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Številka: 478-54/2019/20
Datum: 1. 4. 2020

Zadeva: Obvestilo glede spremembe poteka roka za sprožitev upravnega spora

Zakon 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; v 
nadaljnjem besedilu: ZZUSUDJZ) je določil, da roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, 
ki nimajo značaja upravne zadeve po 2. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
(v nadaljnjem besedilu: upravne zadeve), za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev 
njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih 
državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za 
izdajanje upravnih aktov ne tečejo.

ZZUSUDJZ je v drugem členu določil, da ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi 
podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, 
ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja 
ukrepov po ZZUSUDJZ, se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva 
prenehanja ukrepov v skladu z drugim členom tega zakona. 

Rok za sprožitev upravnega spora z vložitvijo tožbe na Upravnem sodišču Republike Slovenije, 
vezane na Odločbo št. 478-54/2019/15 z dne 19. 2. 2020, se bo tako iztekel osmi dan od 
uveljavitve sklepa Vlade Republike Slovenije iz drugega člena ZZUSUDJZ oziroma najdlje 9. 
julija 2020.

S spoštovanjem,

Gregor Sušnik, po pooblastilu ministrice
št. 1002-218/2012/57 z dne 14. 9. 2018
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