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   Maribor, 28. 1. 2021 

 
 
OBVESTILO O DELOVANJU SODIŠČ, TEKU ROKOV, IZVRŠB IN PKP8 
 
 
1. Odredba Vrhovnega sodišča RS glede delovanja sodišč 
 
Sporočamo vam, da je Vrhovno sodišče RS danes 28. 1. 2021 izdalo Odredbo v zvezi s 
COVID-19, s katero je odločilo, da: 
 

 vsa sodišča od ponedeljka 1. 2. 2021 opravljajo naroke in druga procesna dejanja, 
odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah; 

 procesni roki, ki so bili z Odredbo VSRS z dne 13. 11. 2020 začasno ustavljeni, 
začnejo teči s 01. 02. 2021.  

 
To pomeni, da bodo sodišča od 1. 2. 2021 normalno opravljala naroke v vseh zadevah, spet 
tečejo vsi procesni roki, vročali bodo sodna pisanja,… 
 
Povezava do odredbe: 
http://www.odv-
zb.si/upload/novice/2021/koronavirus/Odredba%20VS%20RS%2028.1.2021.pdf?fbclid=I
wAR09vt6fvaI7e4xXjIXGOBxFjCt6RHgwOt8fdvZ9dw1tzgUgpJQiBgW9FKM 
 
 
2. Odlog izvršbe 
 
Vlada RS je včeraj na seji 27. 01. 2021 sprejela sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe, 
hkrati pa je podaljšala tudi ukrep na področju davčne izvršbe. Oba ukrepa sta podaljšana 
do 17. 3. 2021, kar pomeni, da se v vseh postopkih izvršbe zoper fizično osebo (razen če 
gre za nujne zadeve) do 17. 3. 2021, prekine izvršilni postopek. 
 
Povezava do sklepa: 
https://www.gov.si/novice/2021-01-27-52-redna-seja-vlade-republike-slovenije/ 
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3. Predlog PKP8 
 
Vlada je na dopisni seji dne 25. 1. 2021 sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za 
omilitev posledic COVID-19 (PKP8), katerega poglavitne rešitve so: 
 

 subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021, v drugi polovici pa 
razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v 
delovnem razmerju; 

 podaljšanje ukrepa čakanja na delo od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo 
podaljšanja ukrepa s sklepom vlade še 2 krat po 1 mesec; 

 solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki 
delajo krajši delovni čas, vojnim veteranom in invalidom po zakonu, ki ureja 
socialno vključevanje invalidov, 

 enkratni solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 18 let; 
 solidarnostni dodatek za študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 

se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu; 
 zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave, zdravstvene nege, fizioterapije in 

delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV2. 
 
Zaradi epidemije ter dviga minimalne plače se na podlagi določb Zakona o minimalni plači, 
delodajalcem za plače delavcev, katerih plača brez dodatkov ne dosega zneska minimalne 
plače določi subvencija v višini 50 evrov. Subvencija se določi za delo, opravljeno v mesecih 
od januarja do vključno junija 2021. 
 
Ravno tako se za plače in nadomestila plače, ki jih delodajalci izplačujejo za mesece od julija 
2021 do vključno decembra 2021, določi nižja najnižja osnova za plačilo prispevkov za 
socialno varnost za delavce v delovnem razmerju, kot pa je določena v četrtem odstavku 
144. člena ZPIZ-2. 
 
Predlog spremembe zakona odpravlja neenakost med delavci, ki so pri plači v decembru 
prejeli plačilo za poslovno uspešnost ali le del tega plačila (npr. božičnico) in zato niso bili 
upravičeni do kriznega dodatka. Sprememba določa, da delodajalec vsakemu 
zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva 
plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla dvakratnika minimalne plače, izplača ob plači za 
mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in 
prispevkov. 
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*** 
 
Obveščamo vas, da lahko naše redne objave spremljate tudi na družabnem omrežju 
LinkedIn in Facebook. 
 
Za vsa konkretna vprašanja in dodatna pojasnila se lahko obrnete neposredno na 
Odvetniško družbo Vesenjak. Odvetniška družba Vesenjak vam je na voljo prek različnih 
sredstev elektronskega komuniciranja, predvsem pa prek: 
 
- elektronske pošte:  odvetnik@vesenjak.si  
- telefona 02 251 14 71, v nujnih primerih pa 041 378 404 
- spletne strani www.vesenjak.si  
 

S spoštovanjem, 
Odvetniška družba Vesenjak o.p., d.o.o. 
Slavko Vesenjak, odvetnik 
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