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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, 
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 
SARS-COV-2 (COVID-19) – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena  Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne… sprejela 
naslednji sklep:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim je ugotovila, da so prenehali razlogi za 
začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi 
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).  

                                                                                                    dr. Božo PREDALIČ
                                                                                                  GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
– Ministrstvo za pravosodje,
– Ministrstvo za javno upravo,
– Ministrstvo za finance,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– mag. Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje, 
– Boštjan Koritnik, minister za javno upravo,
– Matic Zupan, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, 
– Zlatko Ratej, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, 
– Urška Ban, državna sekretarka na Ministrstvo za javno upravo,
– Miha Verčko, generalni direktor Direktorata za civilno pravo, Ministrstvo za pravosodje,
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– mag. Evelin Pristavec Tratar, generalna direktorica Direktorata za organizacijsko zakonodajo in
   pravosodno upravo, Ministrstvo za pravosodje,
– mag. Matjaž Remic, sekretar, Ministrstvo za javno upravo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice DA
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče 
leto (t)

t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za tekoče 
leto (t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
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OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: NE
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- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

Ker zakon ne bo imel nobenega vpliva na pristojnost, delovanje ali 
financiranje občin, gradivo ni bilo poslano združenjem občin.
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

mag. Lilijana KOZLOVIČ
ministrica

Priloga:
– predlog sklepa.
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PRILOGA 1

Na podlagi 2. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi 
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
(Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne… sprejela 
naslednji sklep:

SKLEP O UGOTOVITVI PRENEHANJA RAZLOGOV ZA ZAČASNE UKREPE V ZVEZI S 
SODNIMI, UPRAVNIMI IN DRUGIMI JAVNOPRAVNIMI ZADEVAMI ZA OBVLADOVANJE 

ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-COV-2 (COVID-19)

I
Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da so prenehali razlogi za začasne ukrepe po Zakonu o 
začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za 
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 
61/20).

II

Upravni in drugi državni organi ter nosilci javnih pooblastil uskladijo svoje splošne akte, ki so jih
izdali na podlagi  Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi 
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
(Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) do 1. junija 2020.

III

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. junija 2020.

Janez Janša
                                                                                                          PREDSEDNIK
                                                                                                     
                                                                                                  

Prejmejo:
– Ministrstvo za pravosodje,
– Ministrstvo za javno upravo,
– Ministrstvo za finance,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
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Obrazložitev:

S predlaganim sklepom Vlada Republike Slovenije v skladu z 2. členom Zakona o začasnih 
ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje 
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20;
ZZUSUDJZ) ugotavlja, da so prenehali razlogi za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi 
in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19), ki so bili uveljavljeni z ZZUSUDJZ. 

ZZUSUDJZ je bil uveljavljen, da se v sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevah oziroma 
zaradi njih prepreči širjenje virusne okužbe, da se na tak način zavaruje zdravje in življenje ljudi 
zaradi virusne okužbe, zagotovi delovanje posameznih državnih organov, organov 
samoupravnih lokalnih skupnosti in  nosilcev javnih pooblastil ter zavarovanje pravic in 
obveznosti. V II. poglavju je zakon določil začasne ukrepe v upravnih in drugih javnopravnih 
zadevah, s ciljem da se onemogoči izvajanje procesnih dejanj, pri katerih bi prihajalo do stikov 
med uradno osebo in udeleženci v postopku ali med udeleženci. 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZZUSUDJZ-A (Uradni list RS, št. 61/20) je bilo 
upoštevaje takratne strokovne ocene glede epidemije ocenjeno, da je postopno že mogoče 
določiti širše delovanje sodstva ob izpolnitvi vseh pogojev za njegovo varno delovanje kot tudi 
varno udeležbo strank v teh postopkih. Uveljavljene dopolnitve so omogočile postopno 
aktivacijo delovanja sodišč in upravnih organov v nenujnih zadevah. Novela ZZUSUDJZ-A je 
določila pravno podlago za možnost vročanja, opravljanja narokov in odločanja v nenujnih 
sodnih zadevah. Naslovnik sodnega pisanja pa mora zaradi varstva svojih pravic biti pisno 
seznanjen z začetkom teka roka. Spremembe in dopolnitve so se nanašale tudi na opravljanje 
ustnih obravnav v nenujnih upravnih zadevah in na vročanje v nenujnih upravnih zadevah, z 
izjemo prekrškovnih zadev (vročitev v hišni predalčnik, poštni predal oziroma v elektronski 
predal, fikcija vročitve 6 delovni dan oziroma 20 delovni dan v primeru vročanja v tujino). 
Naslovnik pa mora biti mora zaradi varstva svojih pravici pisno seznanjen z začetkom teka roka. 
Poleg tega je bil zakon dopolnjen z obravnavo zadev po Zakonu o finančnem, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 
10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 
– odl. US) v primeru prepozne vloge oziroma v primeru, če je stranka izostala z naroka v času 
epidemije iz razloga, neposredno povezanega z epidemijo virusne okužbe COVID-19.

Način delovanja sodišč v času trajanja izrednih dogodkov (med katere sodi tudi epidemija 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)), ko je v izrednih dogodkih ovirano delovanje in 
redno izvajanje sodne oblasti, že od leta 2009 določa Zakon 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; ZS). Predsednik Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije je tako na podlagi 83.a člena ZS in ZZUSUDJZ izdal Odredbo o 
posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in 
razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, s katero so vsa sodišča od 31. 3. 2020 opravljala naroke in 
odločala v omejenem obsegu sodnih zadev, ki štejejo kot nujne zadeve. 

Z omejitvijo poslovanja sodišč samo na nujne zadeve, predvsem tiste, ki se nanašajo na 
varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zagotovitvijo varnostnih ukrepov za 
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zdravje in življenje strank ter drugih udeležencev sodnih postopkov, je predsednik Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije z izdajo te odredbe v prvi vrsti preprečil, da bi sodišča postala 
žarišča okužb s koronavirusom. 

Ob nadaljnjem spremljanju stanja v državi je Vrhovno sodišče Republike Slovenije pristopilo k 
postopnemu sproščanju ukrepov, ki jih je določila zgoraj navedena odredba in 8. aprila 2020 je 
predsednik Vrhovnega sodišča RS izdal Odredbo o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih 
zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83. a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. 
člena ZZUSUDJZ (Uradni list RS, št. 47/20), s katero je zadeve, v katerih je bilo obdolžencu 
začasno odvzeto vozniško dovoljenje ali je bilo zaseženo motorno vozilo po Zakonu o prekrških, 
izvzelo iz nujnih zadev. 

V skladu z Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena 
ZS in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ (Uradni list RS, št. 62/20) vsa sodišča od 5. 5. 2020 
opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v zadevah, ki ne štejejo kot nujne. 
Sodišča lahko našteta dejanja opravljajo na način, s katerim je zagotovljeno varovanje zdravja 
in življenja ljudi ter preprečeno širjenje virusne okužbe, in v skladu s pogoji, določenimi v tej 
odredbi in v drugih ukrepih, ki jih na podlagi te odredbe določi predsednik Vrhovnega sodišča.

Z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 
68/20) je Vlada Republike Slovenije sledila podatkom Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ), da niso več izpolnjeni pogoji, ki jih Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP; ZNB) določa v prvem odstavku 7. člena za 
obstoj epidemije nalezljive bolezni (tj. pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter 
številu prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepanje). Po 
dveh mesecih NIJZ ugotavlja, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v 
populaciji. Prvi potrjen primer okužbe s COVID-19 je bil v Republiki Sloveniji zaznan 4. marca 
2020. Do vključno 13. maja 2020 je bilo v Sloveniji potrjenih 1464 primerov COVID-19. 
Kumulativna 14 dnevna incidenca ja 35. Efektivna reproduktivna številka je trenutno <1. 
Pristojne zdravstvene strokovne institucije ugotavljajo, da zmanjšanje števila primerov 
zmanjšuje breme izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kar omogoča vzpostavitev normalnega 
vsakodnevnega dela. Vse to narekuje sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni, ne pa še njihovo odpravo v celoti.

Z dnem uveljavitve Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), to 
je 15. 5. 2020, je prenehala veljati Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20).

Upoštevaje te razloge je predlagano, da Vlada Republike Slovenije sprejme sklep, s katerim 
ugotavlja, da ni več razlogov za veljavnost začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in 
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID 19), torej sklep po 2. členu ZZUSUDJZ, v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz 
ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa 
bodo v celoti prenehali veljati.
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Posledično je treba uskladiti tudi vse splošne ostale akte, ki so bili sprejeti na podlagi 
ZZUSUDJZ, pri čemer je razlikovati akte, ki so v pristojnosti drugih nosilcev oblasti in jim Vlada 
Republike Slovenije ne more naložiti uskladitve. Za ustrezno uskladitev svojih aktov 
(spremembo ali razveljavitev) morajo poskrbeti sami. Tako bo na primer predsednik Vrhovnega 
sodišča RS na podlagi tega sklepa Vlade RS, ki ugotavlja prenehanje razlogov in s tem 
posledično prenehanje ukrepov po ZZUSUDJZ, moral prilagoditi oziroma preklicati svojo 
Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena ZS in 
razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ (Uradni list RS, št. 62/20), v delu, ki se bil sprejet na podlagi 
ZZUSUDJZ. 

Upravnim in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil pa Vlada Republike 
Slovenije v drugi točki tega sklepa nalaga, da svoje akte, ki so jih izdali na podlagi ZZUSUDJZ 
uskladijo do 1. junija 2020.


	06E3486DAC536D77C125856E003D8E12_0.in.docx

		2020-05-20T13:14:00+0200
	Zlatko Ratej


		2020-05-20T13:32:04+0200
	Lilijana Kozlovič




