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ODVETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Mag. Roman Završek, predsednik

ZADEVA:
ZVEZA:

Zaprosilo za pojasnila v zvezi z novo Odredbo o posebnih ukrepih zaradi
nastanka pogojev iz prvega odstavka 83. a člena Zakona o sodiščih in
razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ z dne 4. 5. 2020
Vaš dopis št. 428/2020 z dne 5. 5. 2020

Spoštovani,
v Uradu predsednika Vrhovnega sodišča smo prejeli vaš dopis, v katerem Vrhovno sodišče
zaprošate za pojasnila glede nekaterih dilem odvetnikov, ki se nanašajo na novo Odredbo o
posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83. a člena Zakona o sodiščih in
razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ z dne 4. 5. 2020.
V zvezi z vprašanjem, ali so bili s prvo Odredbo z dne 13. 3. 2020 preklicani vsi bodoči
nenujni naroki, pojasnjujemo, da je prva Odredba z dne 13. 3. 2020 navajala, da se vsi
razpisani naroki prekličejo, kar ne more pomeniti, da "so preklicani" ali, "da se šteje, da so
preklicani", ampak, da jih na tej podlagi prekličejo tisti, ki so za to po procesni zakonodaji
pristojni storiti. Narokov v konkretnih zadevah namreč ne more preklicevati predsednik
Vrhovnega sodišča. Če narok ni preklican, se pričakuje, da bo izveden, kar je tudi logično, saj
je ista Odredba z dne 13. 3. 2020 dopuščala možnost, da bo njena veljava (in na njeni podlagi
določeni "drugi ukrepi") prenehala z javno objavljenim preklicem, lahko tudi pred siceršnjim
skrajnim rokom – 16. 5. 2020.
Menimo, da sodišča za ravnanje po Odredbi z dne 4. 5. 2020 v zvezi z izvedbami narokov v
nenujnih zadevah ne potrebujejo nobenih nadaljnjih navodil od Vrhovnega sodišča, saj so v
njej dovolj jasno opredeljeni temeljni pogoji za izvedbo obravnav v nujnih in nenujnih
zadevah, ki se sicer razpisujejo skladno s procesno zakonodajo. Za konkretnejše ukrepe glede
na specifične prostorske pogoje posameznega sodišča pa je pristojen predsednik vsakega
sodišča.
V zvezi z vašim zadnjim vprašanjem pa pričakujemo, da boste z razumevanjem sprejeli, da se
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Vrhovno sodišče ne more opredeljevati do vprašanja, kako bodo odvetniki urejali termin in
čas za pripravo na obravnavo s svojimi strankami.
Vsekakor predlagamo, da v zvezi s konkretnimi zadevami odvetniki zastavijo vprašanje
tistemu sodišču, na katerem je zadeva v obravnavi. Takšno neposredno komuniciranje
odvetnikov s sodišči bo brez dvoma skrajšalo pot do relevantne informacije in onemogočilo
morebitne nepotrebne nesporazume.
Lepo pozdravljeni,
Predsednik Vrhovnega sodišča RS
mag. Damijan Florjančič
V vednost:
- vsem Okrožnim in Višjim sodiščem.
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