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Obvestilo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega
odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena Zakona o
začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Z dopisom, št. 705-86/2018 z dne 13. 3. 2020, smo vas že seznanili, da je predsednik
Vrhovnega sodišča RS izdal odredbo o ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka
83.a člena Zakona o sodiščih1 (v nadaljevanju: ZS), s katero je bilo med drugim določeno, da se
kot nujne štejejo zadeve prisilne poravnave in stečaja ter da v postopkih zaradi insolventnosti
sodišča ne razpisujejo javnih dražb in drugih opravil, ki zahtevajo osebne stike upraviteljev,
udeležencev in drugih oseb v teh postopkih.
Dodatno vas obveščamo, da je predsednik Vrhovnega sodišča RS 30. 3. 2020 na podlagi 83.a
člena ZS in prvega odstavka 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
2
(COVID-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), izdal Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka
pogojev iz prvega odstavka 83.a člena ZS in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ3. Ta odredba je
razveljavila predhodno izdano odredbo z dne 13. 3. 2020.
Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča RS, ki je objavljena tudi na spletni strani Vrhovnega
sodišča RS, vam v seznanitev posredujemo v prilogi tega dopisa.
Z navedeno odredbo je določeno, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t. j. nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, ki lahko v večjem obsegu ovira nemoteno oziroma
redno izvajanje sodne oblasti, in zaradi preprečitve širjenja virusne okužbe epidemije te
nalezljive bolezni, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodstva vsa
sodišča od 31. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, kot to določa 83.
člen ZS, pri čemer je predsednik Vrhovnega sodišča RS na podlagi prvega odstavka 4. člena
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Uradni list RS, št. 39/20, https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020039.pdf.

ZZUSUDJZ s to odredbo izmed nujnih zadev izključil med drugim tudi zadeve prisilne
poravnave in stečaja.
Ker je z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča RS določeno, da zadeve prisilne poravnave in
stečaja niso nujne, v posledici izdaje takšne odredbe sodišče o novih vloženih predlogih za
začetek stečajnega postopka (stečajni postopek nad pravno osebo, osebni stečaj, stečaj
zapuščine) in predlogih za začetek postopka prisilne poravnave ter predlogih za začetek
postopka poenostavljene prisilne poravnave ne bo odločalo. Prav tako sodišče ne bo odločalo v
postopkih zaradi insolventnosti, ki so že v teku.
Izključitev zadev prisilne poravnave in stečaja kot nujnih zadev pa ima za posledico tudi, da roki
(tako procesni kot materialni) v teh postopkih ne tečejo. Navedeno je posledica prvega in
drugega odstavka 3. člena ZZUSUDJZ, ki določata, da roki za uveljavljane pravic strank v
sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo ter da roki v sodnih zadevah ne tečejo, razen v
tistih, ki se obravnavajo kot nujne. Navedeno pomeni, da se zaradi namena ZZUSUDJZ
procesna dejanja (še posebej tista, ki so vezana na roke) v teh postopkih ne opravljajo.
Dodatno želimo pojasniti, da nas je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 24. 3. 2020
opozorilo, da je bilo seznanjeno z razmerami, v katerih se je znašel podjetniški sektor zaradi
globalnih zunanjih dejavnikov, na katere sam ni imel vpliva. Zaradi izbruha nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemičnih razsežnosti se je znašel v razmerah, ki v popolnosti
presegajo kakršne koli »normalne« razmere v tržnem gospodarstvu. Dodatno je izpostavilo tudi
pripravo obsežnega svežnja interventnih ekonomskih ukrepov, ki bodo poskušali normalizirati
stanje v gospodarstvu in ublažiti negativne posledice izbruha pandemije. V posledici
navedenega je zavzelo tudi stališče, da ne bi bilo smiselno opravljati dejanj, ki jih predvideva
insolventna zakonodaja, saj bi le ta potekala pod »nenormalnimi« tržnimi pogoji. Glede na
opozorilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da trenutne razmere na trgu niso
tržne, menimo, da bi bila lahko oprava nekaterih dejanj v postopkih zaradi insolventnosti, kot so
npr. prisilne prodaje dolžnikovega premoženja (razen če ima lastnosti hitro pokvarljivega blaga),
tudi v nasprotju z načelom najboljšega poplačila upnikov.
Za sodelovanje in posredovanje tega dopisa vašim članom se vam lepo zahvaljujem.
S spoštovanjem,

mag. Lilijana KOZLOVIČ
ministrica

Priloga:
– Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona
o sodiščih in razlogov iz 1.člena ZZUSUDJZ z dne 30. 3. 2020.
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