14. april 2020

Vpliv sprejetih ukrepov vlade RS na
Za lažje razumevanje novega Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19
smo vam pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.
Katere so nujne zadeve, v katerih sodišča času pandemije koronavirusa opravljajo
naroke in odločajo?
V času trajanja izrednih ukrepov bodo sodišča odločala le v naslednjih nujnih zadevah:
- preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost,
ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v RS,
- nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi,
- nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah,
- zadeve, v katerih je bilo obdolžencu začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo
motorno vozilo po Zakonu o prekrških.
Ali roki tečejo ali ne?
Roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih ne tečejo. To so pravice, ki jih upravičencem
daje materialni predpis. Z uveljavljanjem te pravice se začne postopek na sodišču.
Procesni roki, razen v nujnih zadevah v tem obdobju, ne tečejo. Procesni roki so roki, ki jih daje
procesni zakon za opravljanje določenih procesnih dejanj v postopku.
Prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če pa je bilo sodno pisanje kljub temu vročeno, začnejo teči
procesni roki prvi naslednji dan, ko bodo prenehali veljati posebni ukrepi.
Tek rokov pa se ne prekine v posamičnih upravnih zadevah, če obstaja nevarnost za življenje in
zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti in če je od odločitve
v zadevi odvisno preživljanje stranke v postopku.
V odločbi, sklepu ali drugem dokumentu, s katerim se določi rok, je organ dolžan stranko opozoriti
o teku roka.
Z odločbo mi je bil očitan prekršek. Ali tečejo roki za pritožbo zoper odločbo?
V prekrškovnih zadevah roki ne tečejo. Če pa gre za zadeve, pri katerih obstaja nevarnost za življenje
in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost in za premoženje večje vrednosti, pa organ lahko
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začne ali nadaljuje postopek o prekršku in v tem primeru roki tečejo, o čemer mora organ storilca
prekrška obvestiti.
Ali v tem času prekrškovni organ lahko zoper mene prične s postopkom o prekršku?
Če ne gre za nujne zadeve, ki jih obravnavajo prekrškovni organi (gl. prejšnji odgovor), potem zoper
vas ne bodo pričeli s postopkom v času pandemije koronavirusa, pač pa bodo pričeli s postopkom
čim bodo prenehali veljati posebni ukrepi.
Sosed s svojimi vsakodnevnimi zabavami močno moti in vznemirja stanovalce
celotnega bloka. Če pokličemo policijo, ali bo le-ta ukrepala? Ali lahko sosedu moj
odvetnik pošlje opomin pred tožbo?
V kolikor bi policija ugotovila, da gre pri motenju in vznemirjanju za kršenje zakona o varstvu javnega
reda in miru, potem bo lahko zoper soseda pričela s postopkom o prekršku. Prav tako lahko vaš
odvetnik sosedu pošlje dopis, v katerem v vašem imenu zagrozi s tožbo.
Sodno pisanje mi je bilo vročeno. Kaj naj naredim?
Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati
posebni ukrepi.
Če ste npr. prejeli poziv sodišča za odgovor na tožbo z rokom 30 dni, bo rok za odgovor začel teči
prvi naslednji dan po prenehanju začasnih ukrepov.
Na predhodnem naroku nam je sodnica zgolj sporočila datum naslednjega naroka, ki
naj bi bil prihodnji teden. Mi bo udeležba na naroku sploh omogočena?
Vse razpisane naroke v zadevah, ki ne spadajo med nujne zadeve, sodišče prekliče. Narok je
preklican, četudi sodišče pisno ni obvestilo strank o preklicu naroka.
Naroki, seje in zaslišanja v nujnih zadevah pa se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji,
izvedejo prek videokonference.
Ali gre lahko moj pooblaščenec na sodišče pogledati v moj kazenski spis?
Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke in njihovi pooblaščenci ne smejo
vstopati v sodne stavbe. V nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov pa se morajo stranke in
njihovi pooblaščenci, ki želijo podatke v zvezi s postopkom, predhodno najaviti preko objavljenih
elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.
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Ali tečejo roki za vložitev ustavne pritožbe?
Rok 60 dni za vložitev ustavne pritožbe ne teče. To velja tudi za primere, ko je rok 60 dni začel teči
preden so uveljavljeni ukrepi iz tega zakona.
V času izrednih razmer sem prejel plačilni nalog za plačilo sodne takse, rok plačila je
8 dni. Ali sem jo dolžan plačati v navedenem roku?
Rok za plačilo sodne takse je procesni rok. Če vam je bilo takšno sodno pisanje vročeno, začne ta rok
za ugovor teči prvi naslednji dan, ko bodo prenehali veljati posebni ukrepi.
Upravni organ zahteva, da dopolnim vlogo, jaz sem pa v samoizolaciji. Kaj na storim?
Če imate zahtevane podatke ali listine, jih lahko organu kadarkoli pošljete po pošti ali po elektronski
poti. Svetujemo vam, da pošiljanje dokumentov po pošti odložite do prenehanja posebnih ukrepov.
V skladu z interventnim zakonom v času trajanja posebnih ukrepov roki za opravljanje procesnih
dejanj, kot so dopolnitve vlog, v smislu odpravljanja pomanjkljivosti in prilaganja dokazov, ne tečejo,
zato boste to lahko storili v preostalem času po prenehanju ukrepov.
V določenih nujnih postopkih, kjer roki vseeno tečejo, boste o tem obveščeni s pozivom na dopolnitev.
Če takšnega opozorila ni na dokumentu, velja, da rok v času trajanja posebnih ukrepov ne teče.
Zadnjih dveh položnic za plačilo davka nisem plačal. Ali lahko davčna uprava v tem
času, ko sem doma na čakanju, zoper mene prične z izvršbo?
Davčna uprava v času posebnih ukrepov zoper vas ne bo pričela z izvršbo, pač pa jo lahko prične čim
bodo prenehali veljati posebni ukrepi.
Kdaj bo zaradi posebnih ukrepov odločeno o zahtevku?
Zakon prekinja tek rokov za izdajo odločb. Organi tudi v času posebnih ukrepov poslujejo, vendar v
omejenem obsegu. Ker se rok za izdajo odločb prekine do prenehanja posebnih ukrepov, bo tekel
dalje po njihovem izteku. V interesu organov je, da čim prej izdajo zakonito odločbo, zato bodo to
storili takoj, ko bo mogoče. Če bodo razpolagali z vsemi dokazili, je odločba lahko vročena takoj po
prenehanju ukrepov, sicer pa se bo čas izdaje podaljšal za čas trajanja posebnih ukrepov.
Ali se lahko pritožim v času posebnih ukrepov, ker odločba ni bila izdana v
predpisanem roku?
Ker v času trajanja posebnih ukrepov ne teče rok za izdajo odločbe, organ ni v zamudi z odločanjem,
zato bi bila pritožba ali tožba preuranjena, če bi jo vložili v času v času trajanja posebnih ukrepov.
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Na kakšen način lahko vložim vlogo na upravni organ?
V času trajanja posebnih ukrepov se vloge lahko vložijo po elektronski poti ali po pošti. Če ima vložnik
možnost izbire, predlagamo, da se odloči za elektronsko pot.
Elektronske vloge se lahko vložijo brez varnega elektronskega podpisa. V takem primeru bo organ
identiteto vložnika ugotavljal ali preverjal z drugim načini, na primer s tem, da bo zahteval, da
stranka sporoči še uradno dodeljeno identifikacijsko številko (EMŠO, DŠ).
Ali se bo v času trajanja posebnih ukrepov opravljalo osebno vročanje?
V času posebnih ukrepov se osebno vročanje ne bo izvajalo, razen v nujnih primerih. Vročitve se
bodo opravile po prenehanju ukrepov. Osebno vročanje pomeni, da pismonoša na naslovu poišče
naslovnika in mu ob podpisu vročilnice (s strani obeh) vroči pošiljko. Če naslovnika ne najde, mu
pusti sporočilo, da jo prevzame v 15. dneh na pošti. Naslovnik tudi tam s podpisom vročilnice potrdi
prevzem. Če ne pride na pošto, se pošiljka vrže v hišni predalčnik, če ga nima, se vrne organu.
Vročitev pa v vsakem primeru velja za opravljeno 15 dan od dneva, ko je puščeno sporočilo.
Neizvajanje osebnega vročanja pomeni, da se ne bodo fizično vročali odločbe, sklepi in drugi
dokumenti, od vročitve katerih teče rok. Če bi do vročitve prišlo, ker je bila pošiljka poslana pred
uveljavitvijo zakona, a ni bila vročena, se po zakonu šteje, da roki začnejo teči po prenehanju posebnih
ukrepov. To je pomembno, da vročitev ne pomeni, da bi stranka morala začeti iskati na primer pravno
pomoč za vlaganje pravnega sredstva ali hoditi na pošto, kjer ga bo priporočeno oddala.
Nujno potrebujem odločbo, ali jo lahko prevzamem na organu?
Skladno z zakonom je prepovedano vročanje v prostorih organa. Izjema se dopušča za nujne zadeve,
ki jih je že sicer po področnih zakonih treba vročiti v prostorih organa. Take situacije nastopijo na
primer pri vročanju osebnih dokumentov, ki se pri dnevnih migrantih vedno opravi v prostorih
organa, ker osebni dokument potrebujejo za vsakodnevno potovanje na delo; enako velja za tiste
primere, ko ga oseba potrebuje čim prej zaradi potovanja v tujino zaradi zdravljenja, nujnih
službenih opravkov itd.
Sem žrtev kaznivega dejanja in me, po objavi novice, da bodo izpuščali obsojence,
skrbi za lastno varnost.
Prekinitev prestajanja kazni bo mogoča le pri tistih obsojencih, ki ne predstavljajo varnostnega
tveganja. Gre torej za obsojence, ki so že varnostno preizkušeni. Obsojenec, ki še ni prejel ugodnosti
prostih izhodov, na podlagi interventnega zakona ne bo mogel biti predčasno odpuščen iz zavoda,
niti ne bo njegova kazen prekinjena.
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Prejel sem poziv na prestajanje zaporne kazni. Kaj naj naredim?
Že začeti postopki v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje kazni zapora prekinejo, novi postopki
pa se ne začnejo.
Kaj naj storim, ker bi zahtevo za pridobitev pravice moral vložiti v času trajanja
posebnih ukrepov?
Če bi se rok za uveljavitev materialne pravice (na primer podaljšanje prijave začasnega prebivališča
ipd.) iztekel v času trajanja posebnih ukrepov, bo pravico mogoče uveljavljati v osmih dneh po
prenehanju ukrepov, do takrat pa se jih morebitna obstoječa pravica po zakonu podaljša.
Ali zdaj vse obsojence izpuščajo?
Na podlagi interventnega zakona bodo direktorji zavodov za vsakega obsojenca individualno
presojali, ali izpolnjuje pogoje za prekinitev prestajanja kazni ali za predčasni odpust. Predvsem bo
ta presoja temeljila na varnostni oceni in s tem povezani nevarnosti za družbo.
Če mi bo prekinjeno prestajanje kazni zapora, kaj bo s preostankom kazni?
Prestajanje kazni v času prekinitve kazni zapora obsojencu miruje, ker se čas trajanja prekinitve ne
šteje v prestajanje kazni zapora, zato bodo morali obsojenci po koncu prekinitve še neprestani del
kazni prestati v celoti.
Ali bodo izpuščeni tudi priporniki?
Ne. Med nujnimi zadevami, ki bodo na sodiščih neprekinjeno tekle naprej, so še vedno preiskave in
sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost, torej zadeve, v
katerih je obdolžena oseba v priporu. Tu se roki ne ustavljajo in te zadeve bodo tekle dalje.

Imate vprašanja?
Prosim kontaktirajte nas:


e-pošta:

skode@ARAG.si



Telefon

(01) 236 41 88
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