28. oktober 2020

Za lažje razumevanje odločitve o razglašeni epidemiji ter njenim vplivom na sodne
zadeve zaradi obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 smo vam pripravili
nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.
Ali sodišča času epidemije koronavirusa opravljajo zgolj nujne zadeve tako kot
spomladi?
V času trajanja izrednih ukrepov sodišča opravljajo naroke v vseh zadevah in ne zgolj v nujnih
zadevah, tako kot letos spomladi, vendar upoštevajoč priporočila Nacionalnega instituta za javno
zdravje za njihovo izvajanje, ter posledično sprejetih ukrepov. Sodišče pa prekliče naroke, kjer ni
mogoče zagotoviti njihovega izvajanja v skladu s sprejetimi ukrepi.
Ali roki tečejo ali ne?
Tečejo tako procesni roki (to so roki, ki jih daje procesni zakon za opravljanje določenih procesnih
dejanj v postopku), kot tudi materialni roki (roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih).
Z odločbo mi je bil očitan prekršek. Ali tečejo roki za pritožbo zoper odločbo?
Roki za pritožbo normalno tečejo dalje.
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.
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Ali v tem času prekrškovni organ lahko zoper mene prične s postopkom o prekršku?
Prekrškovni organi lahko pričnejo zoper vas postopek o prekršku.
Sodno pisanje mi je bilo vročeno. Kaj naj naredim?
Sodišča normalno vročajo sodna pisanja. Ko je sodno pisanje vročeno, začne teči procesni rok
naslednji dan po prejemu sodnega pisanja.
Če ste npr. prejeli poziv sodišča za odgovor na tožbo z rokom 30 dni, bo rok za odgovor začel teči
naslednji dan po prejemu poziva sodišča.
Ali gre lahko moj pooblaščenec na sodišče pogledati v moj kazenski spis?
Pooblaščenci lahko vstopajo v prostore sodišč le v času uradnih ur in le ob predhodnem dogovoru
preko objavljenih elektronskih naslovov oziroma telefonskih številk.
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 naslednji dan po prejemu plačilnega naloga.
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.
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 lahko tudi v času razglašene epidemije zoper vas prične z izvršbo. Davčni organi v
tem času poslujejo normalno dalje.
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).

Stran 2 od 3

28. oktober 2020

Ali se bo v času trajanja posebnih ukrepov opravljalo osebno vročanje?
V času posebnih ukrepov se bodo izvajala tudi osebna vročanja. 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.

Imate vprašanja?
Prosimo, kontaktirajte nas:


E-pošta:

skode@ARAG.si
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