Primer korakov, ki vodijo do
socialnega spora

Posebnosti socialnega spora

Vid vloži zahtevo za priznanje pravice do starostne

svojih pravic, so posebno občutljiva kategorija

pokojnine na ZPIZ. Ta izda odločbo, s katero Vidu

zaradi svojega osebnega in družbenega statusa,

odmeri starostno pokojnino. Vid se z višino pokojnine
ne strinja, zato na ZPIZ vloži pritožbo. ZPIZ izda
odločbo, s katero pritožbo zavrne. V pravnem pouku
odločbe je navedeno, da lahko Vid uveljavlja sodno
varstvo pravic z vložitvijo tožbe pri Delovnem in
socialnem sodišču v Ljubljani.

Zavarovanci, ki na sodišču uveljavljajo priznanje

zato jim sodišče v socialnih sporih (npr. pri
oblikovanju tožbenega zahtevka) lahko pomaga
bolj kot v drugih postopkih.
Zaslišanje zavarovanca lahko sodišče izvede tudi
v pisni obliki, če se zaradi zdravstvenih ali drugih
utemeljenih razlogov ne more udeležiti naroka.
Delež socialnih sporov,
rešenih v enem letu ali
manj, je v 2017 znašal

68 %.

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/socialni-spor

Sodišče ni vezano na dokazne
predloge strank
Sodišče mora v socialnem sporu
popolnoma in po resnici ugotoviti sporna
dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost
zahtevka. Pri tem lahko izvede dokaze, ki
jih stranke niso predlagale.

Sodstvo Republike Slovenije

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.
Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo
pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost
za napake v podanih informacijah v brošuri je izključena.
Vsebina je bila nazadnje pregledana dne 12. 7. 2018.

Socialni spor
Osnovne informacije o postopku
na sodišču

O socialnem sporu

Roki

Sodišče zagotavlja sodno varstvo proti
odločitvam in dejanjem državnih organov in
nosilcev javnih pooblastil v zvezi s pravicami
na področju socialne varnosti (npr. upokojitev,
invalidnost, denarna socialna pomoč).

Tožbo je treba vložiti pravočasno – v roku
30 dni od vročitve odločbe, s katero je
drugostopenjski organ odločil o pritožbi
(dokončna odločba).

STROŠKI
V sporih o pravicah iz sistema socialne varnosti
ni treba plačati sodnih taks.
Zavod praviloma krije svoje stroške postopka
ter stroške za izvedbo dokazov z izvedenci,
ne glede na izid postopka. Stranka mora kriti
svoje stroške v primeru, da ne uspe v postopku.

TRAJANJE

Kako poteka?

Povprečni socialni spor je v letu 2017 trajal
približno 9 mesecev. Trajanje je odvisno

Poenostavljen potek postopka

predvsem od vrste in zapletenosti zadeve
ter ravnanja strank v postopku.

Postopek pred sodiščem:
Primer dogodkov,
ki vodijo do
socialnega spora:

Vložite zahtevo
za priznanje
pokojnine pri
ZPIZ.

ZPIZ odloči o
zahtevi.

Vložite
pritožbo
zoper
odločbo.

ZPIZ pritožbo
zavrne.

V roku 30 dni
vložite tožbo
na Delovno
in socialno
sodišče.

Sodišče tožbo
vroči toženi
stranki.

Tožena stranka
odgovori na
tožbo.

Sodišče izvede
pripravljalni
narok in nato
naroke za glavno
obravnavo, na
katerih izvaja
dokaze.

Sodišče odloči o
tožbenem zahtevku.
Sodbo razglasi na
naroku ali jo strankam
pošlje po pošti.

Če ni bila vložena
pritožba, postane
sodba sodišča
pravnomočna.

Odločitev v socialnem sporu

Pristojno sodišče
Za odločanje v socialnih sporih je pristojno
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.
Naroke lahko opravi tudi na zunanjih
oddelkih v Novem mestu, Brežicah, Celju,
Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici ali
Kopru.

Sodišče vam ne more dajati pravnih
nasvetov
V primeru, ko sami težko sestavite tožbo
oziroma ko presodite, da boste v postopku
potrebovali pravni nasvet oziroma pomoč,
je dobro, da si priskrbite odvetnika ali
zaprosite za brezplačno pravno pomoč.

Sodišče presoja stanje, kakršno je bilo do
dneva izdaje dokončne odločbe. Če ugotovi,
da dokončna odločba ni pravilna in zakonita,
jo odpravi in sámo odloči o vprašanju ali
pa naloži upravnemu organu, da ponovno
odloči.
Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/socialni-spor

