
 

 
VPLIV COVID-19 NA SODNE IN UPRAVNE POSTOPKE TER POSLOVANJE NOTARSKIH PISARN 

 
 
 
V okviru ukrepov vlade, ki so posledica epidemije COVID-19, je bil dne 20. 3. 2020 sprejet tudi 
interventni Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami 
za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-cov-2 (covid-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ). Navedeni 
zakon, ki je pričel veljati dne 29. 3. 2020, med drugim določa začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, 
upravnimi, drugimi javnopravnimi zadevami in poslovanjem notarskih pisarn. Veljavnost začasnih 
ukrepov je predvidena do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, 
ki ga objavi v Uradnem listu, vendar najdlje do 1. 7. 2020.  
 
SODNE ZADEVE  
 
Od uveljavitve ZZUSUDJZ dalje in za čas trajanja začasnih ukrepov ne tečejo roki za uveljavljanje pravic 
strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom (gre za materialne prekluzivne roke). Prav tako ne 
tečejo procesni roki za opravljanje procesnih dejanj v sodnih postopkih. Izjema so nujne zadeve, v 
katerih procesni roki tečejo, in sicer preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu 
odvzeta ali omejena prostost, ter v kazenskih zadevah tujcev, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji, 
izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona, 
prisilne poravnave in stečaji. Če je bilo sodno pisanje vročeno po uveljavitvi zakona, začnejo teči 
procesni roki naslednji dan po prenehanju veljavnosti interventnih ukrepov. ZZUSUDJZ ima torej z 
vidika teka procesnih rokov enake učinke, kot so z Zakonom o sodiščih določeni za čas »sodnih 
počitnic«.  
 
Poudarjamo, da je še pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
izdal Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o 
sodiščih opr. št. Su 315/2020 z dne 13. 3. 2020, v skladu s katero procesni roki ne tečejo in sodišča 
opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah že od 16. 3. 2020 dalje.  
 
UPRAVNE ZADEVE  
 
V skladu z ZZUSUDJZ tudi v upravnih zadevah roki za opravljanje procesnih dejanj strank in državnih 
organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter za izpolnitev 
materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo. 
V primeru, da se roki za uveljavljanje materialnih pravic iztečejo v času veljavnosti tega zakona, se ti 
roki podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov po interventnem zakonu. 
Prav tako ne tečejo roki v prekrškovnih zadevah. Izjemo od navedene prekinitve rokov v skladu z 
zakonom predstavljajo le roki, ki tečejo v nujnih zadevah.  
 
Tudi v upravnih zadevah se vročanje pri upravnem organu in osebno vročanje opravljata le v nujnih 
zadevah, pri čemer pa je mogoče vlaganje vlog v elektronski obliki ali po navadni pošti.  
 
NOTARSKE PISARNE  
 
V skladu z Odredbo o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-
CoV-2 (COVID-19) Ministrstva za pravosodje z dne 23. 3. 2020 so uradne ure notarskih pisarn ob 



 
Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, temeljijo na veljavni zakonodaji in so pridobljene iz javno dostopnih virov. Ta dokument je 
pripravljen v informativne namene in ni nadomestilo za pravno svetovanje. Odvetniška družba Fatur Menard, o.p, d.o.o. ne jamči za točnost 
informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo oziroma stroške v povezavi z morebitno uporabo v tem dokumentu 
predstavljenih informacij. 
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ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 9. do 12. ure in ob sredah od 13. do 17. ure, pri čemer pa 
posamezni notar lahko določi in opravlja uradne ure tudi poleg zgoraj navedenega obsega. 
 
ZZUSUDJZ pa podeljuje predsedniku Notarske zbornice Slovenije pravico, da sprejme začasne ukrepe 
v zvezi s poslovanjem notarskih pisarn, ki se nanašajo zlasti na način ali omejitev izvajanja uradnih ur 
za sprejemanje strank. Ne glede na navedeno lahko le minister, pristojen za pravosodje, na predlog 
Notarske zbornice Slovenije sprejme ukrep popolnega zaprtja notarske pisarne.  
 
 
 

 
* * * * 

 
Upamo, da vam bodo zgoraj predstavljena kratka pojasnila v pomoč pri organizaciji vašega delovnega 
procesa in sprejemanju odločitev, povezanih s širjenjem virusa COVID-19. Seveda pa smo vam na 
voljo za kakršnokoli vprašanja, ki se vam bodo pojavila pri vašem poslovanju.   
 
 
Ljubljana, dne 27. 3. 2020      

 
Odvetniška družba Fatur Menard 

 


