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ZADEVA:

Obvestilo

Spoštovani,
v zvezi z Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83. a člena
Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ predsednika Vrhovnega sodišča opr. št.
Su 407/2020 z dne 4. 5. 2020 na podlagi katere sodišča opravljajo naroke, odločajo in vročajo
sodna pisanja tudi v nenujnih zadevah, če sodišča lahko zagotovijo opravo teh dejanj v skladu
s pogoji določenimi v odredbi in v drugih ukrepih, ki jih na podlagi odredbe določi
predsednik Vrhovnega sodišča RS, vas obveščamo, da se bodo naroki na Delovnem in
socialnem sodišču v Ljubljani, tako kot so bili razpisani, pričeli izvajati prihodnji teden, razen
v primerih pisnega preklica narokov s strani posameznih sodnikov. Generalni preklic narokov
od 18. maja 2020 ni več v veljavi.
Glede na trenutne razmere zaradi nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus,
je Delovno in socialno sodišče v Ljubljani zaradi zavarovanja zdravja in življenja ljudi, v
zvezi z izvajanjem narokov sprejelo naslednje ukrepe (poleg splošnih ukrepov ter priporočil
Nacionalnega inštituta za javno zdravje):
–
–
–
–

stranke in pooblaščenci bodo lahko v stavbe sodišča vstopili 10 minut pred pričetkom
naroka;
vstop na sodišče bo možen samo ob predložitvi vabila;
pri vstopu na sodišče si bodo stranke in pooblaščenci morali nadeti obrazne maske, ki
si jih bodo morali zagotoviti sami - vstop na sodišče brez maske ne bo možen;
pred varnostnim pregledom si bodo morali razkužiti roke (razkužilo bo na voljo pri
vhodu na sodišče);
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–

zaradi varovanja zdravja in življenja zaposlenih, vlog na narokih ne bo možno vlagati,
prav tako ne neposredno na vložiščih sodišča. Vljudno prosimo, da se vloge
pravočasno vloži po e-pošti oz. pošlje po pošti.

Zaradi prostorske omejenosti naših razpravnih dvoran, predvsem pa zaradi varovanja zdravja
strank in njihovih pooblaščencev, prosimo, da odvetniki pripomorete, da bo v razpravnih
dvoranah hkrati prisotnih čimmanj ljudi, saj bi s tem v čim večji meri zadostili priporočilom
NIJZ.
Zato tudi predlagamo, da se za izvedence pripravi pisna vprašanja, na katere lahko izvedenci
odgovarjajo v dopolnilnih mnenjih ter da se zahtev po neposrednem zaslišanju izvedencev
poslužujejo zgolj v primerih, ko izvedenec ne da zadovoljivih odgovorov na pisno postavljena
vprašanja.
Prosimo vas, da s tem obvestilom seznanite vse vaše člane.
Lepo pozdravljeni.
Predsednica sodišča:
višja sodnica
Ana Jaklič
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