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Specializirana sodišča v državah članicah
Slowenien
Na tej strani so navedene informacije o organizaciji specializiranih sodišč v Sloveniji.
Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje
V skladu z določbami zakonodaje so delovna sodišča pristojna za odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih, socialna sodišča pa v socialnih
sporih.
Delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje odločajo na prvi stopnji. O pritožbah zoper odločbe delovnih sodišč in socialnega sodišča prve stopnje
odloča višje delovno in socialno sodišče, o pritožbah in revizijah zoper odločbe višjega delovnega in socialnega sodišča pa odloča Vrhovno sodišče
Republike Slovenije.
Delovno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih individualnih delovnih sporih:
o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja,
o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi nasledniki,
o pravicah in obveznostih iz razmerij med delavcem in uporabnikom, h kateremu je delavec napoten na delo na podlagi dogovora med delodajalcem in
uporabnikom,
v zvezi s postopkom zaposlovanja delavca med delodajalcem in kandidatom,
o pravicah in obveznostih iz industrijske lastnine, ki nastanejo med delavcem in delodajalcem na podlagi delovnega razmerja,
o opravljanju del otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in študentov,
o kadrovskih štipendijah med delodajalci in dijaki ali študenti,
o volonterskem opravljanju pripravništva,
za katere tako določa zakon.
Delovno sodišče je pristojno za odločanje tudi, če je v odškodninskem sporu, za katerega je podana pristojnost delovnega sodišča, kot sospornik tožena
zavarovalnica.
Delovno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih kolektivnih delovnih sporih:
o veljavnosti kolektivne pogodbe in njenem izvrševanju med strankami kolektivne pogodbe ali med strankami kolektivne pogodbe in drugimi osebami,
o pristojnosti za kolektivno pogajanje,
o skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom, medsebojni skladnosti kolektivnih pogodb ter skladnosti splošnih pravnih aktov delodajalca z zakonom in s
kolektivnimi pogodbami,
o zakonitosti stavke in drugih industrijskih akcij,
o sodelovanju delavcev pri upravljanju,
o pristojnostih sindikata v zvezi z delovnimi razmerji,
v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata,
za katere tako določa zakon.
Socialno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih socialnih sporih:
1. na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja:
o pravici do in iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
o pravici do in iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
o plačevanju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje,
o določitvi ali ukinitvi mest, za katera je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje,
o prostovoljni vključitvi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačevanju prispevkov za to zavarovanje,
o priznanju in dokupu zavarovalne dobe,
o pravici do državne pokojnine,
v zvezi z matično evidenco;
2. na področju zdravstvenega zavarovanja:
o pravici do obveznega zdravstvenega zavarovanja in pravicah, ki iz njega izhajajo, ter plačevanju prispevkov za to zavarovanje;
3. na področju zavarovanja za primer brezposelnosti in zaposlovanja:
o pravici do in iz obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in plačevanju prispevkov za to zavarovanje,
o prostovoljni vključitvi v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti in plačevanju prispevkov za to zavarovanje,
o štipendiji, pri podeljevanju katere je odločilen premoženjski cenzus, in štipendiji za nadarjene,
o posojilu za študij na podlagi jamstev in subvencioniranja obrestne mere, pri dodeljevanju katerega je odločilen premoženjski cenzus;
4. na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov:
o pravici do in iz zavarovanja za starševsko varstvo ter plačevanju prispevkov za to zavarovanje,
o pravici do družinskih prejemkov;
5. na področju socialnih prejemkov:
o socialno varstvenih dajatvah,
o pravici do socialnih prejemkov iz različnih naslovov, če je njihov namen reševati socialno varnost upravičenca in če je za priznanje pravice do takega
prejemka odločilen premoženjski cenzus.
Socialno sodišče je na zgoraj navedenih področjih pristojno tudi za odločanje v naslednjih socialnih sporih:
o povrnitvi neupravičeno pridobljenih sredstev,
o povrnitvi škode, ki jo je uradni državni organ ali nosilec javnih pooblastil povzročil zavarovancu ali upravičencu do socialnega varstva, oziroma škode, ki jo
je zavarovanec povzročil zavodu v zvezi z zavarovalnim razmerjem ali v zvezi z uveljavljanjem pravic iz socialnega varstva.

Socialno sodišče je pristojno tudi za odločanje v socialnih sporih, za katere tako določa zakon.
V Republiki Sloveniji so naslednja delovna in socialno sodišče prve stopnje:
Delovno sodišče v Celju, ki ima sedež v Celju in je pristojno za območje sodnega okrožja Celje,
Delovno sodišče v Kopru, ki ima sedež v Kopru ter je pristojno za območje sodnih okrožij Koper in Nova Gorica,
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, ki ima sedež v Ljubljani ter je pristojno za odločanje v delovnih sporih za območje sodnih okrožij Kranj, Krško,
Ljubljana in Novo mesto ter za odločanje o socialnih sporih na ozemlju Republike Slovenije,
Delovno sodišče v Mariboru, ki ima sedež v Mariboru ter je pristojno za območje sodnih okrožij Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec.
Sodišča prve stopnje odločajo v delovnih sporih na sedežu sodišča, razen če je določeno, da odločajo na zunanjih oddelkih.
V delovnih in socialnih sporih sodišče prve stopnje odloča v senatu, ki ga sestavljajo sodnik kot predsednik senata in dva sodnika porotnika kot člana, pri
čemer mora biti eden od njiju izvoljen s seznama kandidatov delavcev oziroma zavarovancev, drugi pa s seznama kandidatov delodajalcev oziroma zavodov.
Sodnik posameznik odloča v individualnih delovnih in socialnih sporih o premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta ne presega 40.000
eurov. Sodnik posameznik mora ne glede na vrednost spornega predmeta odločati v nekaterih pomembnih zadevah (npr. v individualnih delovnih sporih v
zvezi s suspenzom pogodbe o zaposlitvi, poskusnim delom, nadurnim delom, odmori, počitki, dopusti in drugo odsotnostjo z dela, obveznostjo opravljanja
dela zaradi izjemnih okoliščin, disciplinskimi sankcijami, začasno odstranitvijo z dela zaradi začetka disciplinskega postopka in začasno premestitvijo ter v
socialnih sporih o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo,pravici do invalidnine za telesno okvaro in pravici do zdraviliškega zdravljenja).
Višje delovno in socialno sodišče
Višje delovno in socialno sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe delovnih sodišč in socialnega sodišča prve stopnje. Vrhovno sodišče Republike Slovenije
odloča o pritožbah in revizijah zoper odločbe višjega delovnega in socialnega sodišča.
Višje delovno in socialno sodišče ima sedež v Ljubljani.
Višje delovno in socialno sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Upravno sodišče Republike Slovenije
Upravno sodišče Republike Slovenije je pristojno za odločanje v upravnem sporu na način in po postopku, ki ga določa Zakon o upravnem sporu.
V upravnem sporu se zagotavlja sodno varstvo pravic in pravnih koristi posameznikov in organizacij proti odločitvam in dejanjem državnih organov, organov
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil v skladu z zakonom.
V upravnem sporu sodišče:
odloča o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, s katerimi se posega v pravni položaj tožnika,
odloča o zakonitosti posamičnih aktov in dejanj, s katerimi organi posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika, če ni zagotovljeno
drugo sodno varstvo,
odloča o zakonitosti aktov državnih organov, izdanih v obliki predpisa, kadar urejajo posamična razmerja
odloča o javnopravnih sporih med državo in lokalnimi skupnostmi, med lokalnimi skupnostmi ter o sporih med njimi in nosilci javnih pooblastil, če zakon tako
določa ali če ni z ustavo ali zakonom zagotovljeno drugo sodno varstvo,
odloča o zakonitosti drugih aktov, če tako določa zakon.
V upravnem sporu odloča na prvi stopnji Upravno sodišče Republike Slovenije. O pritožbi in reviziji zoper odločbo prve stopnje v upravnem sporu odloča
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Upravno sodišče Republike Slovenije ima sedež v Ljubljani.
Upravno sodišče sodi na sedežu in na naslednjih zunanjih oddelkih:
oddelku v Celju za območje sodnega okrožja Višjega sodišča v Celju,
oddelku v Novi Gorici za območji sodnih okrožij Višjega sodišča v Kopru,
oddelku v Mariboru za območje sodnih okrožij Višjega sodišča v Mariboru.
Upravno sodišče odloča v senatu treh sodnikov, razen v nekaterih zakonsko določenih primerih, v katerih odloča sodnik posameznik.
Vrhovno sodišče odloča o ustavitvi postopka po sodniku posamezniku, o pritožbah in revizijah v senatu treh sodnikov, v sporih o pristojnosti med upravnim
sodiščem in sodiščem splošne pristojnosti oziroma specializiranim sodiščem v senatu treh sodnikov, v sporih o pristojnosti med upravnim sodiščem in
vrhovnim sodiščem pa v senatu petih sodnikov
Pravne zbirke podatkov
Več informacij o sodiščih v Sloveniji je na voljo na uradni spletni strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Sorodne povezave
Delovna sodišča
Upravno sodišče RS
Zadnja posodobitev: 03/10/2019
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda
še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali
podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno
obvestilo.

