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Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sodiščih (EVA
2019-2030-0030) – seznanitev

Spoštovani,
zaradi realizacije priporočil Revizije učinkovitosti sistema opravljanja nujnih procesnih dejanj v
pravosodnih organih, ki jo je izvedlo Računsko sodišče, smo pripravili gradivo predloga Zakona
o spremembah in dopolnitvi Zakona o sodiščih. Na podlagi pridobljenih izkušenj v času
epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) in možnosti delovanja sodišč ob nastopu izrednega
dogodka v skladu z določbami 83. in 83.a člena veljavnega Zakona o sodiščih, je v gradivo
vključen tudi predlog nove ureditve v tem delu. Temeljni cilji predloga zakona, za katerega se
predlaga obravnava po skrajšanem postopku, so ureditev delovnopravnega položaja sodnega
osebja, ki sodeluje pri opravljanju nujnih procesnih dejanj, ureditev delovanja sodišč v poletnem
času in v primeru izrednega dogodka.
S predlogom zakona se ureja delovnopravni položaj sodnega osebja, ki sodeluje pri opravljanju
nujnih procesnih dejanj na način, da opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času in v
pripravljenosti, ki je poseben delovni pogoj. Računsko sodišče je namreč v revizijskem poročilu
»Opravljanje nujnih procesnih dejanj v pravosodnih organih« izpostavilo, da Zakon o sodiščih
ne določa posebnih pravic in dolžnosti sodnega osebja, da opravljajo svoje delo tudi v
dežurstvu in pripravljenosti, ko sodelujejo pri izvajanju zagotavljanja nujnih procesnih dejanj
izven poslovnega časa. Ker gre v primerih sodelovanja javnih uslužbencev pri zagotavljanju
izvajanja nujnih procesnih dejanj za obveznosti in pravice javnih uslužbencev, se jih s to novelo
ureja na zakonski ravni.
Poleg tega predlog zakona prinaša spremembo glede delovanja sodišč v poletnem času. 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 skrajšanje sodnih počitnic v letu 2020 in 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. Ob spremembah zakonodaje zaradi urejanja
delovnopravnega položaja sodnega osebja smo pristopili tudi k pripravi spremembe Zakona o
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sodiščih v delu, ki ureja poslovanje sodišč v poletnem času in s tem povezano poslovanje
sodišč v primeru izrednega dogodka.
Po predlagani spremembi bodo sodišča v času od 15. julija do 15. avgusta odločala v nujnih
zadevah, v katerih procesni roki tečejo, prav tako bo potekalo vročanje. Glede ostalih zadev, ki
niso nujne, bodo sodišča lahko odločala, v teh zadevah procesni roki ne bodo tekli. Sodišče bo
lahko razpisalo narok v nenujnih zadevah le, če se bosta s tem strinjali obe stranki. Izraz sodne
počitnice se nadomešča s primernejšim terminom poletno poslovanje, saj sodišče ne bo več
delovalo v tako omejenem obsegu kot po veljavni zakonodaji.
Namen spremembe 83.a člena ZS je zagotoviti ustrezno pravno podlago za prilagoditev
delovanja sodišč v primeru izrednega dogodka in postopnost v sprejemanju ukrepov, ki se
nanašajo na vsa ali samo na posamična sodišča. Predlog 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, ampak tudi na poslovanje
širšega kroga pravosodnih deležnikov, vas v prilogi seznanjamo z navedenim gradivom.
Prav lepo pozdravljeni.

Zlatko RATEJ
državni sekretar

Priloga:
– gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sodiščih (EVA 2019-20300030).

Poslati:
– Sodni svet, e-naslov: sodni.svet@sodisce.si,
– Vrhovno državno tožilstvo, e-naslov: dtrs@dt-rs.si,
– Državnotožilski svet, e-naslov: dts@dt-rs.si,
– Državno odvetništvo Republike Slovenije, e-naslov: urad@dodv-rs.si,
– Odvetniška zbornica Slovenije, e-naslov: info@odv-zb.si,
– Notarska zbornica Slovenije, e-naslov: info.nzs@siol.net.
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