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Zadeva:  Izvajanje stikov pod nadzorom CSD v času koronavirusa 

Zveza: Vaše elektronsko sporočilo z dne 16. 3. 2020 

 

 

Ministrstvo za pravosodje ste 16. 3. 2020 zaprosili za stališče glede izvajanja stikov pod 

nadzorom Centra za socialno delo (CSD). Navedli ste, da je s sklepom  opr. št. II N 408/2018 z 

dne 3. 3. 2020 Okrožno sodišče odločilo, da mora stranka, ki jo zastopate, poskrbeti za izvajanje 

stikov otroka z očetom, ki naj potekajo pod nadzorom pristojnega CSD. Prosite za navodilo, ali 

se morajo  v času razglašene pandemije stiki pod nadzorom pristojnega CSD vseeno izvajati, ali  

te okoliščine pomenijo razlog, da se do prenehanja nevarnosti širjenja nalezljivih bolezni, tovrstni 

stiki ne izvajajo. S sklepom sodišča je namreč določena obveznost izvajanja stikov, za starša, ki 

stika ne bi izvedel je zagrožena visoka denarna kazen, možna pa je tudi kazenska odgovornost. 

Dodali ste še, da glede na odredbe Vlade RS in Vrhovnega sodišča RS ter glede na nasvete 

zdravstvenih ustanov in NIJZ o zaščitnih in preventivnih ukrepih za preprečitev širjenja nalezljive 

bolezni, zaprtje šol, vrtcev, na nujen primere omejeno delovanje sodišč, tudi CSD ne sprejema 

strank. Zato je sicer mogoče sklepati, da bi bilo razumljivo, da je zdravje na prvem mestu in da 

se stiki otroka z očetom pod nadzorom CSD v takih okoliščinah ne izvajajo. Še zlasti bi bilo 

tveganje za izpostavitev okužbi z nalezljivo boleznijo veliko v luči dejstva, da je isti prostor na 

pristojnem CSD namenjen več zaporednim izvajanjem stikov pod nadzorom z različnimi 

strankami. Prav tako gre v konkretnem primeru za otroka, ki ima diagnozo blažje oblike 

astmatičnega obolenja, kar tveganje za obolenje še poveča, saj nalezljiva bolezen še zlasti huje 

prizadene ravno bolnike na dihalih. Prosili ste za hiter odgovor, saj bi bilo naslednji stik treba 

izvesti že v sredo 18. 3. 2020, v nekaterih drugih primerih pa še pred tem. Poudarili ste, da želijo 

starši jasno stališče, saj bi se sicer v primeru napačnega ravnanja soočali z opisanimi pravnim 

posledicam.   

 

V zvezi z vprašanjem izvrševanja sodnih poravnav in sodnih odločb o izvrševanju stikov otroka s 

staršem uvodoma pojasnjujemo, da je bilo v Republiki Sloveniji zaradi epidemije virusne okužbe 

SARS-CoV-2 (COVID-19), kot ste zapisali že sami, v zadnjih dneh sprejetih več ukrepov z 

namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi, ki jih je treba 

dosledno spoštovati tudi pri izvajanju tovrstnih sodnih odločb. 

  

Čeprav drži, da mora po 2. členu Zakona o sodiščih (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) pravnomočno odločbo sodne oblasti spoštovati vsaka 
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fizična in pravna oseba v Republiki Sloveniji, pa menimo tudi, da je treba pri izvrševanju 

pravnomočnih sodnih odločb, ki urejajo stike otroka s tistim od staršev, ki mu otrok ni dodeljen v 

varstvo in vzgojo, upoštevati tudi z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanja 

zdravja in življenja ljudi odrejene in priporočene ukrepe in pri tem izhajati predvsem iz načela 

varstva koristi otrok. 

  

 

Glede na navedeno apeliramo, da naj starši v takih primerih ravnajo sporazumno in s ciljem 

zagotavljanja kar največje koristi otroka, tako da naj v tem izjemno kriznem obdobju ravnajo  

razumno, dosledno upoštevajo odrejene in priporočene ukrepe za preprečevanje širjenja virusne 

okužbe, varovanja zdravja in življenja ljudi in imajo pri tem vselej prvenstveno pred očmi varstvo 

koristi svojih otrok. Za vse prebivalce države, tako pa tudi za otroke velja, da naj ne bodo 

izpostavljeni možnosti okužbe s koronavirusom in s tem resni grožnji za njihovo zdravje in zdravje. 

Posebej velja poudariti, da navedeno  velja tudi za osebe, ki so z otrokom v stiku (sorojenci, stari 

starši, drugi, katerim otrok ni dodeljen v vzgojo in varstvo). Stike naj, če je to mogoče, v tem 

obdobju odgovorno vzpostavijo npr. preko sredstev za elektronsko komunikacijo.  

 

Posebej v zvezi s stiki pod nadzorom CSD pa dodajamo, da se glede izvedbe tovrstnih stikov v 

posameznih konkretnih primerih obrnete na pristojni CSD, če ta iz razlogov preprečevanja okužbe 

s koronavirusom tovrstnih stikov ne izvaja, je  izpostavljena dilema ali mora starš pripeljati otroka 

na tovrsten stik pod nadzorom CSD odveč, v nasprotnem primeru pa je nujno upoštevati vse že 

zapisane napotke za varovanje zdravja otroka in vseh drugih oseb, ki so pri izvajanju tovrstnih 

stikov lahko izpostavljeni okužbi.  

 

 

S spoštovanjem,       

 

                                                                                                             

Miha VERČKO 

         generalni direktor 

 

 

 

 

V vednost: 

- Odvetniška zbornica Slovenije, info@odv-zb.si 
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