiji pokazala kot nujna, vendar premalo fleksibilna glede na različne okoliščine in
intenzivnost izrednega dogodka. Namen spremembe je zagotoviti ustrezno pravno podlago za
prilagoditev delovanja sodišč v primeru izrednega dogodka. Sprememba 83.a člena ZS se
primarno navezuje na spremembo 83. člena ZS, torej delovanje sodišč v času poletnega
poslovanja, poleg tega pa omogoča postopnost v sprejemanju ukrepov, ki se nanašajo na vsa
ali samo na posamična sodišča. Predlog spremembe daje predsedniku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije zakonsko podlago za uporabo različnih vzvodov glede obsega omejevanja
delovanja sodišč, ki so v tistem trenutku najbolj primerni, da se zagotovi čimbolj nemoteno in
redno izvajanje sodne oblasti.
Ker predlagane spremembe ne vplivajo samo na poslovanje sodišč, bomo z vsebino predloga
sprememb seznanili tudi širši krog pravosodnih deležnikov.
Prav lepo pozdravljeni.
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