
Stran 1 od 2 
 

Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana 
Urad predsednika, tel: (01) 366 44 44, e-pošta: urad.vsrs@sodisce.si 

 

 

 
 
Številka: Su 1829/2016 
Datum: 18. 3. 2020 
 

 
 
 

Višja sodišča 
Okrožna sodišča 
 
 
 
 
 
ZADEVA: Odločanje in izvajanje stikov pod nadzorom 
  

 
 
Spoštovani! 
 
V zadnjih dneh so se na posamezna okrožna sodišča obrnili centri za socialno delo in 
odvetniki glede vprašanja, ali je izvajanje stikov pod nadzorom nujna zadeva, ki jo 
morajo centri za socialno delo zagotavljati tudi v teh izjemnih razmerah. Obenem smo 
bili obveščeni, da so posamezna okrožna sodišča prejela večje število predlogov za 
izdajo začasnih odredb, s katerimi eden od staršev bodisi zahteva prepoved izvajanja 
stikov z otrokom zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom, ali pa zahteva izdajo 
začasne odredbe o stikih, ker mu drugi od staršev stikov ne dovoli zaradi nevarnosti 
okužbe s koronavirusom. 
 
ZNP-1 v 105. členu določa, da so postopki za odločanje o ukrepih za varstvo koristi 
otrok nujni. DZ med ukrepi, ki so urejeni v 7. poglavju, ureja tudi začasne odredbe, 
med njimi pa v 163. členu tudi začasno odredbo o stikih pod nadzorom. Predsednik 
Vrhovnega sodišča je v odredbi z dne 13. 3. 2020 postopke v zvezi z ukrepi varovanja 
uvrstil med nujne zadeve, o katerih se odloča tudi v obdobju, ko je delo sodišč  zaradi 
nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-
19) - koronavirus, omejeno le na nujne zadeve v skladu s  83. členom Zakona o 
sodiščih. 
 
Izdaja začasne odredbe o stikih pod nadzorom je namenjena preprečevanju 
odtujevanja med enim od staršev in otrokom v primerih, ko obstaja sum zlorabe otroka 
ali ko je zaradi daljše prekinitve stikov potrebna pomoč strokovnjaka pri ponovni 
vzpostavitvi stika. Gre za ukrep, ki ni namenjen takojšnji, nujni in neposredni zaščiti 

URAD PREDSEDNIKA 

 



Stran 2 od 2 
 

Vrhovno sodišče RS, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana 
Urad predsednika, tel: (01) 366 44 44, e-pošta: urad.vsrs@sodisce.si 

otrokovih koristi. Zato morajo sodniki v nastalih razmerah, ko obstaja izjemno huda 
nevarnost širjenja koronavirusa, pri odločanju o predlaganih začasnih odredbah v zvezi 
z otrokovimi stiki upoštevati, kaj je glede na okoliščine konkretnega primera otroku bolj 
v škodo: da se v obdobju, ko je Svet za nacionalno varnost RS sprejel izjemno stroge 
ukrepe za preprečevanje prenašanja virusa, stiki izvajajo ali, da se z izvajanjem stikov 
počaka do prenehanja veljave teh ukrepov. 
 
Glede na poziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 
12. 3. 2020, naj centri  za socialno delo začnejo izvajati programe preprečevanja in 
obvladovanja širjenja kapljičnih okužb zaradi zaznanih okužb z novim koronavirusom 
in izvajajo neposredne stike s strankami le v nujnih primerih, je razumno, da se zaradi 
varovanja javnega zdravja in preprečevanja širjenja okužb, v obdobju, ko veljajo strogi 
ukrepi Sveta za nacionalno varnost RS, stiki pod nadzorom ne izvajajo. 
 
 
S spoštovanjem 
 

     Vodja delovne skupine za implementacijo DZ 
      dr. Mateja Končina Peternel l.r. 
          vrhovna sodnica svetnica 
 

 

V VEDNOST: 

– MP, Direktorat za civilno pravo 

 

 


