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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVSTVENI INŠPEKCIJI 

(ZZdrl-A) 

- skrajšani postopek - EPA 945 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2711 -0053 
Številka: 500-11/2003-2 
Ljubljana, 16.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 16.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI INŠPEKCIJI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji obravnava po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe 

zakona, hkrati pa tudi za manj zahtevne uskladitve z drugimi 
zakoni. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona 
nadomešča predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstveni inšpekciji - skrajšani postopek, ki smo 
vam ga poslali z dopisom št. 500-11/2003-1 z dne 31.7.2003. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Dušan KEBER, minister za zdravje, 
Dunja Sever, dr.med., v.d. glavne zdravstvene inšpektorice, 
Anton Perčič, univ. dipl. prav., svetovalec Vlade Republike 
Slovenije v Ministrstvu za zdravje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O ZDRAVSTVENI INŠPEKCIJI 

(ZZdrl) 

UVOD 

1.1 Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o zdravstveni inšpekciji (Ur. list RS, št. 99/99) je Državni 
zbor sprejel na seji 25. novembra 1999 in je začel veljati 24. 
decembra 1999. Zakon je nadomestil Zakon o sanitarni inšpekciji 
iz leta 1967, s katerim je bilo že leta 1967 na območju Republike 

Slovenije po lastnih organih državne uprave organizirano 
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov in ukrepov za 
varovanje javnega zdravja. 

Zakon v splošnih določbah določa, na katerih področjih 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja zaradi 
varovanja javnega zdravja inšpekcijsko nadzorstvo nad 
izvajanjem zakonov in drugih predpisov. V poglavju soglasja in 
dovoljenja inšpektorata pa zakon določa, da zaradi varovanja 
zdravja ljudi izdaja inšpektorat soglasja k osnutkom prostorsko 
izvedbenih aktov ter k lokacijskim, gradbenim in uporabnim 
dovoljenjem za posege v prostor in za objekte, ki so pod 
zdravstvenim nadzorstvom. Zakon opredeljuje tudi organizacijo 
inšpektorata, pooblastila in ukrepe inšpektorja in kazenske 
določbe. 
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Opredelitev področij nadzora v 1. členu Zakona o zdravstveni 
inšpekciji ni več skladna z nekaterimi novo sprejetimi zakoni 
oziroma njihovimi spremembami, ki so opredelili prenos določenih 
področij nadzora v druge inšpekcije. Inšpekcija, ki jo izvaja na 
novo ustanovljen organ Uprava Republike Slovenije za varstvo 
pred sevanji, je prevzela naloge inšpekcijskega nadzora na 
področju virov ionizirajočih in neionizirajočih sevanj. Naloge 
inšpekcijskega nadzora na nekaterih drugih področjih pa so se 
prenesle v inšpekcije drugih organov v sestavi ministrstva, in 
sicer v Agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske 
pripomočke in Urad Republike Slovenije za kemikalije. 

Opredelitev Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v 
Zakonu o zdravstveni inšpekciji tudi ni skladna s samim imenom 
tega zakona, saj gre za Zakon o zdravstveni inšpekciji in ne za 
Zakon o Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije kot 
organu v sestavi Ministrstva za zdravje. 

Zakon o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02) in Zakon o 
graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02) vprašanja soglasij k 
prostorsko izvedbenim aktom in k odločbam za gradnjo 
opredeljujeta drugače, kot je bilo to v prejšnjih predpisih in zato 
tudi drugo poglavje zakona - soglasja in dovoljenja inšpektorata 
ni v skladu z novo opredelitvijo v teh dveh zakonih. 

Zakon o urejanju prostora ne predvideva soglasij k osnutkom 
prostorskih izvedbenih aktov, temveč le smernice za načrtovanje 
in mnenja k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta. Zakon o 
graditvi objektov pa ne predvideva soglasij k odločbam o graditvi, 
ampak določa, da soglasodajalci dajejo projektne pogoje in 
soglasja k projektnim rešitvam. 

Drugo poglavje zakona - soglasja in dovoljenja inšpektorata tako 
ni v skladu z navedenima zakonoma in ga je zato treba ustrezno 
spremeniti. 

1.2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se ne 
posega v temeljna načela zakona. 

Pravni red EU na področjih, kje ima pristojnost nadzora 
zdravstvena inšpekcija, je sicer že povzet z materialnimi predpisi, 
zato predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne pomenijo 
povzetje pravnega reda na teh področjih, pač pa pomenijo med 
drugim tudi pravno podlago za opredelitev in vzpostavitev, v EU 
sicer že uveljavljenih in ustaljenih, osnov za določanje pogostosti 
izvajanja inšpekcijskega nadzora in glede načina zagotavljanja 
kakovosti in učinkovitosti inšpekcijskega nadzora. 

Cilji zakona so: 
uskladitev področij nadzora glede na prenos posameznih 
področij nadzora v druge inšpekcije organov v sestavi 
ministrstva, 

- uskladitev vprašanja izdajanja soglasij, pogojev, smernic in 
mnenj z novo sprejeto zakonodajo na področju urejanja 
prostora in graditve objektov, 

- konkretnejša opredelitev institucij, ki dajejo strokovno podporo 
zdravstveni inšpekciji pri izvajanju inšpekcijskega nadzora, 
omogočiti opravljanje posameznih dejanj v inšpekcijskem 
nadzoru osebam, ki sicer nimajo statusa zdravstvenega 
inšpektorja. 

1.3. Primerjalni pregled 

Sistem inšpekcijskega nadzora je v Republike Slovenije 
organiziran drugače kot v državah Evropske unije, zato 
primerjava obstoječega in s tem zakonom delno dopolnjenega in 
spremenjenega sistema zdravstvenega nadzora ni možna. 

1.4. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun in druga javna finančna 
sredstva 

Predlagani zakon ne prinaša povečanih ali novih obremenitev za 
državni proračun. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje nalog 
na podlagi spremenjenega in dopolnjenega zakona, se bodo 
zagotavljala v okviru sredstev rednega proračuna inšpektorata. 

2. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 99/99) se 1. 
člen spremeni tako, da se glasi: 

"Zdravstvena inšpekcija (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija) 
opravlja zaradi varovanja javnega zdravja inšpekcijski nadzor 
nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja: 
- nalezljivih bolezni; 

zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane; 
zdravstvene ustreznosti pitne vode; 
objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo; 
zdravstvene ustreznosti mineralnih vod; 
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili; 
kozmetičnih proizvodov; 

- igrač; 
- tobaka, tobačnih izdelkov; 

omejevanja porabe alkohola; 
higienske ustreznosti kopalnih vod; 
minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih 
zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost, v kopališčih, v dejavnostih 
na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, 
gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno- 
higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah 
in evakuacijah; 
splošne varnosti proizvodov v pristojnosti Ministrstva za 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), razen kemikalij, 
zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj; 
ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene 
dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti. 

Inšpekcija opravlja tudi druge naloge v skladu s posebnimi predpisi 
oziroma izvaja nadzor nad drugimi predpisi z delovnega področja 
ministrstva. 

Inšpekcija opravlja nadzor nad osebami, prevoznimi sredstvi ter 
blagom na državni meji, če z zakonom ni drugače določeno.". 
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2. člen 

Naslov drugega poglavja in 2. člen zakona se spremenita tako, 
da se glasita: 

"II. SMERNICE, MNENJA, PROJEKTNI POGOJI IN 
SOGLASJA 

2. člen 

Zaradi varovanja zdravja ljudi organ, ki izvaja inšpekcijo, izdaja 
smernice za načrtovanje in mnenja k prostorskim aktom ter 
projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam za objekte s 
področij iz prejšnjega člena in sicer v zvezi z vprašanji, glede 
katerih so ti objekti oziroma dejavnosti, ki se opravljajo v njih, pod 
nadzorom inšpekcije.". 

3. člen 

Črta se 3. člen. 

4. člen 

V 4. členu se številka "10" nadomesti s številko "11". 

5. člen 

V 5. členu se v prvem odstavku beseda " Inšpektorat" nadomesti 
z besedo " Inšpekcija". 

V drugem odstavku se beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo 
"nadzora". 

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki 
se glasita: 

"Laboratorijske analize oziroma preiskave v okviru programov 
inšpekcijskega nadzora, ki ga izvaja inšpekcija, opravljajo 
akreditirani laboratoriji, ki jih imenuje minister, pristojen za zdravje 
(v nadaljnjem besedilu: minister). 

Merila za oblikovanje cen laboratorijskih analiz oziroma preiskav 
iz prejšnjega odstavka predpiše minister s pravilnikom.". 

6. člen 

V prvem odstavku 6. člena se beseda " Inšpektorat" nadomesti z 
besedo " Inšpekcija". 

7. člen 

V 7. členu se v prvem odstavku beseda" inšpektorata" nadomesti 
z besedo " inšpekcije". 

V tretjem odstavku se beseda "posebno" nadomesti z besedo 
"službeno", za besedo "izkaznico" dodata besedi "in značko", 
beseda "pooblašča" pa nadomesti z besedo "pooblaščata". 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe z namenom 
ugotovitve spoštovanja zakonov in drugih predpisov, lahko 
opravljajo osebe, ki nimajo statusa zdravstvenega inšpektorja s 

tem, da odločbo na podlagi ugotovitev teh oseb izda zdravstveni 
inšpektor.". 

8. člen 

V drugem odstavku 8. člena se za besedo "vsebino" dodata 
besedi "posebnega dela". 

9. člen 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Inšpektor se je dolžan udeleževati strokovnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja po programu inšpekcije. 

Program iz prejšnjega odstavka določi glavni zdravstveni 
inšpektor.". 

10. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Za zagotavljanje zakonitosti, kakovosti in učinkovitosti dela 
inšpekcije, se opravlja preverjanje dela inšpektorjev tako, da se 
preverja njihovo strokovno usposobljenost, ustreznost in 
pravilnost vodenja postopkov inšpekcijskega nadzora. 

Preverjanje dela inšpektorjev na posameznem področju opravljajo 
uradniki inšpekcije, ki jih določi glavni zdravstveni inšpektor. 

Uradniki inšpekcije, ki preverjajo delo inšpektorja, morajo 
izpolnjevati pogoje, ki so določeni za opravljanje nalog inšpektorja. 

O opravljenem preverjanju dela inšpektorjev izdelajo uradniki 
inšpekcije poročilo in predlagajo potrebne ukrepe.". 

11. člen 

V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Pri opravljanju nadzora ima inšpektor pravico pregledati objekte, 
prostore, naprave, priprave, opremo, blago, delovno okolje, snovi, 
opraviti zaslišanje, pregledati dokumentacijo, zapise meritev in 
listine, s katerimi se ugotovi istovetnost oseb, brezplačno odvzeti 
vzorce, opraviti meritve in druga dejanja, ki so v skladu z namenom 
inšpekcijskega nadzora.". 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Pri opravljanju nadzora ima inšpektor pravico opraviti pogovor z 
nosilcem dejavnosti oziroma zaposlenimi z namenom zbiranja 
podatkov za potrebe izvajanja nadzora na posameznem 
področju.". 

V sedanjem tretjem odstavku, ki postane nov četrti odstavek, se 
beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo "nadzora". 

12. člen 

14. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pogostost izvajanja postopkov inšpekcijskega nadzora nad 
objekti, prostori, opremo, napravami, procesi, dejavnostmi, 
osebami, blagom ali snovmi, ki so pod nadzorom inšpekcije, se 
določi z oceno tveganja.". 
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13. člen 

V prvem odstavku 15. člena se: 
- 1. točka spremeni tako, da se glasi: 
"1. odrediti, da se odpravijo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, 
ugotovljene pri izvajanju inšpekcijskega nadzora nad objekti, 
prostori, opremo, napravami, procesi, dejavnostmi, osebami, 
blagom ali snovmi;"; 
- v 2. točki za besedo "analize" postavi vejica, beseda "in" pa 
nadomesti z besedama "meritve oziroma"; 
- v 3. točki za besedama "mineralne vode" črta vejica in besedi 
"zdravilne vode"; 
- črta 5. točka; 
- 6. točka spremeni tako, da se glasi: 
"6. prepovedati uporabo prostorov, opreme, naprav, blaga in snovi, 
izvajanje procesov oziroma opravljanje dejavnosti, če zavezanec 
v določenemu roku ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti ali 
pomanjkljivosti;"; 
- 7. točka spremeni tako, da se glasi: 
"7. prepovedati uporabo prostorov, opreme, naprav, blaga in snovi, 
izvajanje procesov oziroma opravljanje dejavnosti, da bi se 
odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi;". 

14. člen 

V drugem odstavku 16. člena se beseda "osem" nadomesti z 
besedo "petnajst". 

15. člen 

V 17. členu se v prvi alinei prvega odstavka beseda "nadzorstva" 
nadomesti z besedo "nadzora". 

V drugem odstavku se besedilo "bilo opravljeno inšpekcijsko 
nadzorstvo" nadomesti z besedilom "bil opravljen inšpekcijski 
nadzor". 

16. člen 

V 18. členu se v prvem odstavku beseda "nadzorstva" nadomesti 
z besedo "nadzora". 

17. člen 

V 20. členu se: 
v prvem in tretjem odstavku beseda "nadzorstva" nadomesti 
z besedo "nadzora"; 
v prvem odstavku za besedo "prekrška" črtajo vejica in besedi 
"gospodarskega prestopka". 

18. člen 

V 21. členu se beseda "nadzorstva" nadomesti z besedo 
"nadzora". 

19. člen 

22. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Z globo od 500.000. do 1,500.000 tolarjev se kaznuje pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek: 
1. če ne omogoči inšpektorju nemotenega opravljanja 

inšpekcijskega nadzora ali ga pri tem ovira, žali ali če mu 
noče dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov 
(13. člen); 

2. če odpečati ali poškoduje pečat na objektih, prostorih, 
napravah ali snoveh, ki so bile zapečatene, ali opravi 
kakršnokoli dejanje v zvezi s pečatom oziroma žigom 
inšpekcije na pečatu (15. člen); 

3. če se ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor 
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon ali drug predpis 
v roku, ki je določen z odločbo (15. člen). 

Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje posameznik - 
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.". 

20. člen 

23. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Z globo od 400.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje pravna 
oseba, ki v treh dneh od vročitve ne izvrši sklepa inšpektorja 
(drugi odstavek 15. člena). 

Z globo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.". 

21. člen 

V 25. členu se za besedo "izpitih" črta besedilo "in preizkusu 
strokovne usposobljenosti". 

22. člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo 
kot denarne kazni v mejah, ki so določene v 19. in 20. členu tega 
zakona (22. in 23. člen zakona), razen za odgovorno osebo 
samostojnega podjetnika posameznika. 

23. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
določba četrtega odstavka 39. člena Zakona o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, 
št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90); 
besedilo "oziroma sanitarni" in ",če obstoji nevarnost 
zastrupitve s plinom" v drugem odstavku 8. člena Zakona o 
dimnikarski službi (Uradni list SRS, št 16/74 in Uradni list RS, 
št. 14/90); 
besedilo "nad izvajanjem določb 21. člena pa tudi inšpektorat, 
pristojen za zdravstvo" v 29. členu Uredbe o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja 
(Uradni list RS, št. 35/96 in 21/03); 
besedilo "in inšpektorji, pristojni za zdravstveno varstvo 
prebivalstva" v 16. členu Uredbe o vnosu nevarnih snovi in 
rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96 in 35/01); 
besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in" v 
15. členu Odredbe o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, 
št. 97/00); 
besedi "zdravstveni inšpektorat" v prvem in drugem odstavku 
in besedi "zdravstveni inšpektor" v tretjem odstavku 28. člena 
Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 
(Uradni list RS, št. 108/99 in 44/00); 
besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije" v 
prvem odstavku 53. člena Zakona o prevoz nevarnega blaga 
(Uradni list RS, št. 79/99 in 96/02); 
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- besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije" v 
prvem odstavku 47. člena Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni 
list RS, št. 52/00). 

24. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se: 
v prvem in drugem odstavku 28. člena Zakon o proizvodnji in 
prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99 
in 44/00) besedi "zdravstveni inšpektorat" nadomestita z 
besedilom "Agencija Republike Slovenije za zdravila in 
medicinske pripomočke oziroma Urad Republike Slovenije 
za kemikalije, v tretjem odstavku beseda "zdravstveni" 
nadomesti z besedo "pristojni"; 
v prvem odstavku 53. člena Zakona o prevozu nevarnega 
blaga (Uradni list RS, št. 79/99) besedilo "Zdravstveni 
inšpektorat Republike Slovenije" nadomesti z besedilom " 
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji"; 
v prvem odstavku 47. člena Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni 
list RS, št. 52/00) besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike 
Slovenije" nadomesti z besedilom "Agencija Republike 
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke", v drugem 
odstavku beseda "zdravstveni" nadomesti z besedo 

"pristojni"; 
v 174. členu Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) besedilo 
"na vodovarstvenih območjih pa tudi inšpektorji, pristojni za 
zdravje" nadomesti z besedilom "na notranjem območju 
vodovarstvenega območja neposredno ob zajetju pa 
zdravstveni inšpektorji."; 
v 15. členu Odredbe o osebni varovalni opremi (Uradni list 

RS, št. 97/00), za besedo "opreme" beseda "izvajata" 
nadomesti z besedo "izvaja"; 
v prvem odstavku 53. člena Zakona o fitofarmacevtskih 
sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) besedi "zdravstveni 
inšpektor" nadomestita z besedilom "inšpektor, pristojen za 
kemikalije", v naslovu 56. člena besedi "zdravstvenega 
inšpektorja" nadomestita z besedilom "inšpektorja, pristojnega 
za kemikalije", v prvem odstavku 56. člena besedi 
"zdravstveni inšpektor" nadomestita z besedilom "inšpektor, 
pristojen za kemikalije". 

25. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

3. OBRAZLOŽITEV 

S spremembo 1. člena se v zakonu črtajo do sedaj opredeljena 
področja nadzora, ki se glede na sprejete predpise in spremembe 
predpisov na posameznem področju prenašajo v druge inšpekcije, 
besedilo "Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije "nadomesti 
z besedama "Zdravstvena inšpekcija" ter beseda "nadzorstvo" 
nadomesti z besedo "nadzor". Nadomestitev besedila 
"Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije" z besedilom 
"Zdravstvena inšpekcija" pomeni uskladitev s samim naslovom 
zakona, saj gre za Zakon o zdravstveni inšpekciji in ne za Zakon 
o zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije. Nadomestitev 
besede "nadzorstva" z besedo "nadzor" pa pomeni uskladitev z 
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. 

Sprememba naslova drugega poglavja zakona in 2. člena pomeni 
uskladitev z novo sprejeto zakonodajo na področju urejanja 
prostora in graditve objektov. Poleg tega pa se s predlagano 
spremembo tega člena opredeljuje, da inšpekcija izdaja smernice 
za načrtovanje in mnenje k prostorskim aktom ter projektne pogoje 
in soglasja k projektnim rešitvam, le za objekte, v katerih se 
opravlja dejavnost iz 1. člena zakona in so ti objekti oziroma 
dejavnost pod zdravstvenim nadzorom inšpekcije. 

Predlagano črtanje 3. člena pomeni uskladitev z Zakonom o državni 
upravi, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Uredbo o organih v 
sestavi ministrstev. 

Sprememba 4. člena pomeni uskladitev z zahtevami Uredbe o 
notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih 
javne uprave in v pravosodnih organih. 

S predlagano spremembo oziroma dopolnitvijo 5. člena se beseda 
"inšpektorat" nadomesti z besedo "inšpekcija", beseda 

"nadzorstva" pa nadomesti z besedo "nadzora" ter natančneje 
opredeljujejo pogoji za laboratorije, ki izvajajo laboratorijske 
preizkuse vzorcev za potrebe nadzora inšpekcije. 

S predlagano spremembo 6. člena se beseda "Inšpektorat" 
nadomesti z besedo "Inšpekcija". 

S predlagano spremembo oziroma dopolnitvijo 7. člena zakona 
se beseda "inšpektorat" nadomesti z besedo "inšpekcija", 
sprememba dmgega odstavka tega člena pa pomeni uskladitev 
z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. S predlaganim novim četnim 
odstavkom tega člena pa se opredeljuje možnost opravljanja 
posameznih del v postopku inšpekcijskega nadzora osebam, ki 
sicer nimajo statusa zdravstvenega inšpektorja. Te osebe bodo 
lahko predvsem ugotavljale dejansko stanje spoštovanja zakonov 
in predpisov na posameznem področju, ne bodo pa imele pooblastil 
za odločanje v okviru inšpekcijskega nadzora. 

Z dopolnitvijo 8. člena se opredeljuje, da ima glede na predpise, ki 
urejajo vprašanja strokovnega izpita za inšpektorja, minister 
pooblastilo, da predpiše vsebino posebnega dela strokovnega 
izpita. 

Vprašanja izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja 
inšpektorjev kot javnih uslužbencev ureja Zakon o javnih 
uslužbencih, zato se predlaga sprememba 9. člena zakona. 

Predlagana sprememba 10. člena opredeljuje vprašanje preverjanja 
dela zdravstvenega inšpektorja in sicer glede njegove strokovne 
usposobljenosti ter ustreznosti in pravilnosti vodenja postopkov 
inšpekcijskega nadzora in določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
uradniki inšpekcije, ki preverjajo delo inšpektorja. 
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Sprememba 13. člena pomeni bolj natančno opredelitev vseh 
pooblastil oziroma nalog, kijih ima inšpektor pri opravljanju nadzora 
in uskladitev besede "nadzorstva" z besedo "nadzora" z Zakonom 
o inšpekcijskem nadzoru. 

S spremembo 14. člena se opredeljuje način definiranja pogostosti 
izvajanja inšpekcijskega nadzora. 

Predlagana sprememba 15. člena pomeni delno spremembo in 
uskladitev pravic in dolžnosti, ki jih ima inšpektor pri izvrševanju 
inšpekcijskega nadzora. 

Sprememba 16. člena pomeni uskladitev z Zakonom o 
inšpekcijskem nadzoru. 

Spremembe 17., 18., 20. in 21. člena pomenijo uskladitev besede 
"nadzorstva" z besedo "nadzora" z Zakonom o inšpekcijskem 
nadzoru oziroma sprememba 20. člena tudi uskladitev z Zakonom 
o prekrških.. 

Sprememba 22. in 23. člena predstavlja uskladitev z novim 
zakonom o prekrških. 

Sprememba 25. člena pa predstavlja uskladitev glede na 
predlagano spremembo 10. člena zakona. 

Prenehanje veljavnosti nekaterih določb zakonov oziroma uredb 
navedenih v 21. členu predloga zakona je predlagano, glede na 
to, da glede vprašanj v določbah teh zakonov oziroma uredb 
zdravstvena inšpekcija nima pristojnosti za opravljanje nalog 
oziroma inšpekcijskega nadzora. 

S predlaganim 22. členom zakona se opredeljujejo organi, ki so 
pristojni za nadzor nad izvajanjem zakonov, glede katerih 
zdravstvena inšpekcija z uveljavitvijo tega zakona nima več 
pristojnosti. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

1 člen 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: inšpektorat) opravlja zaradi varovanja javnega zdravja 
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih 
predpisov, ki urejajo področja: 

nalezljivih bolezni, bolnišničnih okužb; 
zdravstvene ustreznosti živil, vključno s pitno vodo, izdelkov 
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili; 
kozmetičnih proizvodov; 

- igrač; 
- tobaka, tobačnih izdelkov; 

zdravil, medicinskih pripomočkov; 
prepovedanih drog, predhodnih sestavin za izdelavo 
prepovedanih drog; 
preskrbe s krvjo; 
kemikalij; 

- kemičnega orožja; 
virov ionizirnih in neionizirnih sevanj; 
virov in varstvenih pasov pitne vode, objektov in naprav za 
preskrbo s pitno vodo; 

- mineralnih, kopalnih in zdravilnih voda; 
javnih zdravstvenih zavodov ter pravnih in fizičnih oseb, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost; 
trgovine, gostinstva in turizma; 
zdravstveno higienskega stanja v javnih prostorih, namenjenih 
dejavnosti na področju otroškega varstva, vzgoje, 
izobraževanja, higienske nege, sociale, športa in rekreacije, 
trgovine ter kulture, začasnih bivališč ob naravnih nesrečah 
in evakuacijah; 
komunalnih objektov in infrastrukturnih naprav; 

- objektov in sredstev javnega prometa; 
- hrupa, vibracij, zraka; 
- infektivnih odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene 

dejavnosti. 

Inšpektorat opravlja tudi druge naloge v skladu s posebnimi 
predpisi. 

Inšpektorat opravlja nadzorstvo nad osebami, prevoznimi sredstvi 
ter blagom na državni meji, če z zakonom ni drugače določeno. 

II. SOGLASJA IN DOVOLJENJA INŠPEKTORATA 

2. člen 

Zaradi varovanja zdravja ljudi izdaja inšpektorat soglasja k 
osnutkom prostorsko izvedbenih aktov ter k lokacijskim, 
gradbenim in uporabnim dovoljenjem za posege v prostor in za 
objekte, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom. 

Soglasja niso potrebna k odločbam za gradnjo individualnih 
stanovanjskih objektov in zasebnih objektov, ki se uporabljajo za 
oddih in rekreacijo. 

3. člen 

Inšpektorat je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za 
zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

Inšpektorat vodi glavni zdravstveni inšpektor. 

Notranjo organizacijo inšpektorata določi na predlog glavnega 
zdravstvenega inšpektorja minister, pristojen za zdravstvo (v 
nadaljnjem besedilu: minister). 

4. člen 

Za glavnega zdravstvenega inšpektorja se imenuje zdravnik - 
specialist s področja preventivnih zdravstvenih dejavnosti (higiene, 
epidemiologije oziroma medicine dela), ki ima najmanj 10 let 
delovnih izkušenj. 
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5. člen 

Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi upravnimi organi in 
organizacijami, zdravstvenimi zavodi, drugimi strokovnimi 
organizacijami ter drugimi javnimi zavodi, zlasti s tistimi, ki delujejo 
na področju varovanja zdravja ljudi. 

Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva zagotavljajo strokovno 
podporo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in 
območni zavodi za zdravstveno varstvo. 

6. člen 

Inšpektorat predloži ministru poročilo o svojem delu za preteklo 
leto najkasneje do 30.04. tekočega leta. 

Minister predloži poročilo iz prejšnjega odstavka v obravnavo 
Vladi Republike Slovenije. 

7. člen 

Inšpekcijski nadzor v mejah pristojnosti inšpektorata posredno 
opravlja zdravstveni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: inšpektor). 

Inšpektor mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 
ustrezne smeri, zahtevane delovne izkušnje in strokovni izpit za 
inšpektorja. Za posamezna področja nadzora mora imeti v skladu 
s posebnimi predpisi dodatna znanja ali ustrezno specializacijo. 
Vsebino dodatnih znanj oziroma ustreznost specializacije predpiše 
minister. 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora mora imeti inšpektor 
posebno izkaznico, ki ga pooblašča za opravljanje nadzora. 

8. člen 

Inšpektor, ki nima strokovnega izpita, mora opraviti strokovni 
izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja. 

Vsebino strokovnega izpita predpiše minister. 

Inšpektor lahko" strokovni izpit opravlja največ dvakrat. 

če inšpektor strokovnega izpita ne opravi pri prvem poskusu, 
ima pravico drugič opravljati strokovni izpit v roku šestih mesecev 
od dneva prvega poskusa. 

Inšpektor v času, ko nima strokovnega izpita, ne sem izdajati 
odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe. 

9. člen 

Inšpektor se je dolžan udeleževati programa strokovnega 
izpopolnjevanja najmanj dvakrat letno. 

Vsebino programa strokovnega izpopolnjevanja na predlog 
glavnega zdravstvenega inšpektorja določi minister do 31.3. za 
tekoče leto. 

Glavni zdravstveni inšpektor skrbi za izvajanje programa 
strokovnega izpopolnjevanja. 

10. člen 

Inšpektor mora vsako tretje leto opravljati preizkus strokovne 
usposobljenosti. 

Vsebino preizkusa strokovne usposobljenosti predpiše minister. 

Prvi preizkus strokovne usposobljenosti opravi inšpektor 
najkasneje v teh letih po opravljenem strokovnem izpitu. 

Če inšpektor preizkusa strokovne usposobljenosti ne opravi pri 
prvem preizkusu, ima pravico drugi preizkus opraviti v roku šestih 
mesecev od dneva prvega preizkusa. 

Če ne opravi drugega preizkusa, mora inšpektor v roku 6 
mesecev od dneva drugega preizkusa ponovno opravljati 
strokovni izpit za inšpektorja. 

13. člen 

Zavezanec po tem zakonu je pravna oseba, podjetnik 
posameznik ali druga fizična oseba. 

Pri opravljanju nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati 
objekte, prostore, naprave, priprave, opremo, blago, delovno 
okolje, snovi, opraviti zaslišanje, pregledati dokumentacijo 
pregledati listine, s katerimi se ugotovi istovetnost oseb, odvzeti 
vzorce ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom 
inšpekcijskega nadzorstva. 

Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje 
inšpekcijskega nadzorstva. 

14. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad dejavnostmi, objekti, prostori, 
opremo, napravami, osebami ali snovmi, ki so pod zdravstvenim 
nadzorstvom mor biti opravljeno praviloma enkrat letno. 

15. člen 

Pri izvrševanju nadzorstvenih nalog ima inšpektor v mejah svoje 
pristojnosti pravico in dolžnost: 
1. odrediti, da se odpravljajo nepravilnosti oziroma 

pomanjkljivosti, ugotovljene pri izvajanju inšpekcijskega 
nadzorstva nad osebami, prostori, opremo, napravami, 
dejavnostmi, objekti ali snovmi, zaradi katerih je v nevarnosti 
zdravje ljudi ali so v nasprotju z osnovnimi higienskimi 
zahtevami; 

2. odrediti analize in preiskave materiala, snovi, predmetov, 
naprav, objektov in okolja, da se ugotovijo povzročitelji 
nalezljivih bolezni ali druge zdravju škodljive snovi in vplivi; 

3. odrediti potrebne zdravstveno-tehnične in higienske ukrepe 
za varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode, mineralne 
vode, zdravilne vode in kopalne vode; 

4. odrediti potrebne zdravstvene, tehnične in higienske ukrepe 
za preprečevanje škodljivih vplivov tehnoloških procesov in 
dejavnosti na zdravje; 

5. odrediti protiepidemijske ukrepe, ki so potrebni, da se ohrani 
ustrezna higiena na javnih mestih, v javnih objektih, v skupnih 
prostorih večstanovanjskih objektov ali drugih stavbah; 

6. prepovedati uporabo poslovnih prostorov, naprav in snovi za 
industrijsko, zdravstveno, obrtno, trgovinsko, uslužnostno in 
drugo dejavnost ter tehnologijo oziroma opravljanje dejavnosti, 
če zavezanec v določenem roku ne odpravi ugotovljenih 
nepravilnosti ali pomanjkljivosti; 

7. prepovedati uporabo poslovnih prostorov, naprav in snovi za 
industrijsko, zdravstveno, obrtno, trgovinsko, uslužnostno in 
drugo dejavnost ter tehnologijo oziroma opravljanje dejavnosti, 
da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje 
ljudi; 
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8. odrediti zdravstveni pregled oziroma nadzor oseb, za katere 
obstoja sum, da imajo nalezljivo bolezen ali so bile v stiku z 
nalezljivo bolnimi; 

9. prepovedati delo osebam, ki niso bile na predpisanih 
zdravstvenih pregledih, dokler teh ne opravijo; 

10. odrediti, da se odstranijo osebe z določenih delovnih mest, 
na katerih lahko s svojim zdravstvenim stanjem ogrožajo 
zdravje ljudi, dokler ne ozdravijo; 

11. odrediti prisilno zdravljenje bolnikov, zbolelih za nalezljivimi 
boleznimi ali z zdravstvenim stanjem, za katero je predpisano 
obvezno zdravljenje, če se nočejo zdraviti ali se izmikajo 
zdravljenju; 

12. odrediti predpisane zdravstvene, protiepidemijske in druge 
ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni; 

13. prepovedati uvoz ali tranzit in odrediti poseben režim, 
transporta in skladiščenja ter odpravo drugih pomanjkljivosti 
na pošiljkah blaga, ki je pod zdravstvenim nadzorstvom pri 
prehodu državne meje; 

14. odrediti zdravstveni nadzor in zdravstveni pregled oseb, 
dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo prometnih objektov 
in sredstev ter druge ukrepe za preprečitev prenosa nalezljivih 
bolezni preko državne meje; 

15. odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katera je 
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom. 

Za neposredno izvedbo ukrepov iz 6. in 7. točke prejšnjega 
odstavka ima inšpektor pravico in dolžnost: 

a) s sklepom odrediti podjetjem, ki so pristojna za distribucijo 
električne energije, plina ter vode, da se zavezancu ustavi 
dobava le-teh, ali druge potrebne ukrepe na objektih v 
prostorih ter na napravah, kjer se opravlja gospodarska, 
zdravstvena ali druga dejavnost; 

b) zapečatiti prostore, objekte, naprave ali snovi za 
opravljanje gospodarske ali druge dejavnosti. 

Stroške prekinitve dobav ali drugih ukrepov iz točke a) prejšnjega 
odstavka plača zavezanec. 

16. člen 

Inšpektor ima pravico in dolžnost odvzeti dokumentacijo oziroma 
predmete za ugotavljanje dejanskega stanja v zvezi z ugotovljenimi 
pomanjkljivostmi in sumom storitve prekrška ali kaznivega dejanja. 

Odvzem lahko traja največ osem dni. 

O odvzemu dokumentacije in predmetov se izda potrdilo. 

17. člen 

O opravljenem pregledu sestavi inšpektor zapisnik, ki mora 
vsebovati zlasti podatke o: 

dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva, 
zavezancu, 
ugotovitvi stanja, 
odvzemu dokumentacije iz prejšnjega člena. 

V primeru, da obstoja neposredna nevarnost za zdravje ljudi, 
lahko inšpektor ustno odredi ukrepe, ki jih vpiše v zapisnik o 
opravljenem inšpekcijskem pregledu, pisno odločbo pa mora izdati 
zavezancu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je bilo 
opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo. 

Izvod zapisnika se izroči zavezancu, pri katerem je bil opravljen 
pregled. 

18. člen 

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, 
da je kršen zakon ali drug predpis, katerega izvajanje nadzoruje, 
mora z odločbo odrediti odpravo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti. 

Inšpektor mora izdati odločbo najkasneje v roku predpisanem z 
zakonom. 

V odločbi inšpektor določi rok, v katerem je treba odpraviti 
ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti. 

20. člen 

Če inšpektor pri izvajanju nadzorstva ugotovi dejanja, ki imajo 
zanke prekrška, gospodarskega prestopka ali kaznivega dejanja, 
mora predlagati uvedbo postopka pristojnim organom. 

Pristojni organ mora o svojih ukrepih in postopkih obvestiti 
inšpektorat. 

Če inšpektor pri izvajanju nadzorstva ugotovi kršitve ali opustitve 
predpisov, katerih izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost 
izreči mandatno kazen, v skladu s posebnimi predpisi. 

21. člen 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za inšpektorja ter za 
izvrševanje inšpekcijskega nadzorstva uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja upravo, ter predpisi o splošnem upravnem 
postopku. 

22. člen 

Z denarno kaznijo od 500. 000 tolarjev do 1, 500.000 tolarjev se 
kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek: 
1. če ne omogoči inšpektorju nemotenega opravljanja 

inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri tem ovira, žali ali če mu 
noče dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov 
(13. člen); 

2. če odpečati ali poškoduje pečat na objektih, prostorih, 
napravah ali snoveh, ki so bile zapečatene ali opravi 
kakšnokoli dejanje v zvezi z pečatom oziroma žigom 
inšpektorata na pečatu (15. člen); 

3. če se ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor 
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon ali kakšen 
predpis v roku, ki je bil določen z odločbo (15. člen). 

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev se 
kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo od 50. 000 tolarjev do 150.000 tolarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 
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Z denarno kaznijo od 50.000 tolarje do 150.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena. 

23. člen 

Z denarno kaznijo od 400.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev se 
kaznuje pravna oseba, ki v roku 3 dni od vročitve ne izvrši sklepa 
inšpektorja (drugi odstavek 14. člena). 

Z denarno kaznijo od 50. 000 tolarjev do 150.000 tolarjev se 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

25. člen 

Minister izda v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona 
predpis o strokovnih izpitih in preizkusu strokovne usposobljenosti 
inšpektorjev. 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

3) Naslov predloga akta: 
Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o zdravstveni 
Inšpekciji (EVA: 2003-2711-0053) 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

2) Skladnost predloga aKta i določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanaša|o na predloženo gradivo: 
/ 

b) v kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 
/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 

nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
Predlog akta povzema naslednje direktive: 
/ 

b) Ali Je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

6) Ali le Predlog akta preveden In v kateri lezlk? 
Ne 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA, OECD, Univerza...) 
In priloženo njihovo mnenje o usklajenosti 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES m upoštevanje roka za uskladitev 

/ 

Anton Perčlč, unlv. dipl. prav. 
svetovalec vlade 

dr. Dušan Keber 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI 

(ZLD-B) 

- skrajšani postopek - EPA 1023 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2711-0043 
Številka: 518-00/2003-1 
Ljubljana, 16.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 16.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o lekarniški dejavnosti obravnava po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne uskladitve z 
drugim zakonom. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Dušan Keber, minister za zdravje, 
Dorjan Marušič, državni sekretar v Ministrstvu za zdravje, 
Darja Hrast, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
zdravje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI 

I. UVOD 

1. Ocena stan]a in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 38/99 - v 
nadaljnjem besedilu: zakon) določa, da lahko delo v lekarniški 
dejavnosti samostojno opravljajo farmacevtski strokovni delavci, 
'hed drugimi diplomirani inženirji farmacije oziroma diplomirani 
farmacevti, ki so opravili pripravniško dobo in strokovni izpit. Z 

Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 
47/98 in 55/03) in na njegovi podlagi sprejetim Sklepom o uskladitvi 
pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov (Uradni list RS, 
št. 10/00) sta strokovna naslova "diplomirani farmacevt" in 
"diplomirani inženir farmacije" izenačena z naslovom "magister 
farmacije". 

S spremembami zakonodaje na področju zdravstvene dejavnosti 
se z 31.12.2010 ukinja pripravništvo za magistre farmacije. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona želimo 
uskladiti uporabo strokovnega naslova "magister farmacije" ter 
uskladiti določbe o pripravništvu za magistre farmacije, ki se 
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bodo v univerzitetni študij vpisali v študijskem letu 2004/2005 ali 
kasneje. Nov študijski program bo namesto štirih let in pol trajal 
pet let, vključeval pa bo najmanj 4 leta teoretičnega in praktičnega 
izobraževanja in najmanj 6 mesečno prakso v lekarni ali v bolnišnici 
pod nadzorom farmacevtskega oddelka bolnišnice. S tem bo 
zadostil minimalnim zahtevam Direktive 85/432/EEC glede trajanja 
študijskega programa ter razmerja med praktičnim in teoretičnim 
delom študija, tako da pripravništvo za magistre farmacije ne bo 
več potrebno. 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun in druga javna finančna 
sredstva 

Zakon ne bo zahteval dodatnih sredstev iz državnega proračuna 
ali drugih finančnih sredstev. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
pravu EU 

ŠVEDSKA 

Pravico do opravljanja poklica farmacevta ali zdravnika, ki 
predpisuje zdravila, ima oseba, ki je pridobila univerzitetno 
izobrazbo iz farmacije ali univerzitetno diplomo iz farmacije ali 
univerzitetno diplomo iz lekarniške farmacije, ali oseba, ki lahko 
dokaže, da je ustrezno usposobljenost pridobila drugače. 

GRČIJA 

Pogoji za opravljanje poklica farmacevt so zakonsko določeni. 
Poklic lahko opravlja oseba, ki je pridobila diplomo farmacevta, 
skladno z nacionalno zakonodajo, ter "licenco", ki jo podeli pristojni 
organ po opravljenem izpitu. Vpisan mora biti tudi v register 
farmacevtov. 

ŠPANIJA 

Farmacija kot stroka je del zdravstvenega sistema. Farmacevt 
lahko opravlja naslednje aktivnosti: opravlja nadzor nad zdravili, 
ki se predpišejo pacientom, zagotavlja, da se zdravila uporabljajo 
skladno z namenom ter da so uporabniki opozorjeni na stranske 
učinke zdravil, izdeluje predpisana zdravila, skladišči substance 
za izdelavo zdravil, za katere veljajo posebne zakonske zahteve. 
Kot zdravstveni poklic ima farmacevt aktivno vlogo v promociji 
zdravja in izobraževanja na področju zdravstva. Farmacevt 
opravlja tudi druge aktivnosti, za katere se je izobrazil v času 
univerzitetnega izobraževanja, predvsem tiste, ki se nanašajo 
na živila in okolje varstveno zdravje. 

Sodeluje z zdravnikom pri pripravi receptov in razdelitvi zdravil 
ter opravljanju kliničnih analiz, ki predstavljajo pomembno 
informacijo za postavitev diagnoze. 

PRAVNI RED EU: 

Direktiva 85/432/EEC določa vsebino in trajanje teoretičnega ter 
praktičnega izobraževanja za pridobitev diplome oziroma dokazila, 
ki omogoča opravljanje farmacevtske dejavnosti. Izobraževalni 
program traja vsaj pet let in obsega: 
- najmanj štiri leta rednega teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja na univerzi, na visokošolski ustanovi s priznanim 
enakovrednim statusom ali pod nadzorom univerze, 

- najmanj šest mesecev usposabljanja na delovnem mestu v 
javni lekarni ali v bolnišnici pod nadzorom farmacevtskega oddelka 
bolnišnice. 
Tako izobraževanje naj zagotovi: 
(a) ustrezno znanje o zdravilih in snoveh, ki se uporabljajo za 
proizvodnjo zdravil; 
(b) ustrezno znanje o farmacevtski tehnologiji ter fizikalnem, 
kemijskem, biološkem in mikrobiološkem preskušanju zdravil; 
(c) ustrezno znanje o presnovi in učinkih zdravil ter delovanju 
strupov in uporabi zdravil; 
(d) ustrezno znanje za vrednotenje znanstvenih podatkov v zvezi 
z zdravili, ki omogoča zagotavljanje ustreznih informacij; 
(e) ustrezno znanje o zakonskih in drugih zahtevah, povezanih s 
farmacevtsko prakso. 
S pridobljenim znanjem lahko farmacevt opravlja naslednje 
dejavnosti: 
- oblikovanje zdravil (priprava farmacevtskih oblik zdravil), 

izdelava in preskušanje zdravil, 
preskušanje zdravil v laboratoriju za zdravila, 
skladiščenje, hramba in distribucija zdravil v veleprodaji, 
priprava, preskušanje, skladiščenje, nabavljanje in izdajanje 
zdravil v javnih lekarnah, 
priprava, preskušanje, shranjevanje in izdajanje zdravil v 
bolnišnicah in 
informiranje in svetovanje o zdravilih. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in 38/99) 
se v prvem odstavku 7. člena, 8. členu, prvem odstavku 19., 
tretjem odstavku 28., drugem odstavku 30. in prvem odstavku 
34. člena besedilo "diplomirani inženir farmacije" nadomesti z 
besedilom "magister farmacije" v ustreznem sklonu. 

2. člen 

V 29. členu se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:" 
magistri farmacije;". 

3. člen 

Za prvim odstavkom 30. člena se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

"Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko magistri farmacije 
samostojno opravljajo svoje delo po končanem študiju farmacije 
in opravljenem strokovnem izpitu, skladno s posebnim zakonom.". 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni 
tako, da se glasi: 

"Pripravniška doba traja devet mesecev za inženirje farmacije in 
šest mesecev za farmacevtske tehnike.". 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K1. členu 

Gre za uskladitev pridobljenih strokovnih naslovov tako, da sta 
strokovna naslova "diplomirani farmacevt" in "diplomirani inženir 
farmacije" izenačena s strokovnim naslovom "magister farmacije". 

K 2. členu 

V 29. členu zakona so našteti farmacevtski strokovni delavci, ki 
lahko opravljajo strokovno delo v lekarni. S spremembo zakona 
se črtajo stari strokovni naslovi, ker se skladno z Zakonom o 
strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98 in 55/ 
03) uporablja le novi strokovni naslov magister farmacije. 

K 3. členu 

S šolskim letom 2004/2005 se uvaja nov študijski program za 
magistre farmacije, ki bo zadostil direktivi 85/432/EEC v razmerju 
med teorijo in prakso, usklajeno pa bo tudi število ur oziroma let 
študijskega programa. S predlaganim členom se usklajujejo 
določbe o ukinitvi pripravništva, ki pa se bo izvajalo še do 
31.12.2010. 

K 4. členu 

Predlagani člen določa rok za uveljavitev tega zakona. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

29. člen 

Farmacevtsko strokovno delo v lekarniški dejavnosti opravljajo 
farmacevtski strokovni delavci: 

- specialisti, magistri in doktorji farmacevtske znanosti; 
- diplomirani inženirji farmacije oziroma diplomirani farmacevti; 
- inženirji farmacije oziroma višji farmacevtski tehniki; 
• farmacevtski tehniki. 

30. člen 

Farmacevtski strokovni delavci lahko samostojno opravljajo svoje 
delo, ko opravijo pripravniško dobo in strokovni izpit. 

Pripravniška doba traja dvanajst mesecev za diplomirane inženirje 
farmacije, devet mesecev za inženirje farmacije in šest mesecev 
za farmacevtske tehnike. 

Program pripravništva in program strokovnega izpita predpiše 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo, po predhodnem mnenju 
lekarniške zbornice. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Nggipv predloge akte: 

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lekarniški 
dejavnosti (EVA 2003-2711-0043) 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 
IV.oddelek: pretok delovne sile, pravica do ustanavljanja, 
opravljanje storitev 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 
v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
Predlog akta povzema naslednje direktive: 

85/432/EEC (delno usklajeno) 

b) Ali Je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
Vsebina direktiv bo v celoti povzeta v drugih predpisih. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

2004 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Da. 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik? 
Da, angleški. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslia ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
In priloženo njlhpvp mnenje 0 usklajenosti 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

Darja Hrast, unlv. dipl. prav. dr. Dušan Keber 
Državna podsekretarka MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

, ZAKONA 0 ZDRAVNIŠKI SLUŽBI 

(ZZdrS-C) 

- skrajšani postopek ■ EPA 1024 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2711-0030 
številka: 500-12/2002-4 
Ljubljana, 16.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 16.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o zdravniški službi obravnava po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne uskladitve 
zakona z drugim zakonom in pravnim redom Evropske unije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Dušan Keber, minister za zdravje, 
Dorjan Marušič, državni sekretar v Ministrstvu za zdravje, 
Darja Hrast, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
zdravje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZDRAVNIŠKI SLUŽBI 

I. UVOD 

1- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V Republiki Sloveniji morajo vsi, ki želijo opravljati zdravstveni 
Poklic, Izpolnjevati z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje. 
Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/02 in 15/ 

03 - odi. US) te pogoje določa za zdravnike oziroma zdravnice ter 
zobozdravnike oziroma zobozdravnice (v nadaljnjem besedilu: 
zdravnik oziroma zobozdravnik). 

Zdravnik oziroma zobozdravnik sme samostojno opravljati svoj 
poklic, če ima ustrezno izobrazbo in usposobljenost, je vpisan v 
register zdravnikov ter mu je bila s strani Zdravniške zbornice 
Slovenije izdana licenca. Zdravnik oziroma zobozdravnik si 
ustrezno izobrazbo pridobi po šestletnem univerzitetnem študiju 
na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Usposobljenost za delo v 
zdravstveni dejavnosti pa si zobozdravnik pridobi šele po končani 
pripravniški dobi in uspešno opravljenem strokovnem izpitu, 
zdravnik pa po opravljeni specializaciji. 
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Zdravniški oziroma zobozdravniški poklic je eden izmed osmih 
"reguliranih" poklicev, ki jih urejajo sektorske direktive s področja 
prostega pretoka oseb oziroma priznavanja kvalifikacij. Direktive 
med drugim podrobneje urejajo minimalne standarde 
usposabljanja in izobraževanja, potrebnega za kvalifikacijo na 
določenem področju, ter dokazila, ki izkazujejo tako kvalifikacijo. 
Na podlagi teh dokazil se po predhodnem postopku avtomatično 
prizna usposobljenost. 

Sedanja ureditev naziva študija "stomatologija" ne ustreza Zakonu 
o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih in znanstvenih 
naslovih (Uradni list RS, št. 55/03), ki je dodiplomski študijski 
program "stomatologija" preimenoval v študijski program "dentalna 
medicina", in ni usklajena z direktivama 78/686/EEC in 93/16/ 
EEC, kajti izraz "stomatologija" se lahko uporablja le za zdravnike 
specialiste stomatologije in ne za diplomanta, ki konča 
izobraževanje po minimalnih zahtevah direktive. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se odpravlja naziv 
študijskega programa in strokovnega naslova za poklic 
zobozdravnik, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih. Naziv študijskega 
programa "stomatologija" se bo preimenoval v "dentalna medicina", 
diplomant po bo končanem študiju pridobil strokovni naslov "doktor 
dentalne medicine" in bo po končanem pripravništvu in strokovnem 
izpitu opravljal poklic doktorja dentalne medicine. 

Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo se mora 
vsebinsko urediti avtomatsko priznanje izobraževanja in 
usposabljanja za poklic zdravnik in zobozdravnik, pridobljenega 
ali priznanega v državah članicah Evropske unije. S predlaganim 
zakonom se določa pravna podlaga za podzakonski akt, ki 
vsebinsko povzema direktive (78/686/EEC, 78/687/EEC in 93/ 
16/EEC). V njem bo natančno opredeljena vrsta izobrazbe in 
usposobljenosti z navedbo pristojnega organa, ki izda diplomo ali 
drugo ustrezno dokazilo, ter navedba strokovnega naslova In 
njegova uporaba. 

Nadalje se bo določilo trajanje študija na medicinski fakulteti, ki je 
v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93 
in 64/01), ki določa, da univerzitetni študij na javnih visokošolskih 
zavodih za pridobitev univerzitetne izobrazbe traja od štiri do 
šest let. 

Predlagani zakon bo uredil še določena neskladja v samem 
zakonu in z drugimi zakoni. 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun in druga javna finančna 
sredstva 

Zakon ne bo zahteval dodatnih sredstev iz državnega proračuna 
ali drugih finančnih sredstev. 

4. Prikaz ureditev v drugih pravnih sistemih ali 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu 
Evropske unije 

AVSTRIJA: 

Dejavnost zobozdravstva so opravljali zdravniki s specializacijo 
iz stomatologije. Avstrija je morala z vstopom v Evropsko unijo 
uvesti popolnoma nov študij zobozdravstva. 

ŠPANIJA: 

Španija je s Kraljevim dekretom 1417/1990 oziroma z 970/1986 
povzela direktive o vzajemnem priznavanju kvalifikacij. Kraljevi 
dekret je uzakonil uradno univerzitetno diplomo Medicinske 
fakultete ter med drugim določil, da medicinski študij poteka v 
dveh delih, vsak v trajanju treh let. 

Španija v času pridružitve k Evropski uniji ni imela dodiplomskoga 
študija za poklic zobozdravnik. Ta poklic so opravljali zdravniki 
splošne medicine, specialisti za področje stomatologije. V skladu 
z zahtevami direktiv je bilo uvedeno dodiplomsko izobraževanje 
iz odontologije, ki traja pet let in poteka v dveh delih, prvi 2 leti ter 
drugi 3 leta. Po končanem študiju si pridobijo naslov: "Licenciado 
en Odontologia". 

ITALIJA: 

V času sprejetja zobozdravniških direktiv zobozdravniški poklic 
še ni bil organiziran. Poklic zobozdravnika so opravljali samo 
zdravniki stomatologi, zato je bilo Italiji priznano prehodno obdobje, 
ki ga določa 19. člen direktive 78/686/EEC. Italija je morala na 
podlagi direktive 78/687/EEC oblikovati novo kategorijo za poklic 
usposobljenih oseb, ki bodo imele pravico opravljati 
zobozdravniško dejavnost na podlagi drugačnega naslova in ne 
kot zdravnik, uvesti poseben sistem izobraževanja, ki izpolnjuje 
merila, predpisana z zgoraj navedeno direktivo, ter vzpostaviti 
strukture, ki so lastne novemu poklicu. Uveden je bil nov petletni 
študij, ki se konča z "diplomo di laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria". Italija je vsebino direktiv prenesla v svoj pravni red z 
zakonom št. 409, s katerim je ustvarita novo poklicno kategorijo 
"zobozdravnik" kot edino, ki sme opravljati zobozdravniško 
dejavnost. 

NIZOZEMSKA: 

Zobozdravniška služba je bila uzakonjena že v letu 1876, z 
zakonom, ki določa pogoje za pridobitev kvalifikacije za poklic 
zobozdravnik. Zobozdravstvo je del medicine in je zato podvrženo 
medicinskim disciplinskim pravilom. 

Na Nizozemskem poznajo dve skupini zobozdravnikov. V prvi 
skupini so zobozdravniki, ki so končali štiriletno izobraževanje 
za zobozdravnika pred letom 1951, v drugi pa tisti, ki so končali 
šestletno univerzitetno izobraževanje in so usposobljeni za 
opravljanje poklica v celoti. Razlikovanje med skupinama 
zobozdravnikov je v njihovi pristojnosti, saj prvi predpisujejo le 
zdravila za zunanjo rabo, drugi pa lahko predpisujejo vsa zdravila. 
Zobozdravniki se lahko specializirajo Iz ortodontije, zobnih bolezni 
in dentalne kirurgije. Poklica zdravnik in zobozdravnik sta ločena, 
zato zdravnik ne more opravljati zobozdravniško službe. 

BELGIJA: 

Zobozdravniški poklic smejo opravljati le osebe, ki so si v skladu 
z zakonodajo, ki velja za pridobitev akademskih stopenj, pridobile 
diplomo iz dentalnih znanosti. Kljub temu, da je zobozdravstvo del 
medicine, zdravnik zakonsko ni pristojen opravljati 
zobozdravniške službe. Le v primeru, da ima zdravnik diplomo, 
ki mu omogoča opravljanje zobozdravniškega poklica, je pristojen 
za opravljanje obeh služb. Ta zdravnik se imenuje stomatolog. 

PRAVNI RED EU: 

Direktiva 93/16/EEC ureja področje dejavnosti zdravnikov, ki so 
zaposleni ali ki opravljajo dejavnost kot samozaposleni. V njej so 
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naštete diplome, certifikati in druga dokazila o formalni izobrazbi 
zdravnikov in zdravnikov specialistov, državljanov držav članic, 
ki imajo na ozemlju druge države enak učinek kot tista, ki jih 
država članica podeljuje sama. Podobno kot zobozdravniška 
direktiva 78/687/EEC določa minimalne zahteve glede vsebine in 
dolžine izobraževanja. Celotno obdobje izobraževanja obsega 
najmanj šestletni študij ali 5.500 ur teoretičnega in praktičnega 
šolanja na univerzi. Za specializacije so določene tri skupine 
minimalnega trajanja študija: najmanj 5 let (npr. nevrokirurgija), 4 
leta (npr. pediatrija) in najmanj 3 leta (npr. stomatologija). Po končani 
specializaciji pridobi zdravnik naziv specialista določene 
specialnosti. 

Direktiva 78/686/EEC govori o tem, da vsaka država članica 
prizna dokazila o formalni izobrazbi zobozdravnika, ki so jih podelile 
druge države članice. Kadar dokazila o izobrazbi ne zadostujejo 
vsem minimalnim zahtevam, ki jih navaja direktiva, ima država 
članica pravico zahtevati dodatna dokazila. Državljan druge 
države članice v državi članici uporablja poklicni naziv te države 
in strokovni naslov države članice, kjer je naslov pridobil. 

V direktivi 78/687/EEC je določeno, da morajo osebe, ki želijo 
opravljati poklic zobozdravnika, imeti dokazilo o formalni izobrazbi, 
ki jamči, da je oseba v obdobju celotnega izobraževanja pridobila 
primerno poznavanje zdravstvenih in zobozdravstvenih 
strokovnih področij. Celotno zobozdravstveno izobraževanje je 
sestavljeno iz najmanj 5 let rednega teoretičnega in praktičnega 
izobraževanja na univerzi ali izobraževanja na visokošolski 
ustanovi, ki ji je priznan enakovreden status. Z minimalnimi pogoji, 
ki se tičejo formalne izobrazbe, je potrebno zagotoviti, da diplomant 
lahko izvaja preventivo, diagnozo in zdravljenje anomalij in bolezni 
zob, ustne votline, čeljusti ter obzobnih tkiv. Strokovni naslovi za 
opravljanje poklica zobozdravnik se v posameznih državah med 
seboj razlikujejo, vsi pa uporabljajo izpeljavo besed zobozdravnik, 
dentist ali odontolog. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/02 in 
15/03 - odi. US) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se 
glasi: 

"Zdravnica/zdravnik in zobozdravnica/zobozdravnik - doktorica/ 
doktor dentalne medicine (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) 
opravljata zdravstveno dejavnost kot zdravniško službo v skladu 
z zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/ 
94 - odi. US, 37/95, 8/96, 59/99 - odi. US, 90/99, 98/99 - ZZdrS, 
31/00, 36/00 - ZPDZC, 45/01 in 86/02-ZOZPEU) in s tem 
zakonom." 

2. člen 

V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

"Zdravniki specialisti smejo opravljati zdravniško službo v skladu 
s svojo strokovno usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni 
naslov doktorice/doktorji medicine z navedbo specialnosti in 
izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Zobozdravniki smejo 
opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno 
usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni naslov doktorice/ 
doktorji dentalne medicine oziroma zobozdravniki specialisti, če 

so si pridobili strokovni naslov doktorice/doktorji dentalne medi- 
cine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo z zakonom določene 
pogoje.". 

3. člen 

V 10. členu se v prvi alinei drugega odstavka za besedo 
"usposobljenost" doda beseda: "(kvalifikacija),". 

4. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zdravnik je usposobljen za samostojno delo, če je po končanem 
najmanj šestletnem ali 5.500 ur trajajočem univerzitetnem študiju 
s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem na medicinski fakulteti 
v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: medicinska fakulteta) 
pridobil diplomo ali pridobil potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje 
univerze in je opravil zdravniško specializacijo. 

Zobozdravnik je usposobljen za samostojno delo, če je po 
končanem najmanj petletnem univerzitetnem študiju s teoretičnim 
in praktičnim izobraževanjem na medicinski fakulteti pridobil 
diplomo ali pridobil potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze, in 
je opravil: 

- zobozdravnik: pripravništvo in strokovni izpit, 

- zobozdravnik specialist: zobozdravniško specializacijo. 

Potrdila o pridobljenih kvalifikacijah iz prvega in drugega odstavka 
tega člena izdaja ministrstvo, pristojno za zdravje. Vrsto in postopek 
izdajanja potrdil podrobneje predpiše minister. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je zdravnik oziroma 
zobozdravnik usposobljen za samostojno delo, če je pridobil 
kvalifikacijo v drugi državi članici Evropske unije v skladu z njenimi 
predpisi." 

5. člen 

Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi: 

"12.a člen 

Minister, pristojen za zdravje, objavi sezname dokazil kvalifikacij 
in strokovnih naslovov, kijih zdravnikom podeljujejo države članice 
Evropske unije." 

6. člen 

V prvem odstavku 13. člena se beseda "stomatologije" nadomesti 
z besedilom "dentalne medicine". 

Tretji odstavek se črta. 

7. člen 

V 37. členu se tretji odstavek pete alinee spremeni tako, da se 
glasi: 

če se po podelitvi licence ugotovi, da zdravnik ni pridobil dokazil 
o izpolnjevanju pogojev na veljaven način ali da pri svojem delu s 
pacienti ne uporablja jezika v skladu z 11. členom zakona." 
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8. člen 

Ne glede na 2. člen tega zakona (drugi odstavek 5. člena zakona) 
smejo zobozdravniki uporabljati strokovni naslov doktorji oziroma 
doktorice stomatologije do 1. maja 2004. 

9. člen 

Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz tretjega odstavka 4. 
člena tega zakona (tretji odstavek 12. člena zakona) in objavi 

sezname iz 5. člena tega zakona (12.a člen) v treh mesecih od 
uveljavitve tega zakona. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, določba četrtega odstavka 4. člena tega 
zakona (četrti odstavek 12. člena zakona) pa se uporablja od 
dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

Republika Slovenija se je s pristopno pogodbo k Evropski uniji 
zavezala, da se bo namesto poklicnega naslova "zobozdravnik" 
uporabljal poklicni naslov "doktor dentalne medicine". Glede na 
to, da je v zakonu med poklici, ki opra vljajo zdra vstveno deja vnost, 
poleg zdravnika imenovan tudi zobozdravnik, se v zakonu ohranja 
kot uveljavljen poklicni naslov. 

K 2. členu 

Predlagani člen podrobneje določa strokovni naslov, ki ga mora 
imeti oseba, ki želi opravljati poklic zdravnika oziroma 
zobozdravnika. Pri zobozdravniku gre za uskladitev z Zakonom 
o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih in znanstvenih 
naslovih (Uradni list RS, št. 55/03), ki strokovni naslov "doktor 
oziroma doktorica stomatologije" spreminja v " doktor oziroma 
doktorica dentalne medicine". 

K 3. členu 

Zdravnik lahko z ustrezno izobrazbo, ki jo pridobi na medicinski 
fakulteti v Sloveniji, oziroma z nostrificirano diplomo tuje univerze 
in opravljeno specializacijo, z vpisom v register zdravnikov in 
pridobitvijo licence samostojno opravlja zdravniško službo. Te 
pogoje morajo izpolnjevati vsi, ki želijo na območju Republike 
Slovenije opravljati ta poklic. Z vstopom Republike Slovenije v 
Evropsko unijo mora Republika Slovenija državljanom držav članic 
Evropske unije skladno s sektorskimi direktivami avtomatsko 
priznati izobrazbo in usposobljenost (kvalifikacijo), pridobljeno v 
državah članicah. 

K 4. členu 

S spremembo 12. člena se določajo minimalni pogoji za študij 
medicine in stomatologije (dentalne medicine) kot so opredeljeni 
v direktivah 93/16/EEC in 78/687/EEC. Oba študija v Sloveniji 
ustrezata tem minimalnem pogojem, to je za zdravnike najmanj 
šest let oziroma za zobozdravnike najmanj pet let. 

Minister, pristojen za zdravje bo državljanom držav članic 
Evropske unije, ki so svojo kvalifikacijo pridobili na območju 
Republike Slovenije, izdajal potrdila, da so te kvalifikacije 
pridobljene v skladu z zgoraj navedenimi direktivami Evropske 
unije. Direktive določajo, da lahko v primeru, da obstaja upravičeni 

dvom, organi, pristojni za priznavanje kvalifikacij v drugih državah 
članicah Evropske unije od slovenskih pristojnih organov 
zahtevajo potrdila o verodostojnosti diplom, spričeval in drugih 
dokazil in potrdila o tem, da kandidat izpolnjuje minimalne zahteve 
za posamezni poklic iz teh direktiv. 

K 5. členu 

Minister, pristojen za zdravje, objavi seznam dokazil kvalifikacij in 
strokovnih naslovov, ki jih podeljujejo države članice Evropske 
unije. Gre za dokazila, ki dokazujejo, da je zdravnik ali zobozdravnik 
v drugi državi članici Evropske unije pridobil kvalifikacijo v skladu 
z minimalnimi pogoji usposabljanja in izobraževanja, potrebnega 
za opravljanje poklica zdravnik in zobozdravnik na določenem 
področju. V tem aktu bo opredeljena tudi uporaba in vrsta 
strokovnega naslova, pridobljenega po takem usposabljanju in 
izobraževanju. 

K 6. členu 

Naslov študija se mora uskladiti z novim poimenovanjem 
dodiplomskoga študijskega programa in sicer namesto 
"stomatologija" v "dentalna medicina". Popravek je redakcijski, 
gre za uskladitev z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 
55/03). 

Tretji odstavek 13. člena zakona vsebinsko sodi v poglavje o 
podeljevanju, podaljševanju in odvzemu licence. Ker že 34. člen 
zakona določa, da se zdravniku licenca za področje 
zobozdravstva podeli po opravljenem pripravništvu in uspešno 
opravljenem strokovnem izpitu, se s predlaganim zakonom ta 
odstavek črta. 

K 7. členu 

Eden od pogojev za začasen odvzem licence do največ pet let je, 
da zdravnik pri svojem delu s pacienti ne uporablja slovenskega 
jezika. Določba ni skladna z Zakonom o opravljanju zdravstvenih 
poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic 
Evropske unije (Uradni list RS, št. 86/02), ki v 5. členu predvideva, 
da lahko v primeru, ko uporabnik zdravstvene storitve ne obvlada 
slovenskega jezika, sporazumevanje z zdravstvenim delavcem 
(državljanom članice Evropske unije) poteka v jeziku, ki je 
uporabniku razumljiv. 
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K 8. členu 

Predlagani člen določa rok uporabe "starega" strokovnega naslova 
"doktor oziroma doktorica stomatologije" in se veže na datum 
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

K 9. členu 

S predlaganim členom se določi rok sprejetja podzakonskega 
akta in objave seznamov. 

K10. členu 

Zakon predvideva začetek veljavnosti naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem pristopa Slovenije k 
Evropski uniji se morajo kvalifikacije, pridobljene oziroma priznane 
v državah članicah Evropske unije, avtomatično priznati, zato se 
bo četrti odstavek četrtega člena začel uporabljati s tem datumom. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO: 

1. člen 

Zdravnica in zdravnik ter zobozdravnica in zobozdravnik (v 
nadaljnjem besedilu: zdravnik) opravljajo zdravstveno dejavnost 
kot zdravniško službo v skladu z zakonom o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 - popravek, 37/95, 8/96 
in 90/99) in tem zakonom. 

Zdravnik je temeljni odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene 
dejavnosti. 

5. člen 

Zdravniško službo smejo v skladu s svojo strokovno 
usposobljenostjo samostojno opravljati zdravniki specialisti, 
zobozdravniki in zobozdravniki specialisti, če izpolnjujejo z 
zakonom določene pogoje. 

10. člen 

Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če poleg 
pogojev, določenih z delovno-pravnimi in drugimi predpisi, izpolnjuje 
še posebne pogoje, določene s tem zakonom. 

Zdravnik mora: 

■ imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost, 

• biti vpisan v register zdravnikov, 

■ imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe 
na določenem strokovnem področju (v nadaljnjem besedilu: 
licenca). 

12. člen 

Zdravnik je usposobljen za samostojno delo, če ima diplomo 
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: 
medicinska fakulteta) ali nostrificirano diplomo tuje univerze in je 
opravil: 

• zobozdravnik: pripravništvo; 

- zdravnik specialist: zdravniško specializacijo; 

- zobozdravnik specialist: zobozdravniško specializacijo. 

13. člen 

Zdravnik, ki je končal študij stomatologije, se zaposli kot 
zobozdravnik pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se konča 
s strokovnim izpitom. 

Vsebino in potek pripravništva s strokovnim izpitom predpiše 
minister v sodelovanju z zbornico. 

Na podlagi uspešno opravljenega strokovnega izpita zbornica 
zobozdravniku izda licenco za opravljanje zobozdravniškega 
poklica. 

37. člen 

Zdravniku lahko zbornica začasno ali trajno odvzame licenco 
zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v skladu 
z akti zbornice. 

Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne 
pomanjkljivosti ali napake pri delu, v primeru, ko je takšno ravnanje 
zdravnika povzročilo trajne hujše posledice na zdravju ali smrt 
bolnika. 

Začasen odvzem licence do največ pet let se lahko izreče: 

- če je zdravnik v postopku podaljšanja licence napoten na dodatno 
strokovno usposabljanje, pa ni do izteka licence uspešno opravil 
preizkusa strokovne usposobljenosti, 

- če se ugotovi, da zdravnik s svojim delom lahko resno ogroža 
zdravje ali življenje bolnika, 

- če je zdravniku s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno 
prepovedano ali onemogočeno opravljanje dejavnosti ali poklica, 

- če se ugotovi, da zdravnik ne izpolnjuje drugih pogojev za 
opravljanje dejavnosti, 

- če se po podelitvi licence ugotovi, da zdravnik ni pridobil dokazil 
o izpolnjevanju pogojev na veljaven način ali da pri svojem delu s 
pacienti ne uporablja slovenskega jezika. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

-H Naslov predloga akta: 

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi 
- (EVA 2003-2711-0030) 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
/ 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
Vsebina direktiv bo v celoti povzeta še v drugi zakonodaji. 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 
IV.oddelek: pretok delovne sile, pravica do ustanavljanja, 
opravljanje storitev 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 
v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

2004 

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Da. 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 
Da, angleški. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
Predlog akta povzema naslednje direktive: 

93/16/EEC 
78/686/EEC 
78/687/EEC 
2001/19/EEC 

(delno usklajeno) 
(delno usklajeno) 
(delno usklajeno) 
(delno usklajeno) 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
In priloženo njihovo mnenle o usklalenostl 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Darja Hrast, unlv. dipl. prav. 
Državna podsekretarka 

dr. Dušan Keber 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

DELOVNIH IN SOCIALNIH SODIŠČIH 

(ZDSS-1) 

- prva obravnava - EPA 1018 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2011-0017 
Številka: 704-01/2003-1 
Ljubljana, 16.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji dne 16.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DELOVNIH IN SOCIALNIH 
SODIŠČIH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
pravosodje, 
Katarina Kralj, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O DELOVNIH IN 
SOCIALNIH SODIŠČIH (ZDSS-1) 

I. UVOD 

L OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

M. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih 

Leta 1994 je bil sprejet Zakon o delovnih in socialnih sodiščih 
(Uradni list RS, št. 19/94, 63/03 - odločba US, v nadaljevanju: 
ZDSS). S tem zakonom so bila ustanovljena delovna in socialna 
sodišča kot specializirana sodišča za odločanje v individualnih in 
kolektivnih delovnih sporih ter v sporih s področij socialne varnosti. 
Tako so bila ustanovljena štiri sodišča prve stopnje s sedeži v 
Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru. Tri sodišča so delovna sodišča, 
sodišče v Ljubljani pa je delovno in socialno sodišče in je pristojno 
za odločanje v socialnih sporih z območja celotne države. Sodišča 

prve stopnje odločajo na sedežih in na zunanjih oddelkih, razen 
sodišča v Celju, ki odloča le na sedežu. Za odločanje na drugi 
stopnji je bilo ustanovljeno Višje delovno in socialno sodišče s 
sedežem v Ljubljani, o izrednih pravnih sredstvih (razen o 
predlogu za obnovo postopka) pa odloča Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije. 

V skladu z Zakonom o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/ 
99, 96/02, 58/02- odločba US, v nadaljevanju: ZPP) je v vseh 
sporih uveljavljeno senatno sojenje na prvi stopnji. Tako v 
individualnih delovnih in socialnih sporih sodišče prve stopnje 
odloča v senatu treh sodnikov, v kolektivnih delovnih sporih pa v 
senatu petih sodnikov. V senatnem sojenju je uveljavljena paritetna 
zastopanost delavcev in delodajalcev. Tako je senat sestavljen iz 
sodnika in dveh oziroma štirih sodnikov porotnikov, ki pripadajo 
delavski oziroma delodajalski strani. Sodnike porotnike voli 
Državni zbor Republike Slovenije, njihov mandat pa traja pet let. 

ZDSS določa tudi pravila postopka v teh sporih, in sicer tako, da 
določa posebnosti postopka v individualnih in kolektivnih delovnih 
ter socialnih sporih, medtem ko se subsidiarno uporabljajo pravila 
pravdnega postopka. 
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Tako del zakona, ki ureja postopek, vsebuje 44 členov, ki odstopajo 
od pravil ZPP, predvsem z namenom pospešitve postopka in 
izenačitve procesnega položaja strank v postopku. Postopkovni 
del zakona je razdeljen na več poglavij. Na začetku so določbe, ki 
so skupne vsem sporom, sledijo določbe, ki urejajo postopek v 
individualnih delovnih in socialnih sporih (skupne in posebne), ter 
na koncu še določbe, ki urejajo postopek v kolektivnih delovnih 
sporih. 

Glede postopka v individualnih delovnih in socialnih sporih velja 
izpostaviti predvsem naslednje določbe zakona. Prvi sklop določb 
je namenjen zlasti pospešitvi postopka: osemdnevni izpolnitveni 
in pritožbeni rok, krajši roki za izdajo začasnih odredb, možnost 
odločitve brez glavne pbravnave. Drugi sklop določb je namenjen 
varstvu delavca oziroma zavarovanca kot šibkejše stranke v 
sporu: izključitev dogovora o krajevni pristojnosti, manj zahtevni 
pogoji za zastopanje, pomoč sodišča pri popravi nepopolnih 
oziroma nerazumljivih vlog, odstop od obligatornosti postavitve 
tožbenega zahtevka, nevezanost sodišča na postavljen tožbeni 
zahtevek, posebna ureditev stroškov, izdajanje začasnih odredb 
tudi po uradni dolžnosti. 

Postopek v kolektivnih delovnih sporih še v večji meri odstopa od 
pravil ZPP in se v določenih točkah že približuje nepravdnemu 
postopku. Posebnosti so predvsem v tem, da se postopek začne 
na predlog in da je uveljavljena formalno-materialna koncepcija 
strank (udeležencev) v teh postopkih. V teh sporih je poravnalni 
narok obligatoren, pravna sredstva lahko vlagajo tudi tisti 
udeleženci, ki niso sodelovali v postopku na prvi stopnji, obnova 
postopka je izključena. 

ZDSS v načelu dopušča revizijo v vseh sporih, pri posameznih 
vrstah sporov, ki so manj pomembni, pa določa, da je revizija 
izključena. 

ZDSS vsebuje tudi posebne določbe o izpodbijanju arbitražnih 
odločb pred delovnim in socialnim sodiščem. 

I.ll. Razlogi za izdajo novega zakona 

1. Spremembe materialnih predpisov na področju 
delovnega prava in prava socialne varnosti 

Po uveljavitvi ZDSS so se na področju delovnega prava in prava 
socialne varnosti spremenili številni materialni predpisi. 

Tako sta bila na področju individualnih delovnih razmerij leta 2002 
sprejeta Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, v 
nadaljevanju: ZDR), ki je začel veljati 1. januarja 2003, in Zakon o 
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2000, v nadaljevanju: 
ZJU), ki se je začel uporabljati 28. junija 2003. ZDR daje delovnemu 
razmerju v večji meri naravo obligacijsko pogodbenega razmerja 
in temelji na pogodbi o zaposlitvi. 

Drugačno je stanje materialnega prava na področju kolektivnih 
delovnih razmerij, ki se po uveljavitvi ZDSS ni bistveno spremenilo. 
Tako lahko znova ugotovimo, da je pozitivna delovnopravna 
ureditev kolektivnih delovnih razmerij še v nastajanju. Pri tem je 
posebej treba opozoriti na Predlog zakona o kolektivnih pogodbah 
(EPA 603), ki je v zakonodajnem postopku že od leta 1994, pa do 
danes še ni bil sprejet. Tako pravna ureditev kolektivnih pogodb 
še vedno temelji na XI. poglavju ZDR-90 (Uradni list RS, št. 14/90, 
5/91, 71/93) in dveh členih Zakona o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90). Tudi 
ostala materialna zakonodaja na tem področju je bila sprejeta v 
drugačnih družbenih in ekonomskih okoliščinah in ne ustreza 
vedno spremenjenim družbenim in gospodarskim razmeram ter 
zahtevam sodobnega delovnega prava. Tako pravna ureditev 

stavke še vedno temelji na Zakonu o stavki (Uradni list SFRJ, št. 
23/91, v zvezi z Odlokom Skupščine RS, Uradni list RS, št. 22/ 
91), ki sploh ne predvideva sodne intervencije. Tudi Zakon o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93, 
61/00 - Odločba US, 56/01) in Zakon o reprezentativnosti 
sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93) sta bila sprejeta še pred 
sprejemom ZDSS. 

Na področju materialnega prava socialne varnosti so bili po 
uveljavitvi ZDSS sprejeti nov Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št.106/99, 72/00, 124/00, 109/01), 
številne novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01, 60/ 
02) in nov Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
(Uradni list RS, št. 97/01). Navedeni predpisi so v precejšnji meri 
spremenili ureditev posameznih zavarovanj in pravic in okrepili 
njihovo pogodbeno naravo. 

Takšne spremembe na področju materialnega delovnega in 
socialnega prava zahtevajo prilagoditev delovnega in socialnega 
procesnega prava, ki je glede sodnega varstva urejeno predvsem 
v ZDSS. Procesno pravo namreč mora slediti spremembam na 
materialnopravnem področju, saj šele ustrezne postopkovne 
določbe predstavljajo tisto sredstvo, ki zagotavlja učinkovito sodno 
varovanje pravic. Prav tako pa navedene spremembe 
materialnega prava terjajo tudi uskladitev določb o stvarni 
pristojnosti delovnih in socialnih sodišč. 

2. Spremembe procesnih predpisov 

Kot že omenjeno, ZDSS določa subsidiarno uporabo pravil 
pravdnega postopka. Pri tem je treba poudariti, da je bil ZDSS 
sprejet v času, ko je še veljal Zakon o pravdnem postopku iz leta 
1976 (Uradni list SFRJ, št. 4/77 in si., v nadaljevanju: ZPP-77), in 
tako vsebuje precej določb, ki so se smiselno skladale z tedanjo 
ureditvijo pravdnega postopka. Leta 1999 je bil sprejet nov zakon 
o pravdnem postopku, tri leta kasneje pa njegova novela ZPP-A 
(Uradni list RS, št. 96/02). ZPP temelji na izhodišču, da je treba 
zagotoviti pospešitev postopkov in učinkovitost sodnega varstva, 
ZPP-A pa poudarja pomen mirnega reševanja sporov v okviru 
sodnega postopka. Zato tudi opisane spremembe procesne 
zakonodaje terjajo prilagoditev delovnega in socialnega 
procesnega prava. 

3. Nujnost uvedbe oziroma spremembe procesnih 
institutov, ki bodo omogočali krajše in s tem 
učinkovitejše sodne postopke 

Podatki o gibanju zadev na delovnih in socialnih sodiščih in o 
trajanju postopkov (glej statistične podatke v nadaljevanju) kažejo 
na predolgo trajanje sodnih postopkov. Pri tem je treba poudariti, 
da so vzroki za dolgotrajne sodne postopke v delovnih in socialnih 
zadevah (enako tudi v civilnih) številni. Zlasti so vzrok za takšno 
stanje številni spori, ki so se pojavili zaradi preoblikovanja 
gospodarskega in pravnega sistema, nadalje reorganizacija 
sodstva, pa tudi subjektivni vzroki na strani vseh udeležencev 
postopka. Zato sprememba procesne zakonodaje predstavlja le 
enega izmed ukrepov za pospešitev sojenja. 

Ne glede na navedeno pa ni nobenega dvoma, da je treba v nov 
ZDSS vnesti nekatere institute, ki bodo omogočili hitrejše in 
učinkovitejše postopke. Kvaliteta pravnega varstva je namreč 
odvisna od hitrosti postopka, kar glede na naravo zadev še 
posebej velja za delovne in socialne spore.Tudi praksa Ustavnega 
sodišče RS in Evropskega sodišča za človekove pravice poudarja, 
da je nuđenje pravnega varstva v razumnem roku bistven ele- 
ment pravice so sodnega varstva. Pravica do sodnega varstva v 
razumnem roku ima v Republiki Sloveniji naravo temeljne 
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človekove pravice in predstavlja ustavno kategorijo. Po svoji naravi 
je bistveno merilo stopnje izpolnjevanja ustavne zaveze o Sloveniji 
kot pravni državi. 

4. Odprava pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, 
uskladitev z določbami drugih zakonov in z 
odločbo ustavnega sodišča 

S predlogom zakona se odpravljajo tudi določene pomanjkljivosti, 
ki so se v praksi pokazale pri uporabi ZDSS (npr. odsotnost 
določb za reševanje množičnih delovnih sporov, neustrezna 
ureditev stroškov postopka in začasnih odredb v socialnem 

sporu), opravljena pa bo tudi uskladitev z določbami drugih 
zakonov (npr. postopek izdaje začasnih odredb z Zakonom o 
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 75/02)). Poleg 
tega predlagana nova ureditev stroškov sledi tudi odločbi 
ustavnega sodišča št. U-l-53/00-32 glede stroškov v socialnem 
sporu. 

I.lll. Gibanje zadev na delovnih in socialnih sodiščih v 
obdobju 1998 - 2002 ter trajanje postopkov1 

1. Delovna in socialno sodišče prve stopnje skupaj 

leto nerešene 
zadeve 
01.01. 

nove 
zadeve 
(pripad) 

rešene 
zadeve 

nerešene 
zadeve 
31.12. 

nerešene - 
razlika 

1998 27682 9785 8842 28625 +3.4% 
1999 28698 9692 12840 25550 -11.0% 
2000 25563 7515 12847 20231 -20.9% 
2001 20236 7042 10963 16315 -19.4% 
2002 16322 7365 10214 13473 -17.5% 

trajanje postopkov 
v letu 2002 v % 

individualni delovni 
spori 

kolektivni delovni 
spori 

do 3 mesece 14.6% 42.9% 
nad 3-6 mesecev 13.1% 17.9% 
nad 6 mesecev -1 leta 19.8% 10.7% 
nad 1 leto 52.2% 28.5% 

Podatki o gibanju zadev na delovnih in socialnih sodiščih prve 
stopnje skupaj v obdobju 1998 - 2002 kažejo, da se število 
nerešenih zadev postopno zmanjšuje. Tako je na dan 31.12.2002 
na teh sodiščih 13473 nerešenih zadev, kar pomeni, v primerjavi 
s podatki na dan 1.1.1998, da se je v tem petletnem obdobju 
zmanjšalo število nerešenih zadev za približno 51,5%. Pozitivni 
rezultat je posledica zmanjševanja pripada v tem obdobju in večje 
učinkovitosti sodišč prve stopnje, pa tudi boljše kadrovske 
zasedbe. Iz statističnih podatkov je razvidno, da delovna in 

socialna sodišča skupaj v tem trenutku obvladajo reševanje 
tekočih zadev in hkrati tudi postopno zmanjšujejo število sodnih 
zaostankov iz prejšnjih let na razumno mero. 

Podatki o trajanju postopkov pred sodišči prve stopnje kažejo, 
da več kot polovica postopkov v individualnih delovnih sporih na 
prvi stopnji vendarle traja več kot eno leto, medtem ko so postopki 
v kolektivnih delovnih sporih hitrejši, saj se jih več kot 40% konča 
na prvi stopnji v roku treh mesecev. 

1 Vir: 
- Sodna statistika 1998, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, marec 
1999 
- Sodna statistika 1999, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, marec 
2000 
■ Sodna statistika 2000, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, april 2001 
- Sodna statistika 2001, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, april 2002 
- Sodna statistika 2002, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, april 2003 

24. oktober2003 25 poročevalec, št. 87 



2. Socialno sodišče prve stopnje 

leto nerešene 
zadeve 
01.01. 

nove 
zadeve 
(pripad) 

rešene 
zadeve 

nerešene 
zadeve 
31.12. 

nerešene - 
razlika 

1998 3486 1591 907 4170 +19.6% 
1999 4170 2056 1138 5088 +22.0% 
2000 5088 1816 1767 5137 +1.0% 
2001 5138 1824 1842 5120 -0.4% 
2002 5120 2051 1978 5193 +1,4% 

trajanje postopkov 
v letu 2002 v % 

socialni spori 

do 3 mesece 17% 
nad 3 do 6 mesecev 11.7% 
nad 6 mesecev do 1 leta 19.8% 
nad 1 leto 51.5% 

Bolj zaskrbljujoči so podatki o gibanju zadev na socialnem sodišču 
prve stopnje. Iz statističnih podatkov je razbrati, da socialno 
sodišče sicer obvladuje reševanje tekočih zadev, vendar pa se 
število nerešenih zadev iz prejšnjih let (največji zaostanki so 
nastali pred letom 2000) ne zmanjšuje, tako da ima socialno 
sodišče v zadnjih treh letih ves čas približno 5000 nerešenih 
zadev. 

3. Višje delovno in socialno sodišče 

Podatki o gibanju zadev na Višjem delovnem in socialnem sodišču 
kažejo, da se je v vseh letih od 1999 do 2001 povečevalo število 
nerešenih zadev, saj sodišču ni uspelo reševati niti tekočega 
pripada. V letu 2002 pa se je ta negativni trend obrnil. Tako je 
sodišče tekom leta rešilo 2945 zadev, kar je za 21% več kot v 
letu 2001. Ob hkratnem zmanjšanju pripada za 19% v primerjavi 

Podatki o trajanju postopkov pred socialnim sodiščem prve stopnje 
kažejo podobno stanje kot v individualnih delovnih sporih, saj več 
kot polovica postopkov traja več kot eno leto. 

s predhodnim letom, se je število nerešenih zadev konec leta 
2002 prvič po dolgih letih občutno znižalo, in to za 22.5%.2 

2 Vir: Poročilo o poslovanju Višjega delovnega in socialnega sodišča v 
Ljubljani za leto 2002, Ljubljana, februar 2003 

leto nerešene 
zadeve 
01.01. 

nove 
zadeve 
(pripad) 

rešene 
zadeve 

nerešene 
zadeve 
31.12. 

nerešene - 
razlika 

1998 2669 2029 2040 2658 -0.4% 
1999 2658 2111 2072 2697 +1.5% 
2000 2697 2498 2138 3057 +13.3% 
2001 3057 2708 2440 3325 +8.8% 
2002 3325 2196 2945 2576 -22.5% 

trajanje postopkov 
na dan 09.01.2003 
do 3 mesece 14.6% 
nad 3 do 6 mesecev 7.4% 
nad 6 mesecev do 1 leta 21.6% 
nad 1 leto 56.4% 
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Tudi podatki o trajanju postopkov pred Višjim delovnim in socialnim 

4. Delovno socialni oddelek Vrhovnega sodišča RS: 

sodiščem kažejo, da več kot polovica postopkov traja več kot 
eno leto. 

leto nerešene 
zadeve 
01.01. 

nove 
zadeve 
(pripad) 

rešene 
zadeve 

nerešene 
zadeve 
31.12. 

nerešene - 
razlika 

1998 79 342 346 75 -0.05% 
1999 75 384 317 142 +89,3% 
2000 142 383 340 185 +30,3% 
2001 185 359 317 227 +22,7% 
2002 227 386 349 264 +16,3% 

Podatki o gibanju zadev na Delovno socialnem oddelku Vrhovnega 
sodišča kažejo, da se število nerešenih zadev v časovnem 
obdobju izrazito 1999 - 2002 povečuje. Tako je na dan 31.12.2002 
na tem oddelku nerešenih zadev 264, kar pomeni, v primerjavi s 
podatki na dan 1.1.1999, da se je v tem štiriletnem obdobju povečalo 
število nerešenih zadev kar za 3,5 krat. 

Na splošno velja ugotoviti, da glede na trenutno stanje (v zadnjih 
letih) sodišča sicer obvladujejo tekoči pripad zadev (z izjemo 
Vrhovnega sodišča), kar pomeni, da bi že danes lahko zagotavljala 
sodno varstvo brez časovnih zamikov, seveda če ne bi še vedno 
bila obremenjena z zaostanki iz prejšnji let. Trajanje postopkov pa 
vendarle kaže, da je treba tudi na zakonski ravni z novimi 
procesnimi predpisi dodatno omogočiti in vzpodbuditi hitrejše 
reševanje zadev. 

II. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

Že uvodoma velja poudariti, da so pri pripravi izhodišč za novo 
ureditev delovnih in socialnih sporov sodelovali sodniki in 
strokovnjaki s področja civilnoprocesnega prava in prava socialne 
varnosti (dr. Janez Novak, dr. Aleksej Cvetko, dr. Aleš Galič, mag. 
Katarina Kresal Šoltes). Za pripravo besedila zakona pa je bila 
ustanovljena posebna delovna skupina, v kateri so poleg 
predstavnikov vlade sodelovali sodniki delovnih in socialnih sodišč 
vseh stopenj in drugi pravni strokovnjaki. 

Pri pripravi predloga zakona so sodelovali tudi nemški strokovnjaki 
(sodniki delovnih in socialnih sodišč), in sicer v okviru twinning 
projekta "Modernizacija sodstva in izobraževanje sodnikov - 
Analiza delovnega sodstva in Analiza socialnega sodstva" med 
Nemčijo in Slovenijo.3 > 

Omenjeni projekt se je zaključil z organizacijo delovnega omizja 
na temo nove ureditve delovnih in socialnih sporov v okviru 
mednarodne konference "Krepitev transparentnosti in zaupanja 
v pravosodje - spremljanje in merjenje učinkovitosti sodstva" v 
Čatežu (23. in 24. junij 2003). Po razpravi so bila sprejeta priporočila 
za novo ureditev delovnih in socialnih sporov4, ki so tudi 
upoštevana v predlogu zakona. 

II. I. Pristojnost, organizacija in sestava sodišč 

1) Pristojnost 

Predlog zakona določa stvarno pristojnost delovnega in 
socialnega sodišča. Ker so se po uveljavitvi ZDSS na področju 
delovnega prava in prava socialne varnosti spremenili številni 
materialni predpisi, je bila nujna tudi uskladitev določb o stvarni 
pristojnosti delovnih in socialnih sodišč. 

Tako je delovno sodišče pristojno odločati v individualnih delovnih 
sporih o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega 
razmerja, o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega 
razmerja, o pravicah in obveznostih med delavcem in 
uporabnikom, o zaposlovanju delavca, o pravicah in obveznostih 
iz industrijske lastnine, ki nastanejo med delavcem in delodajalcem 
na podlagi delovnega razmerja, o opravljanju del otrok, vajencev, 
dijakov in študentov, kadrovski štipendiji, volonterskem opravljanju 
pripravništva in v drugih primerih, za katere tako določa zakon. S 
predlogom zakona se določa, da je delovno sodišče pristojno za 
odločanje v vseh odškodninskih sporih iz delovnega razmerja 
(po ZDSS so odškodninski spori za poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni v pristojnosti sodišč splošne pristojnosti), saj ne obstajajo 
stvarno utemeljeni razlogi, da o odškodninskih sporih iz delovnega 
razmerja odločajo različna sodišča po različnih procesnih pravilih. 

' Poročilo Tvvinning projekt Slovenija - Modernizacija sodstva in izobraževanje 
sodnikov - Analiza delovnih sodišč, januar 2001, marec 2003, gradivo 
Ministrstva za pravosodje, Ljubljana, 2001 in 2003 
Poročilo Tvvinning projekt Slovenija - Modernizacija sodstva in izobraževanje 
sodnikov - Analiza socialnih sodišč, januar 2001, marec 2003, gradivo 
Ministrstva za pravosodje, Ljubljana, 2001 in 2003 

4 Priporočila so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje 
(http://sigov2.slgov.si/mp) 
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Delovno sodišča je pristojno za odločanje v kolektivnih delovnih 
sporih z vseh področij, na katerih se uveljavljajo kolektivni interesi 
delavcev in delodajalcev. Tako je pristojno za odločanje o 
veljavnosti kolektivne pogodbe in o njenem izvrševanju, o 
skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom, medsebojni skladnosti 
kolektivnih pogodb in skladnosti splošnih aktov delodajalca z 
zakonom in s kolektivnimi pogodbami, o pristojnosti za kolektivno 
pogajanje, o zakonitosti stavke in drugih industrijskih akcij, o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju, o pristojnostih sindikata v 
zvezi z delovnimi razmerji, o določitvi reprezentativnosti sindikata 
in v drugih primerih, za katere tako določa zakon. 

Socialno sodišče je pristojno odločati v socialnih sporih iz 
naslednjih področij socialne varnosti: pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer 
brezposelnosti in zaposlovanje, starševsko varstvo in družinski 
prejemki ter socialni prejemki. Predlog zakona ne določa več 
pristojnosti socialnega sodišča za odločanje v sporih iz 
prostovoljnega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Po 
mnenju predlagatelja vsi spori iz prostovoljnega zavarovanja sodijo 
v pristojnosti sodišča splošne pristojnosti, saj imajo te zadeve 
prevladujoče značilnosti pogodbenega obligacijsko pravnega 
razmerja. 

2) Organizacija 

Predlog zakona ne predvideva večjih sprememb v obstoječi 
organizaciji delovnih in socialnih sodišč, saj se je v praksi takšna 
organizacija pokazala kot ustrezna. Tako še vedno predvideva 
obstoječa štiri sodišča prve stopnje s sedeži v Ljubljani, Mariboru, 
Celju in Kopru ter eno višje delovno in socialno sodišče, o revizijah 
in pritožbah zoper odločitve višjega sodišča pa bo še naprej 
odločalo Vrhovno sodišče RS. 

Sodišče v Ljubljani je delovno in socialno sodišče in je pristojno za 
odločanje v socialnih sporih z območja celotne države. Zaradi 
posebnosti socialnih sporov, ki zahtevajo specializacijo sojenja, 
predlog zakona ohranja eno socialno sodišče, lažji dostop od 
sodišča pa zagotavlja preko izvajanja narokov na sedežih oziroma 
zunanjih oddelkih drugih delovnih sodišč prve stopnje. Prav tako 
se ohranja tudi njegova organizacijska vključenost v enotno 
delovno in socialno sodstvo, saj ta na praktični ravni ne povzroča 
težav. 

Sodišča prve stopnje poslujejo na sedežih in na zunanjih oddelkih, 
ki niso organizacijsko samostojne enote, pač pa gre za obliko 
stalnega zunanjega poslovanja sodišča, s čemer se ohranja široka 
mreža t.im. dostopnosti sodišč. Ta je skoraj identična veljavni 
razporeditvi prvostopnega sodstva. Predlog zakona predvideva 
le ukinitev zunanjega oddelka Delovnega sodišča v Kopru, ki ima 
sedež v Postojni. Na tem oddelku se je bistveno zmanjšal pripad 
zadev v zadnjih letih, zato po oceni predlagatelja njegov nadaljnji 
obstoj ni smotrn. Ukinitev tega oddelka priporoča tudi Računsko 
sodišče Republike Slovenije5. Po njegovi ukinitvi se bo razporeditev 
zunanjih oddelkov v celoti prekrivala z obstoječimi sodnimi okrožji. 

3) Sestava sodišč 

Predlog zakona ohranja posebno sestavo senatov sodišč prve 
stopnje. Gre za uveljavitev načela paritetne zastopanosti delavcev 
in delodajalcev oziroma zavarovancev in zavodov v senatnem 

■ Sklepno poroćilo Računskega sodišča Republike Slovenije o reviziji 
izvajanja nalog delovnih in socialnih sodišč v letih 1996, 1997 In 1998 

sojenju. Po predlogu zakona sodišče prve stopnje praviloma odloča 
v senatu, če zakon ne določa, da odloča sodnik posameznik. 
Tako bo sodnik posameznik odločal v tistih individualnih delovnih 
in socialnih sporih, ki so po vrednosti spornega predmeta ali po 
vsebini spora manj zahtevni. Gre torej za delno racionalizacijo pri 
sestavi delovnih in socialnih sodišč prve stopnje, v skladu s katero 
se v manj pomembnih sporih odstopa od načela senatnega sojenja 
v individualnih delovnih in socialnih sporih. V kolektivnih delovnih 
sporih pa bo senatno sojenje uveljavljeno v vseh zadevah. 

Il.ll. Postopek 

1) Individualnih delovni spori 

Za razvoj pravne ureditve postopkov v individualnih delovnih 
sporih v Sloveniji je značilen trend približevanja ureditvi v splošnem 
pravdnem postopku. Že ZDSS je ureditev delovnega spora 
bistveno bolj približal splošnemu pravdnemu postopku, kot je to 
veljalo za posebno ureditev postopka po Zakonu o sodiščih 
združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 24/74,38/84), ki ni temeljila 
na konceptu reševanja civilnih sporov. ZDSS pa je, kljub načelni 
naslonitvi na ureditev pravdnega postopka, še vedno ohranil 
določene posebnosti, ki so bile nujne zaradi specifičnosti ureditve 
v tedaj še nereformiranem materialnem delovnem pravu in 
tranzicijskom času. To pravo je še vsebovalo npr. posebno ureditev 
(dvostopenjskih) postopkov pravnega varstva pri delodajalcu, 
temeljilo pa je tudi na drugačnem pojmovanju delovnega razmerja 
in narave pogodbe o zaposlitvi. S spremembo te ureditve se 
potreba po posebnih procesnih pravilih sicer zmanjšuje, ne pa 
tudi odpravlja. 

Potreba po delni posebni ureditvi postopka v individualnih delovnih 
sporih, v razmerju do pravdnega postopka, izhaja predvsem iz 
naslednjih razlogov: 

v sporu udeleženi osebi sta v dejansko neenakem položaju 
glede sposobnosti in izkušenosti pri nastopanju v postopku 
in uveljavljanju pravic; 
kljub večjemu poudarku civilnopravnih elementov delovnega 
razmerja, ki jih je uveljavil nov ZDR, je treba upoštevati, da je 
zaradi varstva položaja delavca in zaradi javnega interesa v 
materialnopravni ureditvi delovnega prava več prisilnih 
predpisov, ki jih stranki niti soglasno ne moreta izključiti, kot 
to velja za civilnopravna razmerja; 
glede na naravo spora in pomen zadeve - predvsem za 
delavca - je še bolj kot v splošnem pravdnem postopku 
pomembna pospešitev postopka; 

- glede na trajno naravo delovnega razmerja so še bolj izražene 
prednosti, če stranki spor uspeta rešiti sporazumno, kot to 
velja v tistih civilnopravnih razmerjih, za katera ni značilna 
trajnost razmerja. 

Glede na te ugotovitve, je izhodišče za novo ureditev postopka v 
individualnih delovnih sporih v tem, da ureditev postopka temelji 
na prevladujoči uporabi pravil, ki veljajo za splošni pravdni 
postopek - uporablja se torej ZPP. Vključene pa so določene 
posebnosti, in sicer tiste, ki so v korist delavca nujne zaradi 
dejanske izenačitve procesnega položaja strank, in tiste, ki koristijo 
pospešitvi in učinkovitosti sodnega varstva v delovnih in socialnih 
sporih. Temu je namenjena večja aktivnost sodišča v postopku v 
delovnih sporih. 

Ob navedenem izhodišču se izkaže, da je potrebe po posebnih 
določbah za individualne delovne spore, ki bi odstopale od splošne 
ureditve pravdnega postopka v ZPP, danes celo manj kot v času 
sprejema ZDSS. Razlogi za to so naslednji: Nova materialna 
ureditev delovnega prava uveljavlja koncept pogodbe o zaposlitvi, 
kar načeloma omogoča, da se vsi spori, ki lahko nastanejo ob 
uporabi ZDR ali drugih predpisov delovnega prava, lahko rešujejo 
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kot civilni spori - na podlagi tožbe, ki vsebuje konkretiziran tožbeni 
zahtevek, in o katerem sodišče odloči po izvedbi kontradiktornoga 
postopka. Določene posebnosti sicer veljajo v ZJU, ki še vedno 
ohranja dvostopenjsko odločanje v okviru delodajalca, vendar pa 
tudi ta zakon uveljavlja pogodbo o zaposlitvi kot obliko sklenitve 
delovnega razmerja, zato se bodo tudi ti spori lahko reševali kot 
civilni spori (če seveda ne bo podana pristojnost upravnega 
sodišča). 

Prav tako pa je glede na novo ureditev pravdnega postopka 
(ZPP in ZPP-A) treba upoštevati, da že splošni pravdni postopek 
v večji meri kot ob sprejemu ZDSS omogoča racionalnost in 
pospešitev postopkov in učinkovitost sodnega varstva, ter 
poudarja pomen mirnega reševanja sporov v okviru sodnega 
postopka. Tako ZPP-A uvaja poravnalni narok, razširja institut 
sodne poravnave ter določa možnost prekinitve postopka, če se 
stranki s soglasjem napoti na drug postopek alternativnega 
reševanja sporov. Namen, da se v pravdnem postopku zagotovi 
pravno varstvo tistemu, ki je pravi nosilec pravice materialnega 
prava in da torej uspeh v pravdi ne bo odvisen le od spretnosti 
vodenja postopka, je mogoče zagotoviti s pravilno in primemo 
uporabo instituta materialnega procesnega vodstva, ki sodišču 
omogoča, da z aktivnim in odprtim vodenjem postopka zagotovi 
tako racionalizacijo postopka kot tudi vsebinsko ustreznost 
odločitve. Varstvo prisilnih predpisov in morale pa je že po pravilih 
ZPP zagotovljeno z določbo, da sodišče dispozitivnih ravnanj 
stranke ne dopusti, če nasprotujejo prisilnim predpisom ali morali 
(tretji odstavek 3. člena ZPP). V primeru suma, da gre za takšno 
razpolaganje, pa lahko sodišče v ta namen po uradni dolžnosti 
ugotavlja tudi dejstva in izvede dokaze, ki jih stranki nista predlagali 
(drugi odstavek 7. člena ZPP). 

2) Kolektivni delovni spori 

Pojem kolektivnih delovnih sporov se v zakonodaji nekdanje 
Jugoslavije ni omenjal in tudi slovenska delovnopravna ureditev 
jih do sprejema ZDSS ni poznala. Ker kolektivni delovni interesi 
pravno niso bili urejeni, tudi kolektivni delovni spori niso bili 
predvideni kot način reševanja razmerij med delodajalci in delavci. 
ZDSS pa je povsem jasno opredelil delitev sporov na individualne 
in kolektivne. Kolektivni spor se nanaša na varstvo kolektivnih 
interesov tako delavcev kot delodajalcev in zajema vsa področja, 
ki sodijo v skupne interese: kolektivne pogodbe, stavke, 
uveljavljanje sindikalne svobode, sodelovanja delavcev pri 
upravljanju itd. Razmejitev med individualnimi in kolektivnimi 
delovnimi spori je včasih tudi težka in problematična. Praviloma 
naj bi veljalo, da je spor kolektivne narave, kadar gre za 
uveljavljanje nekih skupnih, lahko splošnejših interesov, medtem 
ko je spor, v katerem posameznik uveljavlja pravico, ki ji izvaja 
npr. iz kolektivne pogodbe, šteti za individualni delovni spor. 

Enako kot pri individualnih delovnih sporih pa velja tudi tu 
upoštevati, daje bil po času, v katerem je bil sprejet ZDSS, sprejet 
ZPP in njegova novela ZPP-A. Ker sta omenjena zakona v večji 
meri kot prej omogočila racionalizacijo in pospešitev postopkov 
in poudarila pomen mirnega reševanja sporov v okviru sodnega 
postopka, je tudi izhodišče na področju urejanja kolektivnih 
delovnih sporov v tem, da ureditev postopka v večji meri kot 
doslej temelji na uporabi ZPP. Zaradi narave spora pa so vključene 
določene posebnosti, ki temeljijo na ohranitvi že v ZDSS 
uveljavljene formalno-materialne koncepcije strank v kolektivnem 
delovnem sporu, kar pomeni, da so stranke določene po 
procesnem in materialnem pravu. V tem delu se postopek v 
določeni meri približuje nepravdnemu postopku. 

3) Socialni spori 

Do leta 1974 je bilo sodno varstvo socialno varstvenih pravic v 
Sloveniji zagotovljeno v okviru rednega sodstva v upravnem sporu 
pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije. V upravnem sporu 
je šlo praviloma le za kontrolo zakonitosti upravne odločbe in 
zakonitosti izvedenega postopka pred njeno izdajo, ne pa tudi za 
odločanje o vsebini spora. 

Z Zakonom o sodiščih združenega dela (Ur.l. SRS, št. 38/74) so 
bila ustanovljena splošna sodišča združenega dela prve stopnje, 
sodišče združenega dela za območje Slovenije kot pritožbeno 
sodišče, poleg tega pa je delovalo tudi Sodišče združenega dela 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega 
zavarovanja kmetov v Republiki Sloveniji kot posebno sodišče 
združenega dela. Tako so se spori s področja zdravstvenega 
zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, družinskih 
in socialnih prejemkov do uveljavitve ZDSS reševali v okviru 
upravnega spora pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, 
medtem ko je določeno posebnost predstavljal sistem 
samoupravnih sodišč za spore s področja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

ZDSS je odpravil dvojno pravno pot pri reševanju socialnih sporov. 
Za slovensko pravno ureditev je značilna javnopravna ureditev 
socialnopravnega razmerja (o pravici posameznika odloča 
državni organ oziroma nosilec javnih pooblastil z upravno 
odločbo). Kljub temu že ZDSS sodnega varstva pravic iz socialne 
varnosti ne ureja v okviru upravnega sodstva, temveč je to v 
pristojnosti specializiranih socialnih sodišč, in določa subsidiamo 
uporabo pravil pravdnega postopka. Takšna odločitev 
zakonodajalca je temeljila na stališču, da je spore s področja 
socialne varnosti glede na njihovo naravo primerneje reševati 
pred sodiščem polne jurisdikcije z vsemi elementi kontradiktornosti 
postopka, kot pa v okviru tedanje ureditve upravnega spora, ki je 
bil predvsem spor o zakonitosti upravnega akta. Z izločitvijo 
socialnopravnih zadev iz tedanjega upravnosodnega varstva ter 
poenotenje sodnega varstva tudi za tiste socialnopravne zadeve, 
ki so bile pred tem v pristojnosti samoupravnih sodišč združenega 
dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je bil storjen 
pomemben zakonodajni korak h kakovostnejšemu sodnemu 
varstvu na tem področju. Drug pomemben razlog za izločitev 
socialnih sporov iz dotedanje ureditve upravnega spora je bila po 
mnenju predlagatelja ZDSS specializirana narava področja 
socialne varnosti in njegova povezanost z delovnopravnim 
področjem, kar naj bi utemeljevalo ureditev specializiranih socialnih 
sodišč v okviru enotnega delovnega in socialnega sodstva 
(Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, št. 14/94, str. 84). 

Predlog zakona enako kot doslej izhaja iz subsidiarne uporabe 
pravil pravdnega postopka (in ne upravnega spora). Predlagatelj 
ocenjuje, da je primerneje ohraniti sedanji pravni okvir sodnega 
varstva socialnih pravic, ki temelji na subsidiarni uporabi pravil 
pravdnega postopka. Kot že omenjeno, ta postopek omogoča 
t.im spor polne jurisdikcije, v katerem imata obe stranki enak 
položaj in v katerem lahko sodišče ugotavlja tudi dejansko stanje 
in samo odloča o pravici, medtem ko gre pri upravnem sporu, še 
posebej v njegovi praktični uporabi, praviloma le za kontrolo 
zakonitosti odločbe in zakonitosti izvedenega postopka pred njeno 
izdajo, ne pa za spuščanje v vsebino spora. Takšno ureditev terja 
tudi sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice v 
zvezi s 6. členom Evropske konvencije o človekovih pravicah 
(Uradni list RS - MP, št. 7/94, Uradni list RS, št. 33/99, v 
nadaljevanju: EKČP), po kateri so pravice iz socialne varnosti 
civilne pravice, na kar ne vpliva niti morebitna javnopravna 
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ureditev tega področja v nacionalni zakonodaji (Feldbrugge v. 
Netherlands, Deumeland v. Germany, Salesi v. Italy, Schuler- 
Zgraggen v Scv/itzetand itd.)- Iz tega izhaja zahteva po sodni 
preverljivosti upravnih odločitev o upravičenosti do pravic iz 
socialne varnosti pred sodiščem polne jurisdikcije, upoštevajoč 
vse pravovarstvene standarde iz 6. člena EKČP. 

Ob tem temeljnem izhodišču glede subsidiarne uporabe pravil 
pravdnega postopka pa predlog zakona v primerjavi z veljavnim 
ZDSS vsebuje več določb, ki odstopajo od pravil ZPP. V praksi se 
je izkazalo, da posamezne določbe ZPP zaradi javnopravne 
narave predmeta socialnega spora v tem postopku niso 
uporabljive, še zlasti ne po sprejemu novega ZPP, ki je v primerjavi 
z ZPP-77 v večji meri uveljavil načelo dispozitivnosti in razpravno 
načelo, saj pravila ZPP posameznih institutov, ki jih je potrebno 
uveljaviti v socialnem sporu, zaradi civilne narave spora ne urejajo 
oziroma jih urejajo neustrezno. 

Socialni spor se razlikuje od civilnega predvsem po tem, da je v 
socialnem sporu v javnem interesu, da upravičenec iz sistema 
socialne varnosti čim hitreje in lažje pride do pravice iz sistema 
socialne varnosti, ki je utemeljena na materialnem predpisu. V 
javnem interesu je zato, da sodišče na podlagi pravilno in popolno 
ugotovljenega dejanskega stanja sprejeme na materialnih 
predpisih utemeljeno odločitev o upravičenosti do pravice iz 
sistema socialne varnosti, in to kljub morebitni pasivnosti strank 
v postopku. Prav tako se socialni spor razlikuje od civilnega spora 
tudi po tem, da je posameznik kot stranka v postopku v razmerju 
do nosilca socialne varnosti kot druge procesne stranke v 
šibkejšem položaju. Glede na navedeno predlog zakona spreminja 
oziroma dograjuje sedanjo ureditev postopka v socialnem sporu 
tako, da vključuje nekatere institute, ki so sicer uveljavljeni v 
okviru upravnega spora, ter v primerjalni nemški pravni ureditvi 
socialnega spora. Poleg tega so tudi v postopku v socialnem 
sporu uveljavljene določene novosti v smeri pospešitve postopka. 

Glede na navedeno predlog zakona v večji meri kot doslej 
uveljavlja zahtevo po dejanskem dostopu do sodišča po 6. členu 
EKCP in 23. členu ustave Republike Slovenije. Poleg nekaterih 
temeljnih procesnih načel, ki jih določa ZPP (načelo 
kontradiktornosti, načelo ustnosti, načelo neposrednosti), predlog 
zakona v postopku v socialnem sporu uveljavlja in poudarja 
predvsem naslednja temeljna načela: načelo lažjega dostopa do 
sodišča, načelo prijaznosti do tožnika, načelo materialne resnice, 
preiskovalno načelo in načelo pospešitve postopka. 

nasprotnem primeru praviloma nastopi procesna prekluzija. 
Poudarek je torej na temeljiti pripravi na glavno obravnavo. To 
omogoča, da je glavna obravnava dobro pripravljena in da je že 
zbrano bistveno procesno gradivo, kar preprečuje prelaganje 
narokov za glavno obravnavo. 

b) Poravnalni narok 

Posebne določbe o poravnalnem naroku so namenjene 
vzpodbujanju mirnega reševanja sporov v okviru sodnega 
postopka. Predlog zakona omogoča, da lahko v primeru, če je za 
odločanje sicer pristojen senat, predsednik senata sam opravi 
poravnalni narok. Izkušnje nemške ureditve, v kateri poravnalni 
narok oziroma spravni poskus vedno opravi predsednik senata 
brez sodelovanja laičnih sodnikov iz vrst delavcev in delodajalcev, 
kažejo, da je lahko poravnalni narok veliko bolj učinkovit, če 
postopek ni zapleten, če je vsebinsko odprt in če poteka brez 
sodelovanja sodnikov porotnikov. 

V sporih o obstoju in prenehanju delovnega razmerja mora sodišče 
opraviti poravnalni narok v dveh mesecih od prejema odgovora 
na tožbo. V teh sporih je namreč zaradi njihovega pomena za 
delavca treba zagotoviti še večjo pospešitev postopkov. 

Po oceni predlagatelja pa bo tudi uveljavitev popolne pritožbene 
obravnave imela za posledico večjo uveljavitev instituta sodnih 
poravnav v delovnih in socialnih sporih, saj bo predlagana ureditev 
omogočala tudi bolj pogosto sklepanje sodnih poravnav pred 
sodiščem druge stopnje. 

c) Dokazi po uradni dolžnosti 

Predlog zakona v primerjavi z ZPP v individualnih delovnih in 
socialnih sporih v večji meri uveljavlja preiskovalno načelo na 
področju dokazovanja. Razlogi za večjo uveljavitev 
preiskovalnega načela so v poudarjeni prisilni naravi materialnih 
predpisov delovnega prava, predvsem pa prava socialne varnosti, 
ter v dejanski procesni neenakosti strank v delovnih in socialnih 
sporih. Treba pa je poudariti, da to ne zmanjšuje obveznosti strank, 
da predlagajo dokaze za svoje trditve, saj bo sodišče izvedlo 
dokaz po uradni dolžnosti le v primeru, če po izvedbi vseh dokazov, 
ki so jih predlagale stranke, ne bo moglo ugotoviti dejstev, ki so 
pomembna za odločitev. 

4) Poglavitne rešitve predloga zakona v 
postopkovnem delu 

Uvodoma izpostavljamo naslednje poglavitne rešitve predloga 
zakona, ki so v pretežni meri skupne za vse spore, v nadaljevanju 
predloga zakona pa izčrpneje obrazložene. 

a) Koncentracija glavne obravnave 

Ker je v postopku v delovnih in socialnih sporih zaradi narave teh 
sporov treba zagotoviti še večjo pospešitev postopka, predlog 
zakona poudarja pomen načela koncentracije postopka. Zato je 
glavno obravnavo treba pripraviti tako, da bo po možnosti 
zaključena že na enem naroku. V skladu s tem ima sodišče 
pooblastilo, da po načelih odprtega sojenja in materialnega 
procesnega vodstva stranke že v fazi priprave na glavno 
obravnavo spodbudi k pravočasnemu navajanju odločilnih dejstev 
ter predlaganju dokazov. Ob teh zahtevah sodišče lahko strankam 
postavlja zavezujoče roke, ki jih morajo spoštovati, saj v 

d) Posledice izostanka strank z naroka 

Predlog zakona v delovnih in socialnih sporih izključuje institut 
mirovanja in določa sankcije izostanka z naroka, katerih namen 
je zagotoviti večjo procesno disciplino strank v teh sporih in s tem 
pospešitev postopka. 

Tako toženi stranki nalaga breme, da poleg odgovora na tožbo 
pristopi na poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo, 
saj bo v nasprotnem primeru lahko sodišče ob izpolnjevanju drugih 
pogojev po ZPP izdalo zamudno sodbo proti toženi stranki, kljub 
temu, da je odgovorila na tožbo. Gre torej za razširitev instituta 
zamudne sodbe proti toženi stranki in je uvedena po priporočilih 
in vzoru nemških in avstrijskih procesnih zakonov. 

Na drugi strani pa se tudi tožeči stranki nalaga breme, da v 
primeru, ko je zahtevala sodno varstvo, to sodno varstvo tudi 
aktivno uveljavlja - najmanj s pristopom na poravnalni narok in 
prvi narok za glavno obravnavo, sicer se bo štelo, da je umaknila 
tožbo. 
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e) Vzorčni postopek 

V smeri večje pospešitve postopka v individualnih delovnih in 
socialnih sporih predlog zakona uvaja institut vzorčnega postopka, 
ki je že uveljavljenem v upravno procesnem pravu. Potreba po 
takšni določbi se izkazuje v praksi v t.im. množičnih sporih, ko je 
pred sodiščem vloženih večje število tožb, v katerih se tožbeni 
zahtevki opirajo na enako ali podobno dejansko in isto pravno 
podlago. Namen vzorčnega postopka je torej ekonomičnost in 
pospešitev postopka, njegovo bistvo pa je v tem, da sodišče 
najprej odloči v t.im. vzorčni zadevi, po pravnomočnosti odločbe 
pa še v vseh ostalih prekinjenih postopkih. 

f) Pritožbena obravnava 

Predlog zakona kot pomembno novost uvaja popolno pritožbeno 
obravnavo, kar omogoča, da se bodo izpodbijane sodbe le 
izjemoma razveljavljale in vračale v novo sojenje. Njen namen je 
koncentrirati in pospešiti postopek. Pravilo bo tako zaključitev 
zadeve "na eni poti skozi sodne postopke". Pritožbeno sodišče 
dobiva vse pristojnosti pri ugotavljanju dejanskega stanja in odpravi 
procesnih kršitev, tako da lahko spor pravnomočno zaključi. 

Študija, izdelana v okviru tvvinning projekta med Slovenijo in 
Nemčijo, je opozorila na problem, da sodišče druge stopnje 
prepogosto vrne zadevo sodišču prve stopnje v nov postopek, 
namesto da bi samo opravilo pritožbeno obravnavo. To seveda 
podaljšuje in draži postopek, kar še posebej ni sprejemljivo v 
delovnih in socialnih sporih. Število vrnjenih zadev v novo sojenje 
potrjuje ugotovitev, da se približno 10% delovne sile vseh sodnikov 

II. Socialni spori-odločbe 

Statistični podatki tako potrjujejo potrebo po uvedbi popolne 

" Vir: 
- Sodna statistika 1998, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, marec 

1999 
- Sodna statistika 1999, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, marec 

2000 
• Sodna statistika 2000, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, april 2001 
- Sodna statistika 2001, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, april 2002 
- Sodna statistika 2002, Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, april 2003 

prve stopnje uporabi za obravnavanje zadev, ki so bile vrnjene v 
novo sojenje. Poleg tega se zaradi vračanja zadev na prvo stopnjo 
trajanje postopka znatno podaljša, pri večkratnem vračanju tudi 
do 10 let. Tveganje upnikove zamude se za delodajalca poveča v 
neskončnost, po drugi strani pa delavci tako po več let ne dobijo 
svojega denarja ali svojega delovnega mesta. Zaradi teh razlogov 
nemški zakon o delovnih sodiščih vsebuje celo absolutno 
prepoved razveljavljanja prvostopenjskih sodb in vrnitve zadeve 
sodišču prve stopnje v nov postopek. 

Ta vidik sicer delno rešuje že novela ZPP-A, ki poudarja zahtevo, 
da sodišče druge stopnje v več primerih samo opravi obravnavo 
(in po potrebi dopolni ali ponovi dokazni postopek). Predlog zakona 
pa predstavlja še en korak naprej v smeri večje uveljavitve popolne 
pritožbene obravnave. 

Poleg zmanjšanja stroškov postopka in skrajšanja njegove dolžine 
bo po oceni predlagatelja omenjena določba imela tudi druge 
pozitivne učinke. Predvsem bo povečala zaupanje udeležencev 
postopka v delovanje delovnih in socialnih sodišč, saj zaradi napak 
sodišč prve stopnje ne bodo več "kaznovani" tako, da se bo 
celoten postopek začel znova in da bodo naraščali stroški, ampak 
bodo lahko v razumnejšem roku dosegli izdajo pravnomočne 
odločbe s strani instančnega sodišča. 

Podatki o načinih rešitve zadev pred Višjim delovnim in socialnim 
sodiščem v letih 1998 - 2002 kažejo, da se delež razveljavljenih 
odločb sodišč prve stopnje tem časovnem obdobju giblje med 
19% in 25% v delovnih sporih, medtem ko je v socialnih sporih ta 
delež nekoliko nižji in se giblje med 14% in 21%. 

pritožbene obravnave in njen pričakovani učinek za skrajšanje 
postopkov. 

I. Delovni spori - odločbe6 

leto Potrjene Spremenjene Razveljavljene 

1998 53,3% 18,8% 22,2% 

1999 52,12% 21,46% 19,17% 

2000 54,02% 15,46% 23,62% 

2001 54.48% 15,28% 25,13% 

2002 59,58% 12,86% 20,15% 

leto Potrjene Spremenjene Razveljavljene 

1998 77,77% 2,96% 17,77% 

1999 80,74% 3,72% 14,9% 

2000 72,4% 5,6% 20,8% 

2001 68,33% 7,91% 21,63% 

2002 71,57% 7,15% 18,29% 
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III. Delež razveljavljenih odločb sodišč prve stopnje 
v številu novih zadev, ki so jih prejela sodišča 
prve stopnje7 

leto skupno individualni 
delovni spori 

kolektivni 
delovni spori 

socialni spori 

1998 4.5% 5.1% 5.3% 1.8% 
1999 4,0% 4.8% 3.7% 1.2% 
2000 6.1% 7.3% 13.6% 2.4% 
2001 8.8% 10.3% 3.4% 4.5% 
2002 8.2% 9.9% 5.6% 4.6% 

Uvedba pritožbene obravnave bo sicer dodatno obremenila višje 
delovno in socialno sodišče, hkrati pa tudi ustrezno razbremenila 
delovna in socialno sodišče prve stopnje. Kot je razvidno iz 
statističnih podatkov, predstavljajo razveljavljene odločbe 
precejšnji del novega pripada sodišč prve stopnje. V zadnjih dveh 
letih, ko se je siceršnji pripad sodišč prve stopnje zmanjšal in 
ustalil, predstavlja delež razveljavljenih odločb nad 8% vsega 
pripada. Z uveljavitvijo pritožbene obravnave se bo tako pripad 
sodišč prve stopnje za približno enak odstotek zmanjšal. 

g) Revizija in zahteva za varstvo zakonitosti 

Predlog zakona uvaja mešani sistem po zakonu dovoljene in s 
strani sodišča dopuščene revizije. S tem se v delovnih in socialnih 
sporih bistveno spreminjajo izhodiščni kriteriji za dopustnost 
revizije in po vzoru ureditve v nemškem in avstrijskem pravu in 
po priporočilih nemških strokovnjakov uvaja možnost dopuščene 
revizije. Tako je v revizija dovoljena, če tako določa ta zakon ali če 
jo dopusti sodišče. S tem se kriterij pomena za pritožnika (spori 
glede obstoja in prenehanja delovnega razmerja, spori, v katerih 
vrednost spornega predmeta presega določen znesek, kolektivni 
delovni spori itd.) dopolnjuje s kriterijem pomena odločanja 
vrhovnega sodišča za razvoj pravnega reda skozi poenotenje in 
izgraditev sodne prakse. V ta namen je revizijo mogoče dopustiti 
tudi, če po zakonu ni dovoljena, pa je od vrhovnega sodišča 
mogoče pričakovati rešitev pomembnega pravnega vprašanja, 
ali če gre za odstop od sodne prakse oziroma če le-ta še ni 
oblikovana. O dopustnosti revizije v tem primeru odloči višje 
sodišče, vrhovno sodišče pa je na to odločitev vezano. 

Vprašanje novega koncepta revizije se sicer ne veže le na delovne 
in socialne spore, ampak se postavlja tudi glede splošnega 
pravdnega postopka. Pri tem pa je treba poudariti, da je v delovnih 
in socialnih sporih potreba po drugačnem konceptu kriterijev za 
dopustnost revizije še bolj izrazita, saj zaradi narave zadev 
določitev kriterija po vrednosti spornega predmeta pogosto ni 
mogoča. Glede ostalih zadev pa je izjemno zapleteno taksativno 
določiti bodisi zadeve, v katerih je revizija dopustna, bodisi zadeve, 
v katerih revizija ni dopustna. 2 neomejeno dopustitvijo revizije v 
določenih vrstah zadev bi povzročili, da se mora vrhovno sodišče 
vedno znova izrekati o določenih vprašanjih, z neomejeno 
nedopustitvijo revizije pa bi preprečili, da se vrhovno sodišče 
lahko izreče o določenih, za pravni red tudi pomembnih pravnih 
vprašanjih. Predlagana ureditev odpravlja obe skrajnosti. 

7 Vir: Statistična poročila Delovnega sodišča v Celju, Delovnega sodišča 
v Kopru, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Delovnega sodišča 
v Mariboru v letih 1998-2002 na obrazcih DSS/I 
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V predlogu zakona se v delovnih in socialnih sporih ukinja zahteva 
za varstvo zakonitosti. Po ZPP lahko državni tožilec zoper 
pravnomočno sodno odločbo vloži zahtevo za varstvo zakonitosti 
zaradi določenih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in 
zaradi zmotne uporabe materialnega prava. V teoriji in praksi je 
takšna pristojnost državnega tožilstva v pravdnem postopku že 
bila grajana, posebej za primer, ko obstajajo dovoljena druga 
izredna pravna sredstva, ki zasledujejo isti namen. Ker pa predlog 
zakona uvaja dopuščeno revizijo, ki torej ustrezneje omogoča 
zagotavljanje enotne sodne prakse in hitrejše reševanje spornih 
pravnih vprašanj, pa je takšna pristojnost državnega tožilstva 
tudi s tega vidika postala nepotrebna. Po statističnih podatkih je 
bilo v obdobju 1998 - 2002 v delovnih in socialnih sporih vloženih 
ie devet zahtev za varstvo zakonitosti (od tega v zadnjih dveh 
letih le ena), kar kaže, da to pravno sredstvo tudi v praksi ni 
imelo večjega pomena. 

III. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN 

Finančne posledice za sodstvo ima le uvedba pritožbene 
obravnave. Ker predlog zakona uvaja načelno prepoved 
razveljavitve sodbe sodišča prve stopnje in vrnitve v novo sojenje, 
bo Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani moralo opraviti 
več pritožbenih obravnav kot doslej. Višje sodišče na leto 
razveljavi približno 20% vseh izpodbijanih odločb sodišč prve 
stopnje, kar pomeni za obdobje od 1998 do 2002 med 400 in 600 
zadev. V večini teh zadev bo po uveljavitvi tega zakona treba 
opraviti pritožbeno obravnavo. Dejansko število bo sicer nekoliko 
manjše, ker v določenih primerih višje sodišče ob razveljavitvi 
odločbe sodišča prve stopnje tožbo zavrže, prav tako pa bo v 
posameznih primerih lahko še vedno vrnilo zadevo v novo sojenje. 

Navedene finančne posledice bodo nastale postopno. Ob 
povprečnem enoletnem zaostanku in ob uveljavitvi tega zakona 
z začetkom leta 2005 bodo zadeve, v katerih bo pritožbena 
obravnava obvezna (to pa so po prehodni določbi predloga 
zakona le tiste, v katerih je bila odločba prve stopnje izdana po 
uveljavitvi zakona) pripadle višjemu sodišču predvidoma šele v 
začetku leta 2006 in se bo njihovo število 00 takrat postopno 
povečevalo. Pred navedenim obdobjem, torej v letu 2005, bo 
pritožbena obravnava opravljena le v zadevah, v katerih bo v 
navedenem letu izdana odločba na prvi stopnji, zadeva pa 
obravnavana prednostno. Zato bo v letu 2005 potrebno zagotoviti 
višjemu delovnemu in socialnemu sodišču le splošne pogoje za 
izvedbo pritožbenih obravnav, katerih število bo majhno (prostori, 
oprema, del sodnega osebja), bistveno večjo sistemizacijo in 
materialne stroške pa je upoštevati šele od leta 2006 dalje. 
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Predlagatelj ocenjuje, da se bodo zaradi nove ureditve z 
obveznostjo pritožbene obravnave v letu 2005 materialni stroški 
višjega sodišča povečali za največ 20% (upoštevano manjše 
število zadev od končnega, vendar relativno višji stroški na 
posamezno zadevo), kar, glede na proračun za leto 2003, 
pomeni za 11 milijonov tolarjev. Zaradi izvajanja pritožbenih 
obravnav bo nadalje potrebno zagotoviti ustrezne prostore in 
opremo, saj višje sodišče sedaj teh prostorov nima. Upoštevaje 
višino najemnine za opremljene poslovne prostore v Ljubljani 
znašajo ocenjena potrebna sredstva za najemnino 6 milijonov 
tolarjev letno (najem dveh opremljenih razpravnih dvoran), pri 
čemer je temu znesku treba dodati še 1 milijon tolarjev za nakup 
računalniške opreme za razpravne dvorane. Pritožbene 
obravnave pa terjajo tudi dodatno zaposlitev sodnega osebja, in 
sicer v začetnem obdobju najmanj dveh strojepiscev, enega 
vpisničarja in enega višjega strokovnega sodelavca, saj bo 
potrebno tudi dodatno administrativno in strokovno delo (priprava 
obravnav, izračun stroškov postopka, manj zahtevno strokovno 
delo). Tako je za njihove plače in stroške prehrane ter prevoza 
treba zagotoviti 16 milijonov tolarjev letno. Glede na navedeno 
bo treba v proračunu Višjega delovnega in socialnega sodišča 
zagotoviti dodatna finančna sredstva v letu 2005 v višini 34 
milijonov tolarjev. 

V naslednjih letih pa bo zaradi večjega obsega pritožbenih 
obravnav potrebno tudi trajno povečanje števila sodnikov in 
sodnega osebja na višjem sodišču, tako da bo po oceni Višjega 
delovnega in socialnega sodišča, ob polni uveljavitvi določb o 
pritožbeni obravnavi, letno potrebno za približno 129 milijonov 
tolarjev dodatnih sredstev v proračunu tega sodišča. 

Obseg sodniškega dela v celoti, na prvi in drugi stopnji skupaj, 
pa se ne bo povečal, temveč celo zmanjšal. Zadeve, ki bodo 
rešene na pritožbeni obravnavi, ne. bodo vrnjene v novo sojenje. 
Ker te zadeve predstavljajo približno 10 % letnega pripada sodišč 
prve stopnje, se bo za toliko zmanjšal obseg dela na prvi stopnji 
in s tem tudi stroški. Morebitne spremembe obremenitev 
sodnikov in sodnega osebja in posledične uskladitve sistemizacij 
in zaposlitev bo zato lahko reševalo sodstvo samo v okviru 
sprememb sistemizacije delovnih mest na sodiščih prve stopnje 
v korist sodišč druge stopnje, s pripadajočimi sredstvi. Prav 
tako bo sodstvo znotraj usklajenega proračuna zagotovilo 
postopno prerazporeditev na postavkah materialnih in drugih 
stroškov, v skladu s povečanim obsega dela pritožbenega 
sodišča in zmanjšanim obsegom dela sodišč prve stopnje. 

Sprememba v dopustnosti revizije ne bo bistveno povečala 
števila zadev in stroškov na Vrhovnem sodišču RS, saj bo 
vsebinska potreba po njihovem obravnavanju, tako kot pri 
sedanji zahtevi za varstvo zakonitosti, izhajala iz enakih potreb 
po uskladitvi sodne prakse. 

Spremembe pri ostalih procesnih institutih, ki zagotavljajo krajše 
postopke, pa bodo stroške sodišč znižale. 

Prenos dela stvarne pristojnosti v individualnih delovnih in 
socialnih sporih gre v obe smeri, tako k splošnim kot 
specializiranim sodiščem. Morebitne izravnave zaradi 
povečanega obsega na eni strani in zmanjšanega na drugi bo 
sodstvo reševalo v okviru usklajenih kadrovskih in finančnih 
načrtov. 

Zato sprejem zakona za državni proračun na strani odhodkov 
ne bo imel finančnih posledic. 

IV. PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED 

I. NEMČIJA - delovni spori 

1. Uvod 

Organizacijjo, pristojnosti in postopek delovnih sodišč ureja zakon 
o delovnih sodiščih (Arbeitsgerichtsgesetz - v nadaljevanju: 
ArbGG) iz leta 1953. Zakon je bil že večkrat noveliran, nazadnje 
z zakonom o reformi civilnega procesa (Zivilprozessreform■ 
gesetz), ki je v veljavi od 1.1.2002,8 pomembne novosti glede 
pritožbe pa je pred tem prinesel že zakon o pospešitvi postopka 
pred delovnimi sodišči (Arbeitsgerichtsbeschleunigungsgesetz) 
iz leta 2000. 

Posebno delovno sodstvo ima v Nemčiji sicer že dolgo tradicijo. 
Začetki segajo v leto 1890, ko je bil sprejet zakon o obrtnih sodiščih 
(Gevverbegerichtsgesetz), prvi zakon o delovnih sodiščih pa je 
bil sprejet že leta 1926." Posebna ureditev delovnega sodstva in 
postopka v delovnih sporih ima namen predvsem zagotoviti 
posebno varstvo delavcu kot ekonomsko šibkejši in prava neuki 
stranki, ob tem pa tudi poudariti zahtevo po pospešitvi postopka.10 

Drugo izhodišče za ureditev postopka v delovnih sporih pa je, da 
ta postopek le v majhni meri odstopa od splošne ureditve 
pravdnega postopka.1' ArbGG namreč glede postopka ureja le 
posamezna vprašanja, ki odstopajo od splošne ureditve v zakonu 
o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung - v nadaljevanju: 
ZPO), glede vprašanj, ki v ArbGG niso posebej urejena, pa ta 
zakon napotuje na uporabo določb ZPO, in sicer posebej za 
postopek na prvi, drugi in tretji stopnji (čl. 46, 64, 72 ArbGG). 
Opozoriti je treba tudi, da iz relativno velikega obsega ArbGG 
(122 členov; od teh približno 70 glede postopka v ožjem smislu) 
še ne moremo sklepati, da je odstopanj od rednega pravdnega 
postopka veliko. Precej določb ArbGG (predvsem glede 
koncentracije postopka in glede pritožbenega postopka) danes 
več ne odstopajo (bistveno) od ureditve v ZPO. Podoben ali isti 
sistem je bil namreč skozi novele naknadno uveljavljen tudi v 
splošnem pravdnem postopku. Od 1.1.2002 to velja tudi za (dotlej 
pomembno) posebnost v ArbGG, namreč razpis poravnalnega 
naroka pred glavno obravnavo. Zadnja novela ZPO je praktično 
enak institut uvedla tudi v splošni pravdni postopek. 

Sklepno je mogoče ugotoviti, da je postopek v delovnih sporih v 
bistvenem pravdni postopek in da pravila ZPO v veliki meri 
ustrezajo tudi za obravnavo delovnih sporov, le v omejeni meri 
specifika delovnopravnih zadev zahteva tudi delno prilagojena 
procesna pravila. Opozoriti je še treba, da omenjeno velja za 
postopek v individualnih delovnih sporih (po terminologiji ArbGG: 
»postopek za izdajo sodbe« - Urteilsverfahren). Postopek za 
izdajo sklepa (Beschlussverfahren), ki v bistvenem ustreza pojmu 
kolektivnega delovnega spora v slovenskem pravu, od pravil 
pravdnega postopka bistveno bolj odstopa in se pravzaprav 
približuje ureditvi nepravdnega postopka.12 

* O teh spremembah gl. ZIVILPROZESSREFORM, zbirka in pojasnila 
(Rimmelspracher); Beck, Muenchen, 2002. 

• O razvoju delovnega sodstva gl. npr. Sollner, Die Arbeitsgerichtsbarkeit 
im Wandel der Zeiten, Festschrift zum 100jaehrigen Bestehen des 
deutschen Arbeitsgerichtsverbandes, Luchterhand, Berlin, 1994, str. 1- 
19. 

10 Npr. Brox, Ruethers, ARBEITSRECHT, 13. Aufl.,Kohlhammer, Stuttgart, 
Berlin, Koeln, 1997, str. 280. 

11 Zoellner, Loritz, ARBEITSRECHT, 4. Aufl., Beck, Muenchen, 1992, str. 
564. 

12 Brox, Ruethers, op. cit., str. 285. 
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2. Opredelitev delovnega spora 

2.1. Uvod 

ArbGG loči med t.im. postopkom za izdajo sodbe (Urteilsverfahren 
-čl. 2 ArbGG) in postopkom za izdajo sklepa (Beschlussverfahren 
- čl. 23a ArbGG). 

2.2. Postopek za izdajo sodbe 

Najpomembnejša vrsta sporov, o katerih odloča delovno sodišče 
v tem postopku, so civilnopravni spori med delavcem in 
delodajalcem (čl. 2/1, tč. 3 ArbGG) iz delovnega razmerja, kar 
vključuje tudi spore glede obstoja ali neobstoja delovnega razmerja 
(pri tem gre tudi za spore o (ne) veljavnosti odpovedi delovnega 
razmerja), spore glede nedopustnih ravnanj, če so povezana z 
delovnim razmerjem, in spore o delovni dokumentaciji. Gre torej 
za postopek, ki v bistvenem ustreza pojmu individualnega 
delovnega spora v našem pravu. 

Med pomembnejšimi pristojnostmi delovnih sodišč velja omeniti 
tudi pristojnost za reševanje sporov med delavci, ki izvirajo iz 
skupnega dela ali iz nedopustnih ravnanj, ki so povezana z 
delovnim razmerjem (čl. 2/1, tč. 9). Delovna sodišča rešujejo tudi 
spore med delavci (oziroma njihovimi dediči) In delodajalci glede 
zahtevkov, ki so z delovnim razmerjem pravno ali neposredno 
ekonomsko povezani, pod istimi pogoji tudi spore spore med 
delavci (oziroma njihovimi dediči) in telesi, ki jih skupno ustanovijo 
partnerji tarifnih pogodb (čl. 2/1, tč. 4 ArbG). 

V postopku za izdajo sodbe pa sodišča rešujejo tudi spore med 
strankami tarifne pogodbe oziroma med stranko tarifne pogodbe 
in tretjo osebo, če gre za civilnopravni spor iz tarifne pogodbe 
(npr. tožba za opustitev napovedane stavke, odškodninska tožba 
zaradi protipravne stavke, tožba glede razlage določene klavzule 
v tarifni pogodbi).'3 

Delovna sodišča odločajo tudi v sporih glede avtorskih pravic, 
izumov in tehničnih izboljšav med delavcem in delodajalcem, 
vendar le, če gre izključno za vprašanje denarnih povračil oziroma 
zahtevkov (čl. 2/2 ArbGG). 

V zgoraj naštetih primerih (in še nekaterih drugih) so delovna 
sodišča izključno pristojna. ArbGG pa vsebuje tudi določbe o 
izbimi pristojnosti delovnih sodišč: 
- tožnik hkrati s kakšnim od zgoraj omenjenih zahtevkov pred 

delovnim sodiščem lahko uveljavlja tudi s tem pravno ali 
neposredno ekonomsko povezan zahtevek, za katerega sicer 
ni predpisana pristojnost delovnega sodišča, razen če ni 
predpisana izključna pristojnost drugega sodišča; 
dogovor o pristojnosti delovnega sodišča je dopusten za 
civilnopravne spore med pravnimi osebami in njihovimi 
zastopniki (t.j. člani uprave delniške družbe, poslovodji družbe 
z omejeno odgovornostjo itd.). Pri teh osebah sicer (praviloma) 
ne gre za delovnopravno razmerje z družbo, pač pa za 
posebno »nastavitveno razmerje« (Anstellungsverhaeltnis),14 

vendar je reševanje sporov npr. glede nagrad, plače, 
odpravnin ali npr. odpovedi pred delovnimi sodišči lahko 
smiselno zaradi podobne problematike, kot nastaja tudi v 
delovnih razmerjih. 

2.3. Postopek za izdajo sklepa 

V tem postopku odloča sodišče predvsem v sporih glede »ustave 
podjetja« (Betriebsverfassung) med delodajalcem na eni strani in 
svetom obrata (Betriebsraf) ali drugimi podobnimi organi na drugi 
strani (čl. 2a/2, tč. 1 ArbGG). Daleč najpomembnejši so spori 
glede obsega pravic oziroma pristojnosti sveta obrata,15 v ta 
okvir pa spadajo tudi npr. spori glede sestave in števila članov 
sveta obrata, glede volitev, glede kršitev meja preudarka pri 
odločitvah organa podjetja za pomirjanje (Einigungsstelle), kadar 
ti lahko sprejemajo zavezujoče odločitve.16 V omenjenem postopku 
sodišče odloča tudi v sporih glede soupravljanja delavcev (čl. 2a/ 
2, tč. 3 ArbGG), vendar le glede imenovanja in odpoklica 
predstavnikov delavcev. Glede vprašanj, ki spadajo v pravo 
gospodarskih družb, je podana pristojnost rednih sodišč.17 

Končno v ta okvir spadajo tudi spori glede sposobnosti sklepanja 
tarifnih pogodb (povezano predvsem z vprašanjem 
reprezentativnosti sindikata) in glede vprašanja, ali je določeno 
telo pristojno za sklepanje tarifne pogodbe. Gre torej za postopek, 
ki ustreza pojmu kolektivnih delovnih sporov v našem pravu. 

3. Pristojnost in sestava sodišča 

3.1. Funkcionalna pristojnost 

Na prvi stopnji sodijo delovna sodišča (Arbeitsgericht). Pritožbena 
instanca je deželno delovno sodišče (Landesarbeitsgericht). Za 
odločanje o reviziji je pristojno zvezno delovno sodišče 
(Bundesarbeitsgerichf). 

3.2. Krajevna pristojnost 

Za določitev krajevne pristojnosti veljajo pravila ZPO (čl. 46/2 
ArbGG). Posebnost pa velja glede dogovora o krajevni pristojnosti. 
Pogodbeniki (tj. predstavniki delavcev in delodajalcev) lahko v 
tarifni pogodbi dogovorijo tudi krajevno pristojnost sodišča, ki naj 
odloča v vseh civilnopravnih sporih iz te pogodbe (čl. 48/2 ArbGG). 
Bistveno je, da dogovor v tarifni (»kolektivni«) pogodbi zavezuje 
vse delavce in delodajalce, za katere velja ta tarifna pogodba. Če 
bo med delavcem in delodajalcem v konkretnem, individualno 
določenem primeru prišlo do spora glede pravic iz tarifne pogodbe, 
bo tožnik moral tožbo vložiti pri sodišču, ki je določeno v tarifni 
pogodbi.18 Dogovor o krajevni pristojnosti v tarifni pogodbi velja 
tudi za osebe, ki sicer niso neposredno podvržene tej tarifni 
pogodbi, če so se medsebojno dogovorile, da ta pogodba v celoti 
velja tudi v njihovem (delovnopravnem) razmerju (čl. 48/2 ArbGG). 

Pri postopku za izdajo sklepa je izključno krajevno pristojno 
sodišče, na območju katerega leži obrat (Belrieb) oziroma ima 
podjetje svoj sedež (čl. 82 ArbGG). 

3.3. Sestava sodišča 

V delovnih sporih na vseh treh stopnjah sodelujejo tudi laični 
sodniki iz vrst delodajalcev in delojemalcev (»sodniki po častni 
funkciji«; ehrenamtliche Richtei). V postopku na prvi stopnji po 
ArbGG odloča senat treh sodnikov, pri čemer je predsednik senata 
profesionalni sodnik, druga dva člana senata sta laična sodnika - 

Germelmann, Matthes, Pruetting, ARBEITSGERICHTSGESETZ- 
KOMMENTAR, 3. Aufl., Beck, Muenchen, 1999, str. 185, 186. 
Gl. npr. Germelmann, Matthes, Pruetting, op. cit., str. 216. 

Gl. npr. ibid, str. 248. 
Zoellner, Loritz, op. cit., str. 562. 
Ibidem. 
Gl. npr. Germelmann, Matthes, Pruetting, op. cit., str. 705. 

poročevalec, št. 87 34 24. oktober2003 



po en iz vrst delodajalcev in iz vrst delojemalcev (čl. 16 ArbGG). 
Zahteva po sodelovanju laičnih sodnikov temelji na ideji, da je 
sodelovanje predstavnikov delavcev in delodajalcev, torej tistih, 
ki imajo življenjske izkušnje glede obravnavanih vprašanj in ki jih 
ta tudi najbolj zadevajo, nujno za to, da se zagotovi sprejemljivost 
in razumljivost sodnih odločb v delovnih sporih.19 ArbGG med 
drugim določa minimalne starostne meje za imenovanje laičnih 
sodnikov.20 Laični sodniki so izvoljeni za dobo petih let. ArbGG 
izčrpno ureja imenovanje (čl. 21, 22, 23), razrešitev (čl. 21 in 27) 
in odstop (čl. 24), njihovo neodvisnost in varstvo (čl. 26), dodelitev 
v konkretnih zadevah (čl. 31) in ustanovitev odborov laičnih 
sodnikov, ki izvaja službeni nadzor (čl. 29). 

V postopku pred deželnim delovnim sodiščem je sestava senata 
enaka kot v postopku na prvi stopnji - torej je tudi v pritožbenem 
postopku še vedno poudarjeno sodelovanje laičnih sodnikov iz 
vrst delodajalcev in delavcev (čl. 35 ArbGG). 

V postopku pred zveznim delovnim sodiščem je sodelovanje 
laičnih sodnikov še vedno zagotovljeno, vendar sestava senata 
zagotavlja večino profesionalnih sodnikov - senat sestavljajo trije 
profesionalni sodniki in po en laični sodnik iz vrst delavcev in 
delodajalcev (čl. 41 ArbGG). 

4. Postopek v individualnem delovnem sporu 
(postopek za izdajo sodbe) 

4.1. Tožba 

Tožnik lahko tožbo vloži tudi na zapisnik pri sodišču. Pri tem ga 
Rechtspfleger (uslužbenec sodišča, ki je še najbolj primerljiv s 
strokovnim sodelavcem po slovenskem pravu) opozori na 
formalne pomanjkljivosti, enotno pa je sprejeto stališče, da tožnika 
ne sme opozarjati na vsebinsko neutemeljenost oziroma mu 
vsebinsko pomagati pri sestavi tožbe.21 

Glede vsebine tožbe ni razlik do rednega pravdnega postopka - 
predvsem mora tožba vsebovati konkretiziran tožbeni zahtevek. 
Zelo pogoste so ugotovitvene tožbe glede (ne) zakonitosti 
odpovedi delovnega razmerja. Te tožbe so po zakonu izrecno 
dopustne. Gre za glavno obliko sodnega varstva glede odpovedi 
delovnega razmerja; delavec, ki zahteva sodno varstvo, toži na 
ugotovitev, da do zakonite odpovedi ni prišlo in da torej delovno 
razmerje še vedno obstaja. Ker je ta tožba po zakonu izrecno 
predvidena (4. člen Zakona o varstvu pred odpovedjo - 
Kuendigungsschutzgesetz, v nadaljevanju: KSchG), tožniku ni 
treba izkazovati posebnega pravnega interesa, kar je sicer 
procesna predpostavka za dopustnost ugotovitvenih tožb.22 Rok 
za vložitev te tožbe je po KSchG tri tedne.23 

4.2. Zastopanje 

V nemškem pravdnem postopku je široko uveljavljeno obvezno 
odvetniško zastopanje, postopek v delovnih sporih pa od tega 
pravila odstopa. V postopku pred sodiščem prve stopnje sme 
vsaka stranka nastopati sama.24 Tudi če stranka želi v postopku 
sodelovati prek pooblaščenca, ima pri izbiri široke možnosti: 
zastopa jo lahko član sindikalnih organizacij ali združenj 
delodajalcev ali zvez takšnih organizacij, če so te osebe za 
zastopanje pooblaščene na podlagi statuta in je stranka v postopku 
združenje, zveza ali njen član. Za postopek pred sodišči druge in 
tretje stopnje je uveljavljeno obvezno odvetniško zastopanje. 
Stranka torej mora imeti pooblaščenca in ta mora biti odvetnik - le 
v postopku pred sodiščem druge stopnje (deželno delovno 
sodišče) je pooblaščenec lahko tudi predstavnik organizacij 
delavcev ali delodajalcev, pod istimi pogoji kot veljajo tudi pred 
sodišči prve stopnje (čl. 11 ArbGG). 

4.3. Stroški 

Sodne takse so v delovnih sporih precej nižje kot v pravdnem 
postopku (čl. 12 ArbGG), zapadejo pa šele po zaključku postopka 
na vsaki stopnji - ni torej obveznosti vnaprejšnjega zalaganja 
stroškov. Pod pogojem vzajemnosti se ne zaračunava stroškov, 
ki nastanejo zaradi prevajanja tujcem ali oseb brez državljanstva. 
Za vnaprejšnjo predvidljivost stroškovnega rizika pravde je zelo 
pomembna določba čl. 12a ArbGG, da stranka, tudi če v postopku 
zmaga, ni upravičena zahtevati povrnitve stroškov za svojega 
pooblaščenca.25 

4.4. Pouk o pravnem sredstvu 

Za zagotovitev učinkovitega sodnega varstva tudi prava neukim 
strankam je pomembna določba čl. 9/5 ArbGG, da mora imeti 
vsaka sodna odločba pravni pouk o pravnih sredstvih (t.j. tudi 
glede pravice do revizije) - tako o njihovem obstoju, kot tudi o 
njihovem neobstoju (slednje je pomembno v zvezi z odločitvijo o 
pravočasnosti ter izčrpanosti pravnih sredstev kot procesnih 
predpostavkah za vložitev ustavne pritožbe). Če pravnega pouka 
ni ali če je v pravnem pouku napačno navedeno, da pravnega 
sredstva ni, je rok za vložitev pravnega sredstva eno leto.25 

4.5. Pospešitev postopka 

Delovna sodišča ne poznajo sodnih počitnic (čl. 9/1 ArbGG). 
Določeni roki so krajši. Rok, ki mora preteči med vročitvijo tožbe 
in izvedbo prvega naroka, je krajši - znašati mora najmanj en 
teden (čl. 47/1 ArbGG; v pravdnem postopku znaša najmanj dva 
tedna - čl. 274 ZPO). Sodbo je treba praviloma razglasiti že na 
naroku, le v izjemnih primerih lahko sodišče izdajo sodbe odloži, 
vendar za zelo kratek rok (čl. 60 ArbGG). 

" Ide, Die Stellung der ehrenamtlichen Richter, Festschrift zum 10Ojaehrigen 
Bestehen des deutschen Arbeitsgerichtsverbandes, Luchterhand, Ber- 
lin, 1994, str. 253-264, str.254. 

20 Na prvi stopnji mora laični sodnik biti star najmanj 25 let, pri deželnem 
delovnem sodišču najmanj 30 let in pri zveznem delovnem sodišču 
najmanj 35 let. 

* Reichold, ARBEITSRECHT, Beck, Muenchen, 2002, str. 72. 
22 Reinert, Schultz, ARBEITSRECHT, Nomen, Baden-Baden, 1995, str. 160, 

več o tej posebni obliki tožbe za sodno varstvo v zvezi z odpovedjo 
delovnega razmerja: Reichold, op. cit., str. 81. 

a Tožbeni zahtevek mora biti konkretiziran in se npr. glasi: »Ugotovi se, da 
delovno razmerje med strankama z odpovedjo z dne... ni prenehalo«. Gl. 
Reinert, Schultz, op. cit., str. 160. 

" O postulacijski sposobnosti in omejitvah glede pooblaščencev gl. Zoellner, 
Loritz, op. cit., str. 565. 

25 O stroških gl. npr. Zoellner, Loritz, op. cit., str. 565. 
* Razen če vložitev pravnega sredstva v tem roku zaradi višje sile ni bila 

mogoča, v pravnem pouku pa je bilo napačno navedeno, da ni pravnih 
sredstev. 
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4.6. Koncentracija postopka 

V zakonu se poudarja pomen načela koncentracije postopka, pa 
katerem je glavno obravnavo treba pripraviti tako, da bo po 
možnosti zaključena že na enem naroku (čl. 56 ArbGG).27 Seveda 
je ta cilj mogoče uresničevati le ob poudarjeni zahtevi po celoviti 
predpripravi obravnave. Sodišče ima v t.im. pripravljalnem 
postopku široka pooblastila, da od strank pridobi pravočasne 
dopolnitve in pojasnila navedb oziroma vprašanj, ki jih je treba 
dodatno razčistiti, prav tako lahko od strank ali tretjih oseb zahteva 
predložitev dokazov, ki jih je mogoče pridobiti že pred glavno 
obravnavo (npr. listine in predmete, primerne za hrambo). S tem 
je sodišču omogočeno, da je glavna obravnava dobro pripravljena 
in da je že zbrano bistveno procesno gradivo. Brez dvoma so 
navedene določbe, ki (pod grožnjo prekluzije) zagotavljajo 
pravočasno podajanje pripravljalnih vlog in celovito pripravo glavne 
obravnave, izjemnega pomena za zagotovitev koncentracije 
postopka. Vendar pa niso (več) specifika le postopka v delovnih 
sporih. Podobne določbe vsebuje tudi ZPO in sedaj veljajo tudi v 
pravdnem postopku (npr. čl. 272, 273 ZPO). Če stranka v roku, ki 
ga določi sodišče, ne poda zahtevanih navedb, ji grozi prekluzija 
- prepozno podane navedbe lahko sodišče upošteva le, če to ne 
bi povzročilo podaljševanja postopka ali če stranka zamudo 
zadostno opraviči (čl. 56/2 ArbGG). 

Pravila o zamudni sodbi se uporabljajo tudi v postopku pred 
delovnimi sodišči. Obveznost toženca, da na tožbo pisno 
odgovori, praviloma sicer ni podana (čl. 47 ArbGG), vendar izdaja 
zamudne sodbe pride v poštev pri izostanku z razpisanega 
naroka. 

4.7. Posebna pravila o pospešitvi postopka v sporih 
glede odpovedi delovnega razmerja 

V sporih glede odpovedi delovnega razmerja je načelo pospešitve 
postopka še bolj poudarjeno (čl. 61 a ArbGG). Sodišče mora 
poravnalni narok opraviti v dveh tednih po vložitvi tožbe. Če 
poravnalni poizkus ni uspel, zadeva pa tudi ni bila zaključena na 
naroku za glavno obravnavo, ki je neposredno sledil poravnalnemu 
naroku, sodišče tožencu naloži, da v določenem roku, ki ne sme 
biti krajši od štirinajst dni, odgovori na tožbo (razen če je to že 
storil). Sodišče nato tudi tožniku določi ustrezen rok, ki ne sme 
biti krajši od dveh tednov, da se opredeli do navedb v odgovoru 
na tožbo. Prepozno podane vloge se ne upoštevajo, razen če 
sodišče oceni, da njihovo upoštevanje ne bi zavleklo postopka ali 
če stranka zamudo zadostno opraviči. 

4.8. Obligatornost glavne obravnave 

Zaradi varstva delavca kot (pogosto) prava neuke ali vsaj manj 
izkušene stranke28 mora sodišče vedno opraviti glavno 
obravnavo. Pravila ZPO o tem, da v sporih majhne vrednosti 
sodišče lahko odloči že na podlagi pisnih vlog, v delovnih sporih 
ne veljajo. Prav tako ne veljajo npr. pravila ZPO o pisnem 
pripravljalnem postopku (čl. 46 ArbGG). Pomembna je tudi 
določba, da lahko sodišče vedno zahteva osebno navzočnost 
stranke (čl. 51 ArbGG, podobno velja tudi v pravdnem postopku). 

Če stranka kljub tej zahtevi na narok osebno ne pristopi (pristopi 
pa njen pooblaščenec), lahko sodišče pristop pooblaščenca 
zavrne, če bi se s tem izničil namen zahteve po osebni navzočnosti 
(ki je v določenih primerih koristna za razjasnitev dejanskega 
stanja, predvsem pa za poizkus mirne rešitve spora; čl. 51/2 
ArbGG). 

4.9. Javnost 

Glede javnosti in njene izključitve (čl. 52 ArbGG) veljajo podobna 
pravila kot v ZPO.29 Izključitev javnosti je mogoča, kadar so 
podani zakoniti razlogi, javnost poravnalnega naroka pa sodišče 
lahko izključi tudi iz razlogov smotrnosti. 

4.10. Poravnalni narok 

Že dolgo je v delovnem sodstvu v Nemčiji poudarjen cilj 
sporazumnega reševanja sporov. Tudi statistika kaže, da je prav 
v delovnih sporih (tako na prvi kot na drugi stopnji) največji delež 
sklenjenih sodnih poravnav - tudi čez 40%.30 Pred prvim narokom 
za glavno obravnavo mora sodišče razpisati poseben poravnalni 
narok. Sodišče mora na tem naroku s strankama proučiti sporno 
dejansko in pravno stanje ob prostem upoštevanju vseh okoliščin, 
če je potrebno tudi s postavljanjem vprašanj. Omenjeni spravni 
poizkus opravi predsednik senata - laična sodnika iz vrst 
predstavnikov delavcev in delodajalcev na naroku nista prisotna.31 

Če nobena od strank ne pride na narok, nastopi mirovanje 
postopka. Če ne pride ena stranka, se šteje, da pomirjevalni 
postopek ni uspel. Če je mogoče, se takoj opravi ustna obravnava. 
Z novelo iz leta 2000 je določeno, da sodnik s soglasjem strank 
določi, da se za poizkus poravnave razpiše še en narok. Od 1.1. 
2002 institut poravnalnega naroka v Nemčiji ni več vezan le na 
delovne spore, saj je bil z novelo ZPO uveden tudi v redni pravdni 
postopek (čl. 278 ZPO). Poudariti velja, da poseben poravnalni 
narok seveda ne pomeni, da sodišču kasneje v postopku ni več 
treba imeti v mislih tudi možnosti za spodbujanje sodnih poravnav. 
Tudi ArbGG v čl. 57/2 izrecno določa, da se mora sodišče za 
mimo rešitev spora zavzemati ves čas postopka.32 

4.11. Pritožba 

a) Pogoji 

Pogoji za dopustnost pritožbe so manj strogi kot v rednem 
pravdnem postopku. Ureditev pritožbenih razlogov v ArbGG je v 
veliki meri preuredil Zakon o pospešitvi postopka pred delovnimi 
sodišči (Arbeitsgerichtsbeschleunigungsgesetz) iz leta 2000. 

27 Če zaključek zadeve na enem naroku vendarle ni mogoč, mora sodišče 
takoj razpisati naslednji narok; tega je treba izvesti čimprej ■ čl. 57/1 
ArbGG. 

" Zoellner, Loritz, op. cit., str. 565. 

28 Gl. npr. Germelmann, Matthess, Pruetting, op. cit., str. 755. 
30 Npr. Reichold, op. cit., str. 71. 
31 O poravnalnem naroku in njegovih prednostih ter praktičnih učinkih: 

Bertzbach, Kirchner, Analiza delovnih sodišč, študija v okviru Twinning 
projekta Modernizacija sodstva in izobraževanja sodnikov, Ljubljana, 
Ministrstvo za pravosodje, 1998. 

32 O delovni metodi za sklepanje sodne poravnave In njenem velikem 
praktičnem pomenu v nemškem civilnem procesnem pravu gl. npr. Doukoff, 
Teoretični in praktični problemi sodne poravnave, Pravna praksa, 2002, 
št. 1-2, str. V-IX, str. V in si. 
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Po novelirani ureditvi je skladno s 64. členom ArbGG pritožba 
dopustna v treh primerih: 

če vrednost spornega predmeta presega 600 EUR, 
če gre za spore o obstoju, neobstoju ali odpovedi delovnega 
razmerja, 
če jo sodišče dopusti.33 

Po tretji alinei gre za sistem t.im. »pripuščene pritožbe (podobno 
kot v celoti velja za revizijo - glej spodaj). Če pritožba ni dopustna 
po prvi (če zadeva vrednosti spornega predmeta zadeva ne 
doseže ali če gre za zadevo nepremoženjske narave) ali drugi 
alinei, je pritožba dopustna le, če jo dopusti sodišče prve stopnje. 
To stori v primeru, če ima zadeva načelen pomen (grundsaetzliche 
Bedeutung), ali če gre npr. za spor o obstoju ali neobstoju tarifne 
pogodbe, ali za spor o njeni razlagi ali obsegu veljavnosti, ali za 
spor glede posledic sindikalnega boja, ali če odločba sodišča 
prve stopnje odstopa od sodbe kakšnega višjega sodišča ali od 
sodbe sodišča prve stopnje - slednje le v primeru, če je bila ta 
sodba izdana glede iste stranke in če jo ta stranka predloži (čl. 
64/3 ArbGG). 

Odločitev o dopustnosti pritožbe se vključi v izrek sodbe. Višje 
sodišče (deželno delovno sodišče) je na to odločitev vezano (čl 
64/3 in čl. 64/4 ArbGG). Če vrednost spornega predmeta v tožbi 
ni navedena, to ne povzroči nujno negativnih posledic za stranki 
glede možnosti vložitve pritožbe po prvi alineji prvega odstavka 
64. člena ArbGG (dopustnost pritožbe glede na vrednost 
spornega predmeta). V tem primeru namreč lahko stranka 
vrednost spornega predmeta navede tudi naknadno - mora pa jo 
verodostojno izkazati (čl. 64/5 ArbGG). Sicer pa velja, da mora 
vrednost spornega predmeta določiti že sodišče prve stopnje v 
sodbi (čl. 61 ArbGG). 

b) Roki 

Roki za vložitev pravnih sredstev so v nemškem pravu praviloma 
dolgi - tako je tudi v ArbGG. Rok za pritožbo znaša 30 dni, stranka 
pa mora nato v nadaljnjem roku 60 dni od prejema sodbe (pred 
novelo ZPO, ki velja od dne 1.1.2002, je ta rok znašal 30 dni, 
vendar od vložitve pritožbe) vložiti še natančnejšo obrazložitev 
oziroma utemeljitev pritožbe. 

c) Prepoved vrnitve v novo sojenje 

Zahteva po pospešitvi postopka (in tudi zahteva po čim manjšem 
in čim bolj predvidljivem stroškovnem riziku) v delovnih sporih se 
močno izraiža v 68. členu ArbGG, ki določa, da zaradi napake v 
postopku delovnega sodišča ni dopustna vrnitev zadeve v novo 
sojenje.34 ArbGG s tem vsebuje absolutno prepoved 
razveljavljanja prvostopenskih sodb in vrnitve zadeve sodišču 
prve stopnje v nov postopek. Že v pravdnem postopku je v Nemčiji 
močno poudarjena zahteva, da višje sodišče o zadevi - na podlagi 
nove javne obravnave samostojno in dokončno odloči o zadevi 
(čl. 538, 539 ZPO), vendar ZPO vendarle dopušča določene 
možnosti, da višje sodišče ob hudih procesnih kršitvah (ali če je 
šlo za odločbo, pri kateri sodišče prve stopnje pravega 
meritornega postopka sploh ni opravilo - npr. zavrženje tožbe, 

zamudna sodba itd) izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne 
sodišču prve stopnje v nov postopek. Stroga ureditev, ki višjemu 
sodišču v delovnem sporu v celoti prepoveduje, da bi izpodbijano 
sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov 
postopek, gotovo v veliki meri pripomore tako k pospešitvi kot 
tudi k ekonomičnosti postopka. Ta ureditev - ne na splošno, kot 
velja v pravdnem postopku, pač pa v tako togi obliki, kot velja v 
delovnih sporih, je v teoriji tudi kritizirana, saj v določenih primerih 
praktično pomeni, da je stranka prikrajšana za eno inštanco.35 

č) Postopek s pritožbo 

Postopek odločanja o pritožbi se v bistvenem ne razlikuje od 
odločanja o pritožbi v pravdnem postopku. Z zadnjo novelo ZPO 
se sistem prekluzij navajanja novih dejstev in dokazov širi tudi na 
pritožbeno stopnjo (čl. 67 ArbGG). Med pritožbenimi razlogi velja 
posebnost, da kršitev pravil o tem, ali je podana pristojnost 
delovnega sodišča (ali pa bi moralo biti odločeno v pravdnem 
postopku), ni mogoče uveljavljati s pritožbo (čl. 65 ArbGG), prav 
tako ne morebitne okoliščine nepravilne postavitve laičnih sodnikov. 

d) Obrazložitev 

Sodišče druge stopnje sme obrazložitev skrajšati. Tako lahko 
odpade navedba dejanskega stanja in tudi navedba razlogov za 
odločitev, če sodišče druge stopnje sledi razlogom sodišča prve 
stopnje (in to izrecno navede). Če je zoper pritožbo dopustna 
revizija, pa je takšno sklicevanje (obenem s sklicevanjem na 
zapisnike in listine) dopustno, če se s tem bistveno ne oteži 
možnost presoje revizijskega sodišča (novelirani čl. 69 ArbGG). 

e) Pravno sredstvo zoper sklep o zavrženju pritožbe 

Če pritožbeno sodišče pritožbo zavrže kot nedopustno, je zoper 
ta sklep mogoče vložiti posebno »revizijsko pritožbo« 
(Revisionsbeschu/erde; čl. 77 ArbGG), vendar le, če jo višje 
sodišče izrecno pripusti. Razlogi za pripustitev so isti kot za 
pripustitev revizije zoper sodbo - gl. spodaj. 

f) Predčasna izvršljivost 

Skladno s čl. 62 ArbGG so sodbe delovnih sodišč izvršljive kljub 
temu, da je zoper njih vložena pritožba ali ugovor. Le če toženec 
izkaže, da bi z izvršitvijo utrpel nenadomestljivo škodo, sodišče 
določi, da sodba ni neposredno izvršljiva.38 

4.12. Revizija 

Rok za vložitev revizije znaša 30 dni, nato pa mora stranka v 
nadaljnjih 60-dneh vložiti podrobnejšo utemeljitev revizije (novelirani 
čl. 74 ArbGG). Tako kot v pravdnem postopku tudi ureditev revizije 
v delovnih sporih temelji na sistemu t.im. pripuščene (dopuščene) 
revizije. Revizije torej ni avtomatično (ne) dopustna glede na 
vrednost spornega predmeta ali vrsto zahtevka, pač pa je odvisna 

* če pritožbeno sodišče pritožbo zavrže kot nedopustno, je zoper ta sklep 
mogoče vložiti posebno »revizijsko pritožbo« (Revisionsbeschwerde, čl. 
77 ArbGG) - vendar le, če jo višje sodišče izrecno pripusti; razlogi za 
pripustitev so isti kot za pripustitev revizije zoper sodbo - gl. spodaj. 

14 Napaka v postopku lahko pomeni tudi npr. neopravljen dokazni postopek, 
nezadostno razčiščenje dejanskega stanja ipd. Gl. Bertzbach, Kirchner, 
op. cit., str. 11. 

* Isenhardt, Das Berufungsverfahren, Festschrift zum 100jaehrigen 
Bestehen des deutschen Arbeitsgerichtsverbandes, Luchterhand, Ber- 
lin, 1994, str. 343-356, str. 355. 

" Ureditev v pravdnem postopku je, da je sodba sodišča prve stopnje 
neposredno izvršljiva le, če tako odloči sodišče. Gl. Brox, Ruethers, op. 
cit., str. 284. 
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od tega, ali jo sodišče - v Nemčiji višje sodišče (t.j. deželno delovno 
sodišče) pripusti (čl. 72 ArbGG). Pripusti pa jo v dveh primerih: 

če ima zadeva načelen pomen (kar pomeni, da ne gre le za 
pomen zadeve za pritožnika, pač pa gre za pomembno pravno 
vprašanje in je za razvoj prava skozi sodno prakso koristno, 
da se doseže precedenčna odločitev vrhovnega sodišča); 
če sodba višjega sodišča odstopa od neke sodne odločbe 
zveznega ustavnega sodišča, skupnega senata vrhovnih 
sodišč, zveznega delovnega sodišča, ali - dokler zvezno 
delovno sodišče ni sprejelo odločitve o nekem pravnem 
vprašanju - od odločitve nekega drugega senata istega ali 
drugega deželnega delovnega sodišča (pri čemer mora biti 
to pravno vprašanje za odločitev o zadevi bistveno); gre t.im 
revizijo zaradi divergence.37 

Če višje sodišče revizijo pripusti, je zvezno delovno sodišče na 
to pripustitev vezano. Če pa višje sodišče revizije ne pripusti, 
lahko stranka to odločitev izpodbija (in torej uveljavlja, da bi njena 
revizija morala biti dopustna) s pritožbo zoper nedopustno revizijo. 
O tej odloči zvezno delovno sodišče (čl. 72a ArbGG).38 Vendar 
pa je ta možnost strankam neomejeno odprta le v primeru, če 
uveljavljajo razlog za t.im. revizijo zaradi divergence, ne pa tudi 
za revizijo zaradi načelnega vprašanja. V slednjem primeru je 
odločitev višjega sodišča o nepripuščenosti revizije dokončna. 
Le če gre za spor med tarifnimi partnerji glede veljavnosti ali 
neveljavnosti tarifne pogodbe, njeni razlagi ali dometu veljavnosti 
ali glede nedopustnih ravnanj v zvezi s sindikalnim bojem ali 
svobodo združevanja na delovnopravnem področju, je možno 
odločitev višjega sodišča o nedopustnosti revizije izpodbijati pred 
zveznim delovnim sodiščem. Med omenjenimi strankami in glede 
omenjene vrste sporov je možna tudi t.im. »preskočna revizija« 
(Sprungrevision) - ob soglasju strank in ob dovolitvi sodišča lahko 
stranki »preskočita« drugo instanco in neposredno zoper sodbo 
sodišča prve stopnje vložita revizijo (čl. 76 ArbGG). 

5. Postopek v postopku za izdajo sklepa 

Pravila o postopku za izdajo sklepa veljajo predvsem v pravdah 
glede »ustave podjetja« (Betriebsverfassung), glede sporov iz 
soupravljanja in glede sporov o tarifni sposobnosti in pristojnosti 
za sklepanje tarifnih pogodb. Postopek v bistvenih elementih 
spominja bolj na nepravdni postopek kot na pravdnega. Načelo 
dispozitivnosti in razpravno načelo sta omejeni. Postopek se 
skladno s čl. 81 ArbGG začne na predlog (ne na tožbo). Predlog 
je sicer mogoče umakniti, vendar to ne ustvarja učinka ne bis in 
idem - enak predlog je ponovno mogoče vložiti. V postopku je 
poudarjena aktivna vloga sodišča, ki lahko po uradni dolžnosti 
ugotavlja tudi dejstva, ki jih udeleženci niso navajali, in po uradni 
dolžnosti izvaja dokaze, ki jih udeleženci niso predlagali 
(preiskovalno načelo, čl. 83 ArbGG). To sicer udeležencev ne 
reši odgovornosti, da tudi sami navedejo dejstva, ki so potrebna 
za opredelitev spornega predmeta.3" V postopku ni govora o 
strankah kot v pravdnem postopku, pač pa o udeležencih 
(Beteiligte) ■ enako kot v nepravdnem postopku. Kroga 
udeležencev zato ne določi predlagatelj (kot je to z opredelitvijo 
toženca v tožbi), pač pa se lahko postopka kot udeleženec 
udeležuje vsak, ki mu to pravico daje zakon (to pravico ima 
skladno s pravili nepravdnega postopka vsak, čigar pravni interes 
bi utegnil biti z odločitvijo prizadet). 

Sodnih taks se v teh sporih ne zaračunava (čl. 12 ArbGG). Glede 
pravnih sredstev je ureditev podobna kot v postopku za izdajo 
sodbe. Pritožba na sodišče druge stopnje je vedno dopustna (čl. 
87 ArbGG). Za dostop do zveznega delovnega sodišča velja 
sistem pripuščene revizijske pritožbe. 

Zivilprozessreformgesetz, ki velja od 1.1.2002, je tudi v postopek 
za izdajo sklepa uvedel podoben sistem prekluzij na prvi in drugi 
stopnji, kot velja v postopku za izdajo sodbe (gl. zgoraj) - novelirani 
čl. 83 in 87 ArbGG. 

6. Dopustnost arbitražnega dogovora - alternativno 
reševanje sporov 

6.1. Arbitraža 

Pomembna značilnost ureditve reševanja delovnih sporov v 
Nemčiji je zelo omejena možnost strank, da izključijo pristojnost 
državnega sodišča in da rešitev spora predložijo arbitraži. 
Arbitražnemu reševanju delovnih sporov je zakonodajalec v 
Nemčiji izrazito nenaklonjen. Razlog za načelno zavračanje 
arbitražnega odločanja je predvsem v izhodišču, da so državna 
sodišča tista, od katerih je mogoče pričakovati, da bodo znala 
kvalitetno zagotoviti upoštevanje vseh določb delovnopravne 
zakonodaje in s tem varstvo delavca. Razlog za zavračanje 
podreditve delovnih sporov v reševanje arbitraži je torej v strahu, 
da arbitraža kogentnih zakonskih določb, ki so v korist delavca, 
ne bo upoštevala v takšni meri, kot bi jih upoštevala državna 
sodišča.40 

Dogovor o arbitražnem reševanju spora je dopusten le med 
strankami tarifne pogodbe, in sicer glede reševanja medsebojnih 
civilnopravnih sporov iz tarifnih pogodb in za ugotovitev obstoja 
ali neobstoja tarifnih pogodb (čl. 101/1 ArbGG). Možnost 
arbitražnega dogovora je torej omejena le na (v smislu terminologije 
slovenskega prava) reševanje kolektivnih, ne pa tudi individualnih 
delovnih sporov. Delavcev oziroma delodajalcev, za katere 
določena tarifna pogodba sicer velja, arbitražni dogovor glede te 
tarifne pogodbe ne velja.4' 

Za reševanje individualnih delovnih sporov iz delovnega razmerja, 
glede katerih velja tarifna pogodba, je arbitražni dogovor, ki ga 
določa tarifna pogodba, dopusten le pri določenih specifičnih 
poklicih - odrski umetniki, filmski igralci, kapitani in mornarji. V tem 
primeru je arbitražni dogovor lahko vključen že v tarifno pogodbo 
in zavezuje vse, ki jih tudi sicer zavezuje ta tarifna pogodba (čl. 
101/2 ArbGG). 

Individualno sklepanje arbitražnih dogovorov (razen za pripadnike 
zgoraj omenjene kategorije poklicev, pri katerih lahko tudi osebe, 
ki jih tarifna pogodba sicer ne zavezuje, z izrecnim dogovorom 
sprejmejo arbitražni dogovor, ki je določen v tarifni pogodbi) ni 
dopustno. 

V primerih, ko je dopustno odločanje arbitraže, velja postopek, ki 
ga ureja ArbGG (čl. 102-110 ArbGG). Določbe ZPO o arbitražnem 
postopku se ne uporabljajo (čl. 101/3 ArbGG). Arbitražni postopek 
v Nemčiji je sicer povsem na novo urejen z zakonom iz leta 1996, 

37 Izčrpno o reviziji v delovnih sporih gl.: Holl, Das Revisionsverfahren, 
Festschrlft zum 100jaehrigen Bestehen des deutschen 
Arbeitsgerichtsverbandes, Luchterhand, Berlin, 1994, str. 357-372. 

* Zanimiv podatek je, da več kot 50% zadev, s katerimi se ukvarja zvezno 
delovno sodišče, predstavljajo spori iz delovnih razmerij javnih 
uslužbencev. Duewell, op. cit., str. 757. 

34 Zoellner, loritz, op. cit., str. 567. * 

40 O problematiki arbitražnega reševanja delovnih sporov gl. Germelmann, 
Matthes, Pruetting, op. cit., str. 1370. Langer, Schiedsgerichte in 
Arbeitssachen, Festschrift zum 10Ojaehrigen Bestehen des deutschen 
Arbeitsgerichtsverbandes, Luchterhand, Berlin, 1994, str. 431-464. 

41 Gl. npr. Germelmann, Matthess, Pruetting, op. cit., str. 1363. 
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vendar ta zakon ne posega v (ne) dopustnost sklepanja 
arbitražnih dogovorov po posebnih predpisih - torej tudi položaja 
glede arbitražnega reševanja delovnih sporov ne spreminja.42 

Možnost izpodbijanja arbitražnih odločb v delovnih sporih je širša 
kot glede drugih arbitražnih odločb. Razlog za izpodbijanje 
arbitražne odločbe po ArbGG je med drugim tudi okoliščina, da 
arbitražna odločba temelji na kršitvi zakona (čl. 110/1, tč. 2 ArbGG). 

6.2. Poravnalni narok 

Zahtevi po mirnem reševanju sporov se toliko večji pomen daje v 
okviru rednega sodnega postopka reševanja delovnih sporov. 
Temu cilju je namenjen institut poravnalnega naroka, ki ga skladno 
s čl. 54 ArbGG pred glavno obravnavo opravi predsednik senata 
(o tem več zgoraj). 

Uvedbi obveznega poravnavanja ali mediacije pred možnostjo 
dostopa do sodnega varstva pred delovnim sodiščem 
zakonodajalec ni naklonjen.43 

6.3. Pomirjevalne komisije glede sporov iz ustave 
podjetja 

V širšo tematiko alternativnega reševanja sporov spada tudi 
urejanje posebnih pomirjevalnih postopkov znotraj obrata oziroma 
podjetja. Po čl. 76 zakona o ustavi podjetja (Betriebsverfassungs- 
gesetz) - gre torej za eno izmed področij kolektivnih delovnih 
sporov (ne spori glede tarifnih pogodb!) se znotraj podjetja 
ustanavljajo organi za sporazumno reševanje sporov 
(Einigungsstelle in Schlichtungsstelle)." Na načelni ravni velja, 
da ti organi lahko odločajo v primeru, ko je za bodočo ureditev 
(t.im Regetungsstreitigkeiten45) več možnih in zakonsko dopustnih 
variant, pa se delodajalec in delavski svet nista mogla dogovoriti. 
V teh primerih je sicer po odločitvi organa za sporazumno rešitev 
spora možno sodno varstvo, vendar se preizkus delovnega 
sodišča omeji le na vprašanje, ali je omenjeni organ prekoračil 
meje prostega preudarka.48 Takšna omejenost preizkusa je 
dopustna, ker gre le za spor o bodoči ureditvi (Regelungsstreif) 
in ne za spor o pravicah (Rechtsstreit).47 Sodišče v postopku za 
izdajo sklepa odloča tudi o sestavi komisije, kadar se partnerji ne 
morejo dogovoriti o predsedujočem (čl. 98 ArbGG). 

42 Schlosser, Das neue deutsche Recht der Schiedsgerichtsbarkeit, Materiali 
za Kongres nemškega društva za civilno procesno pravo, Berlin, 1999. 

43 O tem gl. Duevvell, VVelche Zukunft haben die Gerichte fuer Arbeitssachen, 
Recht und soziale Arbeitsvvelt - Festschrift fuer VVolfgang Daeubler, 
Bund-Verlag, Frankfurt/Main, 1999, str. 745-759, predvsem str. 753, 
754. 

44 Ti organi so načeloma pristojni za reševanje sporov le, če obe stranki 
soglašata. Mnenje oz. odločitev organa je obvezna le, če stranki to 
vnaprej ali naknadno sprejmeta. Lahko pa se delodajalec in delavski 
svet tudi vnaprej dogovorita, da so odločitve pomirjevalnega organa 
zavezujoče. Gl. čl. 76 BetrVG. 

48 Zoellner, Loritz, op. clt., str. 434. 
* V konkretnih primerih je razmejitev lahko zapletena; po BetrVG ima 

namreč organ za sporazumno rešitev spora tudi določene pristojnosti, 
kjer ne gre za izbiro med večimi zakonitimi možnostmi oz. za ureditev 
razmerja za vnaprej; npr. odločitev o tem, ali je bila odklonitev soglasja 
delavskega sveta za odpoved določenega delovnega razmerja, 
upravičena. O tem gl. Schlochauer, Das arbeitsgerichtliche 
Beschlussverfahren; Festschrift zum 100jaehrigen Bestehen des 
deutschen Arbeitsgerichtsverbandes, Luchterhand, Berlin, 1994, str. 
373, 392, str. 387. 

47 Zoellner, Loritz, op. cit., str. 492. 

6.4. Prostovoljni pomirjevalni postopki za reševanje 
kolektivnih delovnih sporov 

Zakon tega sicer ne ureja, v tarifnih pogodbah pa so pogosti 
dogovori, da morata stranki v primeru spora pred izvedbo ukrepov 
sindikalnega boja poskusiti z mirno rešitvijo spora (npr. mediacijo). 
V tarifnih pogodbah je v tem primeru urejena sestava in postopek 
organa, ki opravi mediacijo.48 

II. NEMČIJA - socialni spori 

1. Uvod 

Socialno pravo je v Nemčiji del javnega prava, predvsem zaradi 
prepletenosti razmerij med državo in njenimi državljani, saj gre 
praviloma za javne naloge, ki jih opravljajo javnopravne osebe. 
Socialnopravno razmerje med upravičencem do dajatve in 
nosilcem socialne varnosti, v katerem slednji nastopa kot nosilec 
oblasti, je prav tako javnopravno in se oblikuje v postopkih 
upravnoprocesne narave. 

Področje socialnega prava se vedno bolj širi, težko pa je potegniti 
mejo med socialnim, upravnim in delovnim pravom. Čeprav je 
socialno pravo na splošno opredeljeno kot posebno področje 
upravnega prava, ima v zakonu o socialnih sodiščih določeno 
lastno hierarhijo, organizacijo in sestavo socialnih sodišč. 

Nemški sistem socialne varnosti tvorijo trije stebri: socialno 
zavarovanje, nadomestila vojnim žrtvam in socialna pomoč. Te tri 
tradicionalne veje sistema socialne varnosti dopolnjuje mreža 
sodobnejših ukrepov, ki jih je težko uvrstiti v eno od zgornjih vej. 
Sodobnejši ukrepi socialne varnosti se razvijajo na področju 
pospeševanja zaposlovanja, pospeševanja izobraževanja, 
družinskih dajatev ipd. 

Pristojnost, organizacija in sestava socialnih sodišč ter postopek 
v socialnem sporu je urejen v Zakonu o socialnih sodiščih 
(Socialgerichtsgesetz, v nadaljevanju: SGG) iz leta 1953. 

2. Organizacija socialnih sodišč 

Socialno sodstvo izvajajo posebna upravna sodišča, ki so 
neodvisna in ločena od upravnih organov (čl. 1). 

Socialno sodstvo je organizirano na treh ravneh: socialna sodišča 
(Socialgerichf), deželna socialna sodišča (Landessocialgericht) 
in zvezno socialno sodišče (Bundessocialgericht). Socialna 
sodišča so pristojna za odločanje na prvi stopnji. Deželno socialno 
sodišče odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper sodbe sodišča 
prve stopnje. Zvezno socialno sodišče odloča o reviziji. 

3. Sestava socialnih sodišč 

V socialnih sporih na vseh treh stopnjah sodelujejo tudi laični 
sodniki ("sodniki po častni funkciji", ehrenamtliche Richtei). SGG 
izčrpno ureja vsa vprašanja v zvezi z laičnimi sodniki, t.j. pogoje 
za imenovanje (vključno z minimalno starostjo), postopek 
imenovanja, razrešitev, odstop, njihovo neodvisnost in varstvo in 
ustanovitev odborov laičnih sodnikov, ki izvajajo službeni nadzor. 

48 Ibid, str. 435. 
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Senat socialnega sodišča (sodišče prve stopnje) sestavlja 
predsednik senata in dva laična sodnika. Laična sodnika ne 
sodelujeta pri odločanju izven glavne obravnave in izdelavi sodnih 
odločb. Pri sodišču prve stopnje so oblikovani posebni senati za 
zadeve socialnega zavarovanja, zavarovanja za primer 
brezposelnosti in druge naloge Zveznega zavoda za delo in 
preskrbe žrtev vojne, za zadeve prava zdravnikov s koncesijami 
zdravstvenih zavarovalnic, po potrebi pa se oblikujejo tudi lastni 
senati za zadeve rudarskega zavarovanja in nezgodnega 
zavarovanja. SGG določa, kako so posebni senati sestavljeni (čl. 
12). 

Senat deželnega sodišča (sodišče druge stopnje) sestavlja 
predsednik senata, druga dva poklicna sodnika in dva laična 
sodnika. Torej je tudi v pritožbenem postopku še vedno poudarjeno 
načelo sodelovanja laičnih sodnikov, vendar pa sestava senata 
zagotavlja večino profesionalnih sodnikov. Tudi na drugi stopnji 
so oblikovani posebni senati za posamezne zadeve (čl. 31) 

Sestava senata zveznega socialnega sodišča je enaka sestavi 
deželnega socialnega sodišča, kar pomeni, da ga sestavlja 
predsednik senata, druga dva poklicna sodnika in dva laična 
sodnika. Tudi na tretji stopnji so oblikovani posebni senati za 
posamezne zadeve. Pri zveznem socialnem sodišču je oblikovan 
tudi veliki senat (Grosser Senat), ki odloča o pravnih vprašanjih 
načelnega pomena, ki so pomembna za nadaljnji razvoj prava ali 
zagotovitev enotne sodne prakse (čl. 41). 

4. Pristojnost socialnih sodišč 

Socialna sodišča odločajo o javnopravnih zadevah s področja 
socialnega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, 
varstva žrtev vojne, s področja prava bolniških blagajn (razmerja 
med zdravniki in bolniškimi blagajnami) ter o drugih, s posebnimi 
zakoni določenih zadevah (čl. 51). 

5. Postopek v socialnih sporih 

5.1. Temeljna procesna načela 

Za postopek pred sodišči socialnega sodstva veljajo določena 
temeljna procesna načela, za katera velja, da so pretežno enaka 
temeljnim načelom upravnega sodstva. Temeljna procesna načela 
socialnega sodstva so: načelo lažjega dostopa do sodišča oziroma 
načelo prijaznosti do tožnika (Klaegerireundlichkeil), preiskovalno 
načelo (Amtsermittelungs-grundsatz), načelo materialne resnice 
(Der Grundsatz der materiollen VVahrheit), oficialno načelo, 
pravica do zaslišanja (Anspruch auf rechtliches Gehoei) in načelo 
ustnosti (der Grundsatz der Mundlichkeit des Verfahrens), načelo 
neposrednosti (der Grundsatz der Unmittelbarkeit) ter načelo 
pospešitve postopka (der Grunsatz der Beschleunigung). 

Posebnost postopka pred sodiščem socialnega sodstva je načelo 
lažjega dostopa do sodišča oziroma prijaznosti do tožnika kot 
odraz pravice do dejanskega dostopa do sodišča v okviru pravice 
do sodnega varstva. Značilnost ureditve socialnosodnega 
postopka je predvsem ta, da zaradi varstva prava neveščega 
tožnika vsebuje manj stroga formalno procesna določila, in da 
ureditev postopka omogoča, da se lahko nezadostna oziroma 
pomanjkljiva procesna dejanja popravijo oziroma ponovno 
predložijo ali naknadno opravijo. Bistveno je, da se zagotovi, kolikor 
je mogoče, enostavno uveljavljanje socialnopravnega zahtevka. 

5.2. Postopek na prvi stopnji 

SGG podrobno ureja vse bistvene institute procesnega prava. 
Pri posameznih institutih pa določa smiselno uporabo drugih 
zakonov, t.j. predvsem zakona o pravdnem postopku 
(Zivilprocessordnung, ZPO) in zakona o sodiščih 
(Gerichtsverfassunggesetz, GVG). 

5.2.1. Predsodni postopek (čl. 77 - 86) 

Pred sodnim postopkom se zoper upravni akt nosilca socialne 
varnosti ali zoper molk le-tega opravi predhodni postopek. Ta se 
mora začeti v enem mesecu po vročitvi upravnega akta, tako da 
se vloži ugovor pri organu, ki je upravni akt izdal. Nosilec socialne 
varnosti mora preveriti zakonitost in smotrnost akta, zoper 
katerega je vložen ugovor. Če meni, da je upravni akt nezakonit 
ali neprimeren, ga lahko razveljavi in ugodi zahtevku, torej odpravi 
ugovarjane nepravilnosti, v nasprotnem primeru pa ugovor zavrne. 
Bistvo predhodnega postopka, ki še ne sodi v okvir sodnega 
postopka, je, da omogoča upravnemu organu, katerega odločba 
se izpodbija, ponovno presojo zakonitosti in primernosti 
izpodbijane odločbe. 

5.2.2. Tožba 

Postopek se začne z vložitvijo tožbe (čl. 53). Tožba se lahko 
vloži, če tožnik meni, da je z izdanim upravnim aktom ali opustitvijo 
izdaje upravnega akta prizadet v svojih pravicah. S tožbo lahko 
zahteva razveljavitev upravnega akta, njegovo spremembo ali 
obsodbo na izdajo upravnega akta. Poleg razveljavitve upravnega 
akta se lahko zahteva s tožbo tudi dajatev, ki izhaja iz zakona (čl. 
54). V določenih primerih je tožba lahko tudi ugotovitvena, če ima 
tožnik pravni interes za izdajo ugotovitvene sodbe (npr. ugotovitev 
obstoja pravnega razmerja, ugotovitev ničnosti upravnega akta 
itd.) 

Tožba se vloži v pisni obliki ali ustno na zapisnik pri pristojnem 
socialnem sodišču, lahko pa tudi pri drugem organu na območju 
države ali nosilcu zavarovanja (čl. 90 in 91). Tožba se vloži v roku 
enega meseca po vročitvi odločbe (čl. 87), če pa se z njo zahteva 
ugotovitev ničnosti upravnega akta, ni vezana na nikakršen rok 
(čl. 89). Če je bil izveden predsodni postopek, rok začne teči z 
vročitvijo odločbe o ugovoru. 

Tožba mora vsebovati navedbo strank, sporni predmet ter 
določen zahtevek. Poleg tega mora biti naveden izpodbijani upravni 
akt ter dejstva in dokazna sredstva, ki so potrebna za njegovo 
utemeljitev, ter podpis tožnika z navedbo kraja in datuma. 

Če se upravni akt po vložitvi tožbe spremeni ali nadomesti z 
novim, postane predmet postopka tudi ta novi oziroma spremenjeni 
upravni akt (čl. 96). 

V določenih sporih ima tožba odložilni učinek po samem zakonu 
(pri kapitalskih odpravninah zavarovalnih pravic, terjatvi vračila 
dajatev, če je zahtevana ugotovitev ničnosti upravnega akta itd.). 
Če pa se izpodbija upravni akt, s katerim se zniža ali odtegne 
tekoča dajatev, lahko sodišče na zahtevo tožnika po zaslišanju 
nasprotne stranke odredi, da se izvršba upravnega akta v celoti 
ali delno začasno zadrži (čl. 97) 
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Praviloma je sprememba tožbe dopustna le, če v to privolijo ostale 
stranke in če sodišče meni, da sprememba tožbe koristi zadevi. 
Za spremembo tožbe pa se ne šteje, če se dopolnijo ali popravijo 
dejanske ali pravne navedbe, razširi ali omeji tožbeni zahtevek o 
glavni zadevi ali glede stranske terjatve, ali če se namesto prvotno 
zahtevane dajatve zaradi pozneje nastale spremembe zahteva 
drugo dajatev (čl. 99). 

5.2.3. Koncentracija postopka 

SGG vsebuje odločbe, ki zagotavljajo koncentracijo glavne 
obravnave. Tako predsedujoči že pred glavno obravnavo sprejme 
vse ukrepe, ki so potrebni za to, da se bo zadeva zaključila na 
enem naroku. V ta namen lahko zaprosi za predložitev listin, 
pridobi bolniške liste in vso zdravstveno dokumentacijo, izvede 
zaslišanje prič in izvedencev, izvede oglede in odredi izdelavo 
izvedenskih mnenj ter odredi osebno udeležbo strank. Prav tako 
lahko zahteva dopolnitev predhodnih vlog strank, dodatne 
pojasnitve nejasnih zahtevkov ter predložitev vseh izjav, ki so 
bistvenega pomena za ugotavljanje dejanskega stanja (čl. 106). 

Predsednik senata lahko odredi osebno prisotnost stranke na 
glavni obravnavi in nanjo povabi priče in izvedence. Pri tem jih 
opozori na posledice njihovega izostanka. Sodišče lahko naloži 
stranki, ki ni fizična oseba, da na ustno obravnavo pošlje 
pooblaščenca, ki mora biti zadostno seznanjen z obravnavanim 
stvarnim in pravnim stanjem (čl. 111). 

5.2.4. Zastopanje 

V nemškem pravdnem postopku je široko uveljavljeno obvezno 
odvetniško zastopanje, postopek v socialnih sporih pa od tega 
pravila odstopa. Tako sme v postopku pred sodiščem prve in 
druge stopnje vsaka stranka nastopati sama (ali preko 
pooblaščenca). Le za postopek pred sodiščem tretje stopnje je 
uveljavljeno obvezno zastopanje po odvetniku ali članu in 
uslužbencu sindikata, združenj delodajalcev itd., če je na podlagi 
statuta ali pooblastila pooblaščen za pravdno zastopanje (čl. 166). 

5.2.5. Stroški (čl. 183- 197) 

Stranke so v postopkih pred socialnimi sodišči oproščene plačila 
stroškov postopka, če zakon ne določa drugače. Tako morajo 
organizacije in ustanove javnega prava plačati sodno takso, katere 
višino določi zvezna vlada z uredbo. Če se zadeva ne zaključi s 
sodbo, se taksa zniža za polovično višino. 

Sodišče v sodbi odloči, če in v kakšnem obsegu morajo stranke 
druga drugi povrniti stroške. Stroške predstavljajo nujni izdatki, ki 
jih imajo stranke zaradi smotrnega uveljavljanja ali obrambe svojih 
pravic. Stroški organizacij in ustanov javnega prava so nevračljivi. 

Če pa katera izmed strank, njen zastopnik ali pooblaščenec z 
zlonamernostjo, zavlačevanje ali zavajanjem sodišču ali drugi 
stranki povzroči stroške (separatni stroški), jim lahko sodišče v 
sodbi naloži celotno ali delno plačilo teh stroškov. 

5.2.6. Ostale posebne določbe 

Dogovor o krajevni pristojnosti ni dopusten in zato nima pravnega 
učinka (čl. 59). 

Pred vsakim odločanjem je treba strankam omogočiti, da 
predstavijo svoja stališča. Zaslišanje se lahko izvrši tudi v pisni 
obliki (čl. 62). 

Sodišče lahko po uradni dolžnosti ali na podlagi zahteve stranke 
v postopek povabi tretje osebe, če bi ureditev spornega razmerja 
lahko posegla v njihove pravice ali na zakon oprte neposredne 
koristi (čl. 75). 

Stranke lahko sklenejo sodno poravnavo, če lahko razpolagajo s 
predmetom tožbe. Poravnava se vpiše v zapisnik (čl. 101). 

Sodišče lahko izvaja dokaze tudi po uradni dolžnosti (čl. 103). 

Sodišče praviloma odloča na podlagi glavne obravnave (to ne 
velja za sprejemanje sklepov). Ob soglasju strank lahko sodišče 
odloči brez glavne obravnave (čl. 124). 

5.3. Pravna sredstva 

5.3.1. Pritožba (143- 159) . 

Zoper sodbe socialnega sodišča (sodišče prve stopnje) je 
dovoljena pritožba. V sporih, ki presegajo določeno vrednost, je 
pritožba vselej dovoljena, v ostalih sporih pa le, če jo dopusti 
sodišče prve stopnje. Gre torej za mešani sistem po zakonu 
dovoljene in s strani sodišča dopuščene pritožbe. Sodišče lahko 
pritožbo dopusti, če je pravdna zadeva načelnega pomena, če 
sodba odstopa od odločitve deželnega socialnega sodišča, 
zveznega socialnega sodišča ali skupnega senata zveznih 
vrhovnih sodišč, ali če obstaja in se uveljavlja procesna 
pomanjkljivost, ki je bila podlaga presoji prizivnega sodišča in na 
kateri lahko temelji odločitev. 

Deželno socialno sodišče je vezano na odločitev sodišča prve 
stopnje, s katerim je pritožbo dopustilo. Če pa pritožbe ne dopusti, 
lahko stranka vloži pritožbo na sodišče prve stopnje. Če sodišče 
kljub pritožbi pritožbe ne dopusti, o dopustnosti pritožbe odloči 
deželno socialno sodišče. 

Pritožba se vloži pri deželnem socialnem sodišču v roku enega 
meseca po vročitvi sodbe. O pritožbi odloči sodišče na glavni 
obravnavi. Le izjemoma lahko odloči brez glavne obravnave, in 
sicer, če sodišče soglasno meni, da je pritožba neutemeljena in 
da glavna obravnava ni potrebna. Pred tem se izvede zaslišanje 
strank. Deželno sodišče lahko izpodbijano odločitev sodišča prve 
stopnje s sodbo razveljavi in zadevo vrne v novo odločanje 
sodišču prve stopnje le v primerih, ki jih določa SGG (če je sodišče 
prve stopnje tožbo zavrnilo, ne da bi samo odločalo o zadevi, če 
postopek bremenijo bistvene pomanjkljivosti ali če po izdaji 
izpodbijane sodbe postanejo znana nova dejstva ali dokazi, ki so 
bistvenega pomena za odločitev). Ker se razveljavitev opravi s 
sodbo, je tudi zoper takšno odločitev deželnega sodišča dovoljena 
revizija. 

5.3.2. Revizija 

Zoper sodbe deželnih socialnih sodišč je dovoljena revizija na 
zvezno socialno sodišče. Revizija je dovoljena le, če jo dopusti 
sodišče (bodisi v sodbi deželnega socialnega sodišča ali v sklepu 
zveznega socialnega sodišča). V socialnem sporu je torej uveden 
"čisti" sistem dopuščene revizije. 

Sodišče revizijo dopusti, če je pravna zadeva načelnega pomena, 
če sodba odstopa od odločitve zveznega socialnega sodišča ali 
skupnega senata zveznih vrhovnih sodišč, ali če se uveljavlja 
procesna pomanjkljivost, na kateri lahko temelji izpodbijana 
odločitev. 
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Zvezno socialno sodišče je vezano na odločitev deželnega 
socialnega sodišča, s katerim je revizijo dopustilo. Če pa revizije 
ne dopusti, lahko stranka vloži pritožbo na zvezno socialno 
sodišče. Slednje s sklepom pritožbo zavrne ali pa ji ugodi. Če 
pritožbi ugodi, z vročitvijo te odločitve začne teči revizijski rok. 

Revizija se vloži v roku enega meseca po vročitvi sodbe ali sklepa 
o odobritvi revizije. V nadaljnjem roku enega meseca je treba 
revizijo utemeljiti, ta rok pa lahko sodišče na zahtevo stranke 
podaljša. 

III. AVSTRIJA - delovni in socialni spori 

I. poglavje - Ureditev delovnega in socialnega sodstva 

1. Uvod 

Postopek v delovnih in socialnih sporih ureja Zakon o delovnih in 
socialnih sodiščih (Arbeits• und Sozialgerichtsgesetz, v 
nadaljevanju: ASGG), ki je v veljavi od leta 1987. Od tedaj je bil ta 
zakon že pogosto noveliran, nazadnje s Poenostavitveno novelo 
Zakona o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung, v 
nadaljevanju: ZPO), ki velja od 1.1.2003. ASGG je pristojnost za 
odločanje v omenjenih zadevah, ki je bila pred tem razdrobljena 
med sodišča in druge organe, v celoti prenesel na redna sodišča. 

ASGG postopka v delovnih in socialnih sporih ne ureja izčrpno. 
Glede vprašanj postopka, ki jih ASGG ne ureja, veljajo v skladu z 
2. členom splošna pravila zakonov, ki urejajo sodne postopke, t. 
j. predvsem Zakona o pravdnem postopku (Zivilprocesordnung - 
ZPO), Zakona o pristojnosti »Jurisdikcijska norma« 
(Jurisdiktionsnorm - JN) in Izvršilnega reda (Exekutionsordnung 
- EO). V izhodišču torej lahko ugotovimo, da je postopek v delovnih 
in socialnih sporih v bistvenem podoben rednemu pravdnemu 
postopku, ASGG pa ureja le posamezne posebnosti. Razlog za 
te posebnosti je predvsem v posebni naravi zahtevkov, ki pogosto 
prizadenejo temeljno eksistenčno sfero delavca ali zavarovanca 
kot tožnika, pa tudi v zakonodajalčevi ugotovitvi, da je delavcem 
in socialnim zavarovancem treba zagotoviti posebno varstvo v 
postopku.4' 

Poleg postopka v ožjem smislu ASGG ureja tudi stvarno in 
krajevno pristojnost sodišč ter njihovo sestavo. Zelo podrobne 
so določbe o laičnih sodnikih prisednikih oziroma sodnikih 
porotnikih iz vrst predstavnikov delodajalcev in delavcev oziroma 
zavarovancev. 

ASGG ureja postopek skupno tako za delovne spore (pri čemer 
se ločita dve vrsti delovnih sporov - gl. spodaj) in za socialne 
spore, vsebuje pa številne posebne določbe, ki veljajo bodisi le 
za delovne spore bodisi le za socialne spore. 

2. Opredelitev delovnega spora 

ASGG loči individualni delovni spor (čl. 50/1) in delovni spor glede 
»ustave podjetja« (Betriebsvedassung). 

Individualni delovni spori so civilnopravni spori. Med temi so 
najpomembnejši spori med delodajalcem in delavcem v zvezi z 
delovnim razmerjem ali njegovo vzpostavitvijo. Zajeti so tako 

" Rechberger, Simotta, GRUNDRISS DES OESTERREICHISCHEN 
ZIVILPROZESSRECHTS, 4. Aufl., Manz, Wien, 1994. 

delovni spori iz delovnih razmerij zasebnopravne kot tudi 
javnopravne sfere (čl. 51). Pomembna je določba, da gre za delovni 
spor tudi v primeru, če na mesto stranke (delavca ali delodajalca) 
stopi njen pravni naslednik (čl. 52), npr. dedič, zavarovalnica ipd. 

Spori glede »ustave podjetja« (Betriebsvedassung) deloma 
ustrezajo pojmu kolektivnih delovnih sporov, deloma pa so 
primerljivi z ureditvijo razmerij glede pravice do soupravljanja 
delavcev (npr. volitve delavskih svetov, spori glede odpustitve 
delavskih predstavnikov itd). 

3. Opredelitev socialnega spora 

Socialni spori (čl. 65/1) so spori o: 
1) obstoju, obsegu ali mirovanju pravice do dajatev zavarovalnic 
in dodatkov za pomoč in postrežbo, če ni sporna katera izmed 
naslednjih okoliščin: pripadnost določeni zavarovalnici, pristojnost 
zavarovalnice, pripadnost zavarovanca določenemu odseku 
socialnega zavarovanja in dajatvena pristojnost določenega 
odseka socialnega zavarovanja, 
2) obveznosti povračila neupravičeno prejete dajatve 
zavarovalnice ali dodatka za pomoč in postrežbo, 
3) odškodninskih zahtevkih nosilcev socialne pomoči, 
4) obstoju zavarovalne dobe pokojninskega zavarovanja, 
5) obveznosti povračila stroškov nosilca zavarovanja oziroma 
zavarovanca v zadevah dajatev socialnega zavarovanja, 
6) pravicah do posebne podpore po Zakonu o posebni podpori, 
7) pravicah do izplačila plač ali predujma v primeru insolventnosti 
podjetja po Zakonu o zavarovanju plač v primeru insolventnosti 
podjetja, 
8) pravicah do posebne pokojnine po Zakonu o nočnem težkem 
delu, pomoči za skrb za otroka in dodatka za pomoč za skrb za 
otroka po Zakonu o pomoči za skrb za otroka. 

4. Pristojnost sodišč 

4.1. Stvarna pristojnost 

Za odločanje o delovnih in socialnih sporih so pristojna deželna 
sodišča (Landesgericht), ki v teh primerih odločajo kot delovna in 
socialna sodišča. Le za sodno okrožje Dunaj je ustanovljeno 
posebno Delovno in socialno sodišče (Arbeits- und Sozialgericht 
Wien, čl. 3).50 

4.2. Funkcionalna pristojnost 

Za odločanje o pritožbah so pristojna višja deželna sodišča 
(Oberlandesgericht, čl. 4 JN), ki so štiri, in sicer na Dunaju, v 
Linzu, Gradcu in Insbrucku. Za postopke na tretji stopnji je pristojno 
Vrhovno sodišče (Oberste Gerichtshof). 

4.3. Krajevna pristojnost v delovnih sporih 

Za najpomembnejšo vrsto individualnih delovnih sporov, t. j. sporov 
iz delovnega razmerja med delodajalcem in delavcem, lahko tožnik 
poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti (t. j. po prebivališču 
oziroma sedežu toženca) za vložitev tožbe izbira tudi med sodišči 
v kraju, kjer je imel oziroma ima delavec v času trajanja delovnega 
razmerja stalno prebivališče ali običajno bivališče, v kraju, kjer se 

50 Gre za podobno ureditev kot pri gospodarskih sodiščih. Funkcijo teh 
sodišč opravljajo redna sodišča splošne pristojnosti, le na Dunaju je 
ustanovljeno posebno sodišče. 
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je vsaj delno opravljalo oziroma se opravlja delo, v kraju, kjer ima 
sedež podjetje, ter v kraju, v katerem je treba opraviti plačilo dela. 

Za spore glede »Ustave podjetja« je pristojno le sodišče v kraju, 
v katerem je obrat, na katerega se nanaša spor, oziroma če gre 
za spore glede centralnega sveta podjetja, v kraju, v katerem je 
sedež podjetja (čl. 4). 

V vseh navedenih primerih velja, da je pristojno tudi avstrijsko 
sodišče v kraju, kjer je podružnica podjetja, v primeru, če ni 
podana nobena od navedenih pristojnosti (čl. 6). 

4.4. Krajevna pristojnost v socialnih sporih 

Za socialne spore, navedene v 1., 2., 4 do 6. točki in 8. točki 
prvega odstavka 65. člena, je krajevno pristojno sodišče v kraju, 
kjer ima zavarovanec stalno prebivališče ali običajno bivališče 
(čl. 7). Če zavarovanec v Republiki Avstriji nima stalnega 
prebivališča ali običajnega bivališča, so krajevno pristojna samo 
določena sodišča, kar je odvisno od kraja stalnega ali začasnega 
prebivališča zavarovanca (npr. za zavarovance, ki imajo stalno 
ali začasno prebivališče v Sloveniji, je krajevno pristojno Deželno 
sodišče za civilnopravne zadeve v Gradcu). 

Če zavarovanec v času postopka pred koncem ustne obravnave 
spremeni svoje stalno prebivališče ali običajno bivališče, tako da 
bi bilo potem pristojno drugo sodišče, se pristojnost prenese na 
sodišče novega prebivališča zavarovanca, če zavarovanec to 
uveljavlja. 

V socialnih sporih po 3. točki prvega odstavka 65. člena je krajevno 
pristojno sodišče, na območju katerega ima tožnik svoj sedež. 

4.5. Dogovor o pristojnosti 

Dogovor o stvarni pristojnosti ni dopusten, dogovor o krajevni 
pristojnosti pa je dopusten le za klasične individualne delovne 
spore, če se nanašajo na posamezen, določen spor, ali za 
poseben ugotovitveni zahtevek. Dogovor o mednarodni pristojnosti 
je v socialnih sporih izključen, v delovnih sporih pa dopusten le, 
če je sklenjen potem, ko je spor že nastal. 

4.6. Zunanje poslovanje 

Omeniti velja še pristojnost ministra za pravosodje, da odredi, da 
mora deželno sodišče (v funkciji delovnega in socialnega sodišča) 
opravljati poslovalne dneve (Gerichtstage) tudi na sedežih okrajnih 
sodišč (Bezirksgerichte), če to utemeljuje pričakovan pripad zadev 
z določenega območja (čl. 35). Območje ter število dni »zunanjega 
poslovanja« se za posamezna sodišča določi glede na pričakovan 
pripad zadev. Pomembno je, da lahko stranka pošilja vloge in 
podaja izjave na zapisnik na okrajnem sodišču, tudi če sicer v tej 
zadevi sodišče posluje na sedežu deželnega sodišča. 

5. Sestava sodišč 

V delovnih in socialnih sporih na vseh stopnjah odločajo senati, v 
katerih sodelujejo tudi sodniki porotniki, t.im. laični sodniki s 
poznavanjem stroke (Fachkundige Leienrichter, čl. 10 in 11). Senat 
vodi profesionalni sodnik. Na prvi stopnji senat sestavlja 
profesionalni sodnik in dva laična sodnika. Na instanci (druga in 
tretja stopnja) senate sestavljajo trije profesionalni sodniki in dva 
laična sodnika. Pravilo v delovnih sporih je paritetna zastopanost 
delavcev in delodajalcev. Dodatno pravilo je, da naj ti predstavniki 
izhajajo iz istih strokovnih krogov kot stranki (delavec in 

delodajalec, čl. 12). V socialnih sporih morajo laični sodniki pripadati 
poklicnim skupinam zavarovancev in njihovih delodajalcev, če je 
v posameznem primeru pomembno posebno znanje glede 
opravljanja poklica zavarovancev. 

Posamezna opravila v postopku lahko opravlja tudi sam 
predsednik senata (čl. 11 a), npr. poskus poravnave in sprejem 
poravnave na zapisnik, izdaja vmesnih sklepov, odločanje o 
oprostitvi stroškov, odločanje o vrnitvi v prejšnje stanje, redovne 
kazni, odločanje o pristojnosti, odločanje o prekinitvi postopka 
ipd. 

Pravilo o sodelovanju laičnih sodnikov velja, kot omenjeno, tudi 
za instančno sojenje. Vendar pa senati treh profesionalnih sodnikov 
odločajo npr. o rekurzu zoper končne sklepe in zoper vse 
odločitve, ki jih je samostojno sprejel predsednik senata sodišča 
prve stopnje (čl. 11 a/3). 

Glasovanje pri odločanju na prvi stopnji poteka tako, da morajo 
svoj glas najprej oddati laični sodniki, in sicer starejši pred mlajšimi. 
V postopkih s pravnimi sredstvi to velja pod pogojem, da sodnik 
poročevalec glasuje pred laičnimi sodniki. 

Novost v ASGG je, da lahko sodnik narok opravi tudi v primeru, 
če na narok ne pride laični sodnik, pod pogoji, da ni mogoče 
zagotoviti prisotnosti nadomestnega laičnega sodnika, in da obe 
stranki izrecno soglašata s tem, da se narok opravi pred 
predsednikom senata (čl. 11 b). 

ASGG vsebuje podrobna pravila o imenovanju, volitvah in 
odpoklicu ter dolžnostih laičnih sodnikov (čl. 15 - 34). Funkcija 
laičnega sodnika je častna, pri opravljanju svoje funkcije pa so 
neodvisni. Laični sodniki se volijo za mandatno obdobje petih let, 
pri čemer je dopustna ponovna izvolitev. 

Nepravilne sestave sodišča ni mogoče naknadno uveljavljati, če 
sta se stranki spustili v obravnavanje glavne stvari, ne da bi 
nepravilnosti ugovarjali že tedaj (čl. ASGG v povezavi s čl. 260/4 
ZPO). Nepravilnosti pri sestavi sodišča pa stranka lahko tudi 
naknadno uveljavlja le v primeru, če ni bila zastopana po 
kvalificiranem pooblaščencu. 

6. Arbitražno reševanje sporov 

V socialnih sporih in sporih glede ustave podjetja arbitražni dogovor 
ni dopusten. V individualnih delovnih sporih arbitraža ni izključena, 
vendar stranki lahko arbitražni dogovor skleneta le glede že 
nastalih sporov - ni torej dopustno arbitražnih dogovorov sklepati 
za bodoče spore (čl. 9/2). Za izpodbijanje arbitražne odločbe je 
pristojno sodišče, ki je sicer pristojno za odločanje v delovnem 
sporu. 

II. poglavje - Procesne določbe 

1. Skupna pravila za delovne in socialne spore 

1.1. Pospešitev in koncentracija postopka 

Zakon tako za delovne kot tudi za socialne spore poudarja zahtevo 
po pospešitvi postopka (čl. 39). Vabila in odločbe se sestavijo 
takoj. Določbe o sodnih počitnicah po ZPO se ne uporabljajo. 
Strankam se čim prej vroči po en izvod pisnega izvida ali 
strokovnega mnenja. 
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1.2. Aktivna vloga sodišča 1.5. Upoštevanje kolektivnih pogodb (čl. 43) 

Poudarjena je tudi aktivna vloga sodišča v primeru, če stranke ne 
zastopa kvalificiran pooblaščenec in stranka ni zavarovalni zavod. 
Materialno procesno vodstvo gre preko zahtev, ki sicer tudi 
splošno veljajo v pravdnem postopku. Predsednik pouči stranke 
o posebnih navedbah in dokazih, ki pridejo v poštev po čl. 432 in 
435 ZPO pri takšnih delovnopravnih in socialnopravnih zadevah, 
ki so lahko namenjene ustreznemu pravnemu pregonu (pravni 
obrambi), ter jih usmerja k opravljanju ustreznih procesnih dejanj. 
Ocenjuje se, da je s tem dosežena meja še dopustnega 
aktivističnega ravnanja sodnika. Prekoračitev te meje ne bi bila 
več skladna z načelom nepristranskosti, ki preprečuje, da se 
sodnik praktično pretvori v odvetnika stranke. Na mestu je zato 
restriktivna razlaga navedene določbe.51 

Stranka, ki nima pooblaščenca, in ki ni zavarovalni zavod, lahko 
podaja vloge na zapisnik tudi pri drugem sodišču, če nima 
prebivališča v kraju, v katerem teče postopek (čl. 39/2). 

1.3. Pravni pouk 

Zelo pomembna je določba, da mora vsaka odločba sodišča 
prve ali druge stopnje vsebovati pravni pouk, tudi o pravnih 
sredstvih za dostop na vrhovno sodišče (čl. 39/7). 

1.4. Zastopanje 

Pred sodišči prve stopnje sme stranka, četudi nima pravne 
izobrazbe, v delovnih in socialnih sporih sama opravljati procesna 
dejanja (čl. 39/3). V postopku pred sodiščem druge stopnje stranka 
mora biti zastopana, kdo je lahko pooblaščenec, pa zakon posebej 
določa (čl. 40). Kot pooblaščenca lahko stranka imenuje (med 
pomembnejšimi kategorijami) odvetnika, funkcionarja ali delavca 
interesnega ali poklicnega združenja, ki mu pripada stranka 
oziroma je dejavno na istem področju kot stranka. Če je stranka 
zavarovalni zavod, jo lahko zastopa njen delavec ter prokurist, 
tudi če ta ni delavec, član poslovodnih organov, delavec ali član 
poslovodnega organa drugega zavoda za socialno zavarovanje 
ali glavne zveze avstrijskih zavodov za socialno zavarovanje. 

Za postopek pred vrhovnim sodiščem ASGG ne vsebuje posebnih 
določb, torej se uporabljajo pravila ZPO, zato je v postopku pred 
vrhovnim sodiščem uveljavljeno obvezno odvetniško zastopanje. 

Za zastopanje pred sodiščem prve stopnje lahko delodajalec, če 
želi imeti pooblaščenca, poleg zgoraj navedenih oseb, imenuje 
tudi svojega delavca ali prokurista, delavec pa člana sveta podjetja. 
Zakon pa je še širši: katera koli stranka lahko za pooblaščenca 
imenuje tudi vsako drugo primemo osebo, o primernosti katere 
odloči predsednik senafa (čl. 40/2, tč. 4). 

Pooblaščenec, ki ni odvetnik, je glede vseh vprašanj, razen glede 
povrnitve stroškov in nagrade, izenačen z odvetnikom (čl. 40/3). 
V korist strank gre določba, da v primeru, če na narok pristopi 
pooblaščenec, ki ne ustreza zakonskim pogojem, ne pride do 
zamudne sodbe, pač pa sodišče narok preloži (čl. 41). Če na 
narok kot pooblaščenec pristopi oseba, ki se za pooblaščenca 
lažno predstavlja, lahko sodišče proti njej uporabi sankcije, t. j. 
denarno kazen, ki se lahko spremeni v zaporno kazen, pa tudi 
generalno prepoved zastopanja za največ dve leti za vse 
postopke pred delovnimi in socialnimi sodišči (čl. 40/6). 

Pristojni organi, ki so pooblaščeni za hrambo kolektivnih pogodb 
in podobnih aktov, morajo njihov prepis vročiti vsem sodiščem, ki 
odločajo v delovnih In socialnih sporih. Sodišča morajo vsakomur 
dovoliti vpogled v te akte. Vsebino kolektivnih pogodb sodišče 
upošteva po uradni dolžnosti, če se katera od strank na to 
pogodbo sklicuje. 

1.6. Obravnava v pritožbenem postopku 

Če vrednost spora ne presega 2.000 EUR, sodišče druge stopnje 
ne razpiše pritožbene obravnave, razen če je po mnenju sodišča 
potrebna (čl. 44). Pač pa ne velja omejitev pritožbenih razlogov v 
teh sporih, ki jo sicer vsebujejo čl. 501 ZPO. Prav tako ne veljajo 
omejitve za rekurz zoper sklepe, če vrednost spora ne presega 
2.000 EUR, kar velja v pravdnem postopku. 

1.7. Revizija 

Drugih posebnih določb glede pravnih sredstev ASGG ne vsebuje. 
Glede dopustnosti revizije kot pravnega sredstva, ki omogoča 
dostop do vrhovnega sodišča, je zato treba upoštevati splošna 
pravila ZPO. Skladno s temi pravili je v avstrijskem pravu 
uveljavljen sistem pripuščene revizije. Revizija je dopustna (čl. 
502), če je odločitev odvisna od rešitve materialnopravnega ali 
procesnopravnega vprašanja, ki je velikega pomena za 
zagotovitev enotnosti pravnega reda, pravne varnosti ali razvoja 
prava, predvsem če odločitev višjega sodišča odstopa od prakse 
vrhovnega sodišča ali če prakse vrhovnega sodišča ni oziroma 
ni enotna. 

ZPO sicer vsebuje še določbo, da v primerih vrednosti spornega 
predmeta pod 4.000 EUR revizija nikoli ni dopustna, v sporih med 
4.000 in 20.000 EUR pa o dopustnosti revizije odloči višje sodišče, 
vendar se ti omejitvi za delovne spore ne uporabljata (čl. 502/4 
ZPO).53 

2. Posebna pravila za delovne spore 

2.1. Obresti 

Zakonite zamudne obresti v zvezi z delovnim razmerjem znašajo 
8%. Če pa razlog za neplačilo temelji na možnem (vertretbaren) 
pravnem naziranju dolžnika, se uporablja splošna (nižja) obrestna 
mera zamudnih obresti (čl. 49). 

2.2. Sposobnost biti stranka in procesna legitimacija 
(čl. 53) 

ASGG vsebuje določene posebnosti, ki pomenijo širitev pravil o 
sposobnosti biti stranka in o procesni legitimaciji. Organizacije 
delodajalcev so, razen skupščin Sveta podjetja in podobnih teles, 
sposobne biti stranka, čeprav po splošnih pravilih nimajo pravne 
sposobnosti. 

Če ni nobene pravno sposobne stranke, proti kateri bi bilo mogoče 
vložiti ugotovitveno ali oblikovalno tožbo, sme stranka (delavec 
ali delodajalec) tožbo vložiti proti pristojni in za sklepanje 
kolektivnih pogodb sposobni organizaciji, ki ji pripada delodajalec 
oziroma delavec. 

" Fasching, ZIVILPROZESSRECHT, 2. Aufl., Manz, Wien, 1990, str. 1109. 
B Fasching, str. 1108, Rechberger, Simotta, op. cit., str. 537. M Gl. Strohanzl, ZPO-Kommentar, Manz, Wien, 2003, str. 497-498. 
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2.3. Posebni ugotovitveni postopki (čl. 54) 

ASGG močno širi možnost vlaganja ugotovitvenih tožb v delovnih 
sporih. Predstavniki delavcev in delodajalcev smejo vložiti tožbo 
za ugotovitev obstoja ali neobstoja pravnega razmerja ali pravice, 
ki zadeva vsaj tri (konkretno opredeljene) delavce predmetnega 
podjetja. 

Posebnost je tudi možnost, da predstavnik delavcev ali 
delodajalcev, ki je sposoben sklepanja kolektivnih pogodb, pri 
vrhovnem sodišču vloži predlog za ugotovitev obstoja ali neobstoja 
pravic ali pravnih razmerij, ki zadevajo nedoločen krog oseb. Ta 
predlog pa se mora nanašati na pravno vprašanje, ki je pomembno 
za vsaj tri delavce ali delodajalce. Predlagatelj mora v predlogu 
navesti nasprotno stranko, ki se lahko v postopku izjavi, v 
postopek pa se lahko vključijo tudi druge organizacije delavcev 
ali delodajalcev. V bistvu pri tem ne gre za pravo ugotovitveno 
tožbo, pač pa za institut sodnih pravnih mnenj. 

Pomembna je še določba petega odstavka čl. 54, da je možno 
ugotovitveno tožbo oziroma ugotovitveni predlog vložiti tudi tedaj, 
če bi upravičenec oziroma upravičenci že lahko vložili dajatveno 
tožbo. Po splošnih pravilih namreč možnost vložitve dajatvene 
tožbe praviloma preprečuje pravni interes za vložitev ugotovitvene 
tožbe. 

2.4. Označba vrednosti spora 

Sodišče ni vezano na vrednost spora, ki jo je označila tožeča 
stranka (čl. 57). Ne gre za odstop od načela dispozitivnosti, saj ta 
določba ne pomeni, da lahko sodišče tožniku prisodi več, kot je 
zahteval. 

2.5. Uporaba določb za postopek pred okrajnimi 
sodišči 

V delovnih sporih odločajo deželna sodišča (Landsegerichte), 
vendar čl. 59ASGG napotuje na uporabo praktično vseh procesnih 
posebnosti, ki sicer veljajo za postopek pred okrajnimi sodišči 
(BezirksgerichteJ.54 Tudi pred deželnim sodiščem se v delovnem 
sporu lahko opravi t. i. narok za preventivno poravnavo (poskus 
poravnave na predlog tožnika še pred vložitvijo tožbe), določba, 
da sodišče strankam ne more naložiti predložitve pripravljalnih 
vlog pred glavno obravnavo (čl. 440/2 ZPO, po zadnji noveli ZPO 
iz leta 2002 sme sodišče po splošnem pravilu to vendarle storiti, 
če stranke zastopajo odvetniki - ta določba se uporablja tudi v 
delovnem sporu). Uporablja se tudi določba, da mora stranka 
nepristojnost sodišča ugovarjati še preden se spusti v 
obravnavanje glavne stvari, razen če gre za izključno pristojnost, 
uporabljajo se vsa pravila o zamudnih sodbah (čl. 442, 442.a 
ZPO). Tudi v delovnih sporih pridejo lahko v poštev pravila o 
sporih zaradi motenja posesti ter pravila o izdaji plačilnega naloga 
(Mahnverfahren)." 

Kot omenjeno, ureja ASGG le posamezna vprašanja, ki so v 
delovnem sporu urejena drugače kot v pravdnem postopku. Glede 
velike večine vprašanj pa je treba tudi v delovnih sporih uporabiti 
pravila ZPO. Z vidika predlaganih novosti v ureditvi delovnega 
spora v predlogu zakona velja zato omeniti novelo avstrijskega 

" Rechberger, Simotta, str. 540. 
M Gl. Deixler-Huebner, Klicka, str.179. 

ZPO, ki velja od 1.1.2003, in uvaja zahtevo, da so stranke 
zavezane k pospešitvi postopka in morajo navedbe in predloge 
podati pravočasno in popolno tako, da je postopek mogoče čim 
hitreje izvesti (čl. 178, 179). Če stranka zaradi velike krivde 
navedbe ali dokazne predloge poda prepozno in bi to lahko 
povzročilo, da se postopek zavleče, sodišče teh navedb ne 
upošteva in dokazov ne izvede. Te določbe, ki imajo namen 
zagotoviti pospešitev in koncentracijo postopka, veljajo tudi za 
postopek v delovnih sporih. 

V avstrijskem pravdnem postopku (kar velja tudi za delovne spore) 
je vloga sodnika že po splošnih pravilih aktivna. Tako lahko npr. 
sodišče dokaze izvaja tudi po uradni dolžnosti, le pri pričah in 
listinah velja, da sodišče teh dokazov ne sme izvesti, če obe 
stranki temu nasprotujeta. 

2.6. Omejitev možnosti izdaje delne sodbe 

Če gre za spor o tem, ali delovno razmerje še obstaja, ob tem pa 
tožnik uveljavlja še nadaljnje zahtevke (npr. plačilo zaostalih plač), 
lahko sodišče z delno sodbo najprej odloči o (ne) obstoju delovnega 
razmerja (in šele po tem o ostalih zahtevkih) le na predlog tožnika. 

2.7. Predčasna izvršljivost 

Vložitev pritožbe zoper sodno odločbo prve stopnje sicer odloži 
pravnomočnost, ne odloži pa vedno tudi izvršljivosti (če gre za 
dajatveno sodbo) in prav tako tudi ne ugotovitvenega oziroma 
oblikovalnega učinka (če gre za ugotovitveno oziroma oblikovalno 
sodbo). Takšna ureditev je predvidena za primere 
najpomembnejših sporov, kjer je zahteva po hitrem pravnem 
varstvu še posebej izpostavljena: spori zaradi ugotovitve 
nadaljevanja obstoja delovnega razmerja in s tem povezanimi 
izplačili zaostalih plač, za vračilo predmetov in listin, ki jih mora ob 
prenehanju delovnega razmerja delodajalec vrniti delavcu in 
obratno, ter v vseh sporih glede »ustave podjetja«. Pri denarnih 
zahtevkih za plačilo zaostalih plač (v zvezi z neprenehanjem 
delovnega razmerja) sodišče predčasne izvršljivosti ne dovoli, 
če socialni položaj delavca ni ogrožen. 

2.8. Pravna sredstva 

Posebnost po ASGG je, da se siceršnje prepovedi navajanja 
novih dejstev in dokazov po čl. 482 ZPO ne uporablja, če stranke 
(delavca ali delodajalca) v postopku na prvi stopnji v nobeni fazi 
ni zastopala kvalificirana oseba (čl. 63). Nove navedbe je pod tem 
pogojem treba podati pred koncem pritožbene obravnave, nove 
navedbe glede istega zahtevka pa lahko v tem primeru poda tudi 
nasprotna stranka, in sicer ne glede na to, ali je bila kvalificirano 
zastopana v postopku na prvi stopnji. 

2.9. Posebnosti sporov glede »ustave podjetja« 
(Betriebsverfassung) 

V teh sporih vsaka stranka, ne glede na uspeh, dokončno nosi 
svoje stroške. Pravila o povračilu stroškov veljajo le za postopek 
pred vrhovnim sodiščem, razen pri posebnem »ugotovitvenem 
predlogu« (čl 58). Če se postopki v teh sporih nanašajo na 
poimensko določenega delavca, ki pa ni stranka postopka, mu je 
treba zagotoviti možnost sodelovanja v postopku. V sporih, ki se 
nanašajo na določeno podjetje, pa je treba predmet spora in 
obvestilo o terminu glavne obravnave objaviti v podjetju, kar ne 
posega v uveljavljena pravila o vračanju strankam (čl. 62). V 
omenjenih sporih imajo sodbe učinek le za naprej. Edina izjema je 
sodba, ki ugotavlja nadaljnji obstoj delovnega razmerja (npr. glede 
nezakonite odpustitve delavskega predstavnika). 
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3. Posebna pravila za socialne spore 

3.1. Pogoji za postopek (67. člen) 

V zadevah dajatev socialnega zavarovanja iz 1., 4. in 6. do 8. 
točke prvega odstavka 65. člena in o obveznosti povračila 
stroškov nosilca zavarovanja po 5. točki prvega odstavka 65. 
člena sme zavarovanec vložiti tožbo samo, če je nosilec 
zavarovanja o tem že odločil s sklepom ali če sklepa ni izdal v 
šestih mesecih (v primeru dajatev iz zdravstvenega zavarovanja 
v treh mesecih) po prejemu vloge za izdajo sklepa. 

V zadevah dajatev socialnega zavarovanja po 2. točki prvega 
odstavka 65. člena in o obveznosti povračila stroškov 
zavarovanca po 5. točki istega člena sme zavarovanec vložiti 
tožbo samo, če je nosilec zavarovanja o tem že odločil s sklepom. 

V zadevah dajatev socialnega zavarovanja po 3. točki prvega 
odstavka 65. člena se sme vložiti tožba samo, če je nosilec 
zavarovanja odškodninski zahtevek, ki ga je uveljavil nosilec 
socialne pomoči, v celoti ali delno pisno zavrnil, ali če nosilec 
zavarovanja nosilcu socialne pomoči v šestih mesecih po 
uveljavljanju pravice ni pisno sporočil svojega stališča. 

Tožba se vloži v prekluzivnem roku štirih tednov. 

3.2. Predhodno vprašanje (čl. 74) 

Če so v socialnem sporu po 1., 4. ali 6. do 8. točki prvega odstavka 
65. člena sporna vprašanja, ki se tičejo obveznosti zavarovanja, 
upravičenosti do zavarovanja, začetek ali konca zavarovanja, 
osnove za odmero prispevkov ali lastnosti svojcev, se postopek 
prekine, dokler se o tem predhodnem vprašanju kot glavnem 
vprašanju v upravnem postopku pravnomočno ne odloči, vključno 
z morebitnim postopkom pred upravnim sodiščem, ki bi se lahko 
začel. Če takrat, ko se postopek prekine, še ni začet noben 
postopek v upravnih zadevah, da sodišče pobudo za uvedbo 
postopka pri nosilcu zavarovanja. Slednji mora sodišču nemudoma 
sporočiti odločbo, ki je bila izdana o predhodnem vprašanju v 
upravni zadevi kot o glavnem vprašanju in je postala pravnomočna. 

Če se postopek prekine zaradi rešitve predhodnega vprašanja, 
mora sodišče na zahtevo tožnika tožencu naložiti začasne dajatve 
do pravnomočnega končanja sodnega postopka, če tožnik 
verjetno izkaže pravico glede na osnovo in višino. V postopku se 
smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo začasne odredbe. 

3.3. Stroški postopka (čl. 77) 

V socialnem sporu med nosilcem zavarovanja in zavarovancem 
krije stroške, ki nastanejo zaradi postopka, ne glede na uspeh 
postopka, nosilec zavarovanja, kar velja tudi za povračilo stroškov 
prič in izvedencev ter za stroške, ki so povezani z ogledi. 
Zavarovanec ima v odnosu do nosilca zavarovanja pravico do 
povračila vseh drugih nujnih stroškov postopka, ki jih je imel 
zaradi vodenja postopka. Če je zavarovanec povzročil nosilcu 
zavarovanja stroške v postopku zlonamerno, z zavlačevanjem 
ali zavajanjem (separatni stroški), mora te stroške nosilcu 
zavarovanja povrniti. 

3.4. Druge posebnosti postopka (75. člen) 

Posebnosti postopka v socialnih sporih so tudi v tem, da se, 
razen sporov po 3. in 7. točki prvega odstavka 65. člena, ne 
uporabljajo posamezne določbe ZPO, in sicer določbe o mirovanju 

postopka zaradi odsotnosti strank, zamudni sodbi, skrajšani 
obrazložitvi sodbe in obveznosti priglasitve pritožbe. V socialnem 
sporu so izključeni predujmi za kritje stroškov za izvajanje 
dokazov. 

3.5. Postopek na prvi stopnji 

Tožba, ki jo vloži zavarovanec, mora vsebovati zadostno 
opredeljen zahtevek. ASGG v čl. 82. vsebuje podrobna pravila, 
kdaj se šteje, da je tožbeni zahtevek zadostno opredeljen. Tako je 
tožbeni zahtevek zadostno določen, če se v "zakonskem obsegu" 
nanaša na dajatve oziroma ugotovitve zavarovalne dobe 
pokojninskega zavarovanja in če v dejstvih, na katera se opira, 
vsebuje podatke, ki so potrebni za določitev dajatve glede na 
osnovo in višino oziroma za ugotovitev zavarovalne dobe 
pokojninskega zavarovanja glede na osnovo. Zlasti ni potrebno, 
da tožbeni zahtevek, ki ga vloži zavarovanec, vsebuje določen 
denarni znesek (če se nanaša na dajatev), določeno stopnjo 
zdravstvene motnje (če se opira na to, da je posledica nesreče 
pri delu ali poklicne bolezni) ali določeno število zavarovalnih 
mesecev (če se nanaša na ugotovitev zavarovalne dobe 
pokojninskega zavarovanja). 

Tožbi se priloži izvod sklepa nosilca zavarovanja v izvirniku ali 
prepisu, kar ne velja za socialnopravne zadeve po 3. točki prvega 
odstavka 65. člena. V socialnopravnih zadevah po 1., 2. in 4. do 8. 
točki 65/1 člena lahko zavarovanec vloži tožbo pri tistem nosilcu 
zavarovanja, ki je izdal sklep. V tem primeru se šteje, da je tožba 
vložena pri sodišču. 

V socialnih sporih po 1., 2. in 4. do 8. točki 65/1 člena predsednik 
senata toženemu nosilcu zavarovanja odredi odgovor na tožbo s 
pisnim sklepom, pri čemer določi rok dveh tednov. Če se tožba 
vloži pri nosilcu zavarovanja, mora ta v dveh tednih po prejemu 
poslati tožbo pristojnemu sodišču in izročiti odgovor na tožbo 
brez odredbe sodišča. 

V socialnih sporih po 1., 2., 4. In 6. do 8. točki 65/1 člena in o 
obveznosti povračila stroškov nosilca zavarovanja po 5. točki 
prvega poglavja je dovoljena sprememba tožbe brez soglasja 
toženca do konca glavne obravnave glede zdravstvenega stanja, 
obsega dajatve zavarovalnice, ki jo je iztožil zavarovanec, in 
glede števila zavarovalnih obdobij, ki jih je treba ugotoviti, iz 
pokojninskega zavarovanja. 

Vse dokaze lahko sodišče izvaja po uradni dolžnosti (razen v 
sporih iz 3. točke 65/1 člena). 

Na prvi stopnji so deželna sodišča kot delovna in socialna sodišča 
ter Delovno in socialno sodišče na Dunaju upravičena tudi do 
tega, da poleg odločanja v socialnih sporih izdajajo pravni pouk, 
ki je predviden po posebnih predpisih, ter izdajajo uradna potrdila 
in sprejemajo dogovore na zapisnik. 

3.6. Postopek s pravnimi sredstvi 

Posebnost postopka s pravnimi sredstvi sta v tem, da ni dovoljeno 
izključno izpodbijanje sklepa o izpolnitvenem roku in o razporeditvi 
obrokov, ter da v sporih po 1., 4. 6. in 8. točki 65/1 členu revizija, 
če jo vloži nosilec zavarovanja, ne zadrži izvršljivosti. 

Če se s sodbo prizivnega sodišča v sporu po 1., 6. in 8. točki 65/ 
1 člena ugodi dajatvenemu zahtevku zavarovanca, mu mora 
nosilec zavarovanja dajatev plačati do pravnomočnega konca 
spora. Če je zavarovanec dajatev, ki mu jo je prisodilo sodišče, 
pridobil z zvijačo, mora to dajatev vrniti. 
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IV. ITALIJA - delovni spori 

1. Uvod 

Postopek o individualnih delovnih sporih ureja IV. poglavje Zakona 
o pravdnem postopku - ZPP (Titolo IV, Codice di procedura civile 
• c.p.c.). Leta 1973 je bil sprejet zakon številka 533: Ureditev 
individualnih delovnih sporov in sporov na področju obvezne 
socialne varnosti in pomoči (Disciplina delle controversie individuali 
di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di 
assistenza obbtigatorier*), ki je v celoti reformiral ureditev delovnih 
sporov in nadomestil dotedanje IV. poglavje. Namen tega zakona, 
ki je ureditev delovnih sporov prvič občutno ločil od rednega 
pravdnega postopka, je bil zagotoviti pospešitev, poenostavitev 
in koncentracijo postopkov (zahteva po pravočasnem navajanju 
dejstev in dokazov pod grožnjo prekluzije, večja vloga sodišča, 
poenostavitev pravil o pristojnosti, sodnik posameznik, 
alternativno reševanje sporov). Že v tistem času namreč ureditev 
v rednem pravdnem postopku v Italiji ni omogočala reševanja 
zadev v razumnem roku (k čemur je največ pripomogla novela 
Codice di procedura civile iz leta 1950).57 Omenjeni zakon iz leta 
1973 naj bi vsaj na področju delovnih sporov izboljšal stanje, 
obenem pa je uporaba v temeljih spremenjenega procesnega 
reda pri reševanju delovnih sporov bila mišljena tudi kot pilotski 
projekt, ki naj bi, če bi v praksi uspel, bil nato prenešen v redni 
pravdni postopek." Ker so bile izkušnje z uporabo omenjenega 
zakona v praksi pozitivne, je ta zakon služil kot temeljni vzor za 
(kasneje sicer precej relativizirano) reformo celotnega italijanskega 
civilnega pravdnega postopka leta 1995.59 Poleg tega se 
uporabljajo tudi določbe pravdnega postopka, če niso v nasprotju 
z določbami delovnega postopka kot posebnega postopka.80 

Že uvodoma velja tudi poudariti, da v Italiji ni posebnih delovnih 
sodišč - v delovnih sporih odločajo sodišča splošne pristojnosti 
(ki imajo sicer posebne oddelke), vendar z uporabo posebnih 
procesnih določb za delovne spore. 

2. Področje urejanja 

Pojem delovnih sporov je razdelan v 409. členu ZPP. Zakonodajalec 
se je odločil za zakonodajno tehniko, v skladu s katero so delovni 
spori opredeljeni v petih točkah omenjenega člena. 

Prva točka 409. člena zajema delovna razmerja, ki vsebujejo 
element odvisnosti in se izvajajo v zasebni sferi, četudi ne spadajo 
v okvir dejavnosti podjetja. Pri tem ni pomembno, ali gre za delavce, 
zaposlene ali delovodje, niti ni pomembno, če je delovno razmerje 
urejeno v kolektivni pogodbi ali ne. 

Druga točka ureja delovna razmerja, sklenjena na podlagi 
kmetijskih pogodb, razen tistih, ki so v pristojnosti posebnih 
oddelkov za kmetijstvo (sezioni specializzate agrarie). Zakon 
številka 29 iz leta 1990 je v 9. členu sledil mnenju Kasacijskega 
sodišča (Corte di cassazione) in določil, da so vsi spori s področja 
kmetijskih pogodb v pristojnosti posebnih oddelkov za kmetijstvo 
in podvrženi postopku o delovnih sporih. 

Tretja točka razširja uporabo posebnega postopka tudi na 
agencijska razmerja (agencijsko zastopanje), trgovsko zastopanje 
in druge odnose sodelovanja, ki se konkretizirajo v opravljanju 
kontinuiranega, koordiniranega in pretežno osebnega dela, čeprav 
ni odnosa odvisnosti.6' 

Četrta in peta točka urejata meje posebnega postopka v razmerju 
do zaposlenih v javnih ustanovah. Nanašata se na delovna 
razmerja v javnih ustanovah, v okviru katerih zaposleni izključno 
ali pretežno opravljajo gospodarsko dejavnost. Kasacijsko sodišče 
je kot temeljni kriterij razlikovanja postavilo kriterij tehtanja med 
javnim interesom in gospodarsko-podjetniškimi cilji javnih ustanov. 
Na tem kriteriju temelji tudi razmejitev pristojnosti med sodnikom 
posameznikom, pristojnim za delovne spore, in upravnim 
sodnikom. V luči kriterija tehtanja, ki je izrazito splošen in elastičen, 
pa se je zastavilo vprašanje o zakonitosti četrte točke, saj pristojni 
sodnik posledično ni zakonsko določen, temveč postavljen na 
podlagi osebne presoje odločujočega. Kasacijsko sodišče je 
pomislek zavrnilo kot neutemeljen, vendar je sočasno opozorilo, 
da ne sme biti izključena rešitev, v skladu s katero bi 
zakonodajalec na splošni ravni opredelil pojem gospodarskih javnih 
ustanov.62 Odgovor je nazadnje podala sodna praksa, ki je razvila 
ustrezno podlago za razlikovanje gospodarskih in 
negospodarskih javnih ustanov. Peta točka še dodatno razširi 
področje urejanja v javnem sektorju na delovna razmerja 
zaposlenih v negospodarskih javnih ustanovah in druga delovna 
razmerja v javni sferi, ki z zakonom niso dodeljena drugemu 
sodniku (t.j. upravnemu sodniku). Leta 1998 je bila izdana uredba 
z zakonsko močjo številka 31, ki je dodelila sodniku posamezniku 
v vlogi sodnika za delovne spore skoraj vse spore, ki se nanašajo 
na delovna razmerja zaposlenih v javni upravi. 

Zakonodaja in sodna praksa razširjata področje uporabe 
posebnega postopka tudi na druge spore, ki niso zajeti v 409. 
členu ZPP (spori, ki izhajajo iz odvisnega delovnega razmerja 
športnikov, pomorski delovni spori). 

3. Poskus poravnave 

Poudariti velja, da sta uredbi z zakonsko močjo številka 80 iz leta 
1998 in 387 iz leta 1998 spremenili 410. in 411. člen ZPP v tistem 
delu, ki je določal fakultativnost poravnave, ter določili, da je poskus 
poravnave za vse individualne delovne spore obvezen. Ločimo 
več vrst poravnav: poravnava v zasebni sferi, ki je fakultativne 
narave, ter poravnava v okviru sindikalne organizacije in 
poravnava v okviru uprave, ki sta na podlagi uredb obvezni.63 Pri 
tem se poravnava v okviru sindikalne organizacije in poravnava 
v okviru uprave uporabljata alternativno. 

3.1. Poravnava v zasebni sferi 

Delavec in delodajalec lahko spor poravnata izvensodno. 
Zakonodajalec tega instituta ni uredil in je tako pustil prostor 
avtonomnemu urejanju. 

°° Zakon številka 553 je bil sprejet 11. avgusta 1973 in objavljen v Uradnem 
listu številka 273 (Gazzetta Ufficiale) 13. septembra 1973. 

57 Trocker, Grundlinien der Reform der italienischen Zivilrechtspflege, ZZPInt 
1 (1996), str. 3-36, str. 21. 

M GI.Tesoriere:DIRITTOPROCESSUALE DELLAVORO, 1999,str.41 
" Gl. Trocker, str. 32 in nasl. 
* Tako Proto Pisani: PROBLEMI Dl COORDINAMENTO, str. 388. 

" Doktrina je za tovrstna razmerja uveljavila izraz "parasubordinacija", saj 
gremo preko postavljene meje odvisnega delovnega razmerja proti 
kategorijam, kjer, čeprav nimamo več formalne odvisnosti, se vzpostavi 
materialna odvisnost v smislu ekonomske odvisnosti (Proto 
Pisani:CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO, 1995, str. 38). 82 Proto Pisani: OP. CIT., 1995, str. 42. 

" Tesoriere: OP. CIT., 1999, str. 91. 
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3.2. Poravnava v okviru sindikalne organizacije 

Kdor ima namen zahtevati sodno varstvo glede sporov iz razmerij, 
predvidenih v 409. členu (in se ne odloči za poskus poravnave v 
okviru uprave), se mora poslužiti postopka poravnave, ki je 
predviden v kolektivnih pogodbah. 

Poskus poravnave je potrebno izpeljati v 60 dneh od postavitve 
predloga za poravnavo in je pogoj za začetek delovnega postopka. 
Če poravnalni postopek glede postavljenega zahtevka ni bil 
izveden in to uveljavlja toženec v odgovoru na tožbo ali ugotovi 
sodnik po uradni dolžnosti tekom prvega naroka, se postopek v 
delovnem sporu prekine in se določi 60 dnevni rok, v katerem je 
potrebno predlagati poravnavo. Po postavitvi predloga za 
poravnavo mora preteči še nadaljnjih 60 dni za izpeljavo 
poravnalnega postopka, po preteku tega roka pa sodnik v roku 
130 dni nadaljuje s postopkom. 

Kolektivne pogodbe različno urejajo postopek poravnave. 
Vprašanja, ki niso urejena v posameznih kolektivnih pogodbah, 
lahko samostojno določijo stranke. 

Poskus poravnave v okviru sindikalne organizacije je mogoče 
izvesti tudi glede sporov, povezanih z delovnimi razmerji, ki niso 
predvidena v kolektivni pogodbi." 

Če poravnava uspe, se sestavi zapisnik o poravnavi, ki ga 
podpišejo navzoči. Zapisnik se shrani v provincialnem uradu za 
delo in polno zaposlitev (ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione). Direktor ali njegov namestnik - 
pooblaščenec (delegato) preveri pristnost zapisnika in poskrbi 
za njegovo hrambo v sodni pisarni sodišča, na območju katerega 
je bil sestavljen. Sodnik posameznik da formalno pravilnemu 
zapisniku, na zahtevo zainteresirane stranke, izvršilno moč (člen 
411/3). 

3.3. Poravnava v okviru uprave 

Z ukrepom (provedimento), ki ga sprejme direktor provincialnega 
urada za delo in polno zaposlitev, se v vsaki provinci v okviru 
provincialnega urada za delo in polno zaposlitev ustanovi 
provincialna poravnalna komisija. Sestavljajo jo direktortega urada 
ali njegov namestnik - pooblaščenec v vlogi predsednika komisije, 
štirje predstavniki delodajalcev in njihovi namestniki ter štirje 
predstavniki delavcev in njihovi namestniki, pri čemer so slednji 
določeni s strani sindikalnih organizacij na nacionalni ravni, povečini 
reprezentativnih (člen 410/3)." 

Komisija po prejemu zahteve poskusi poravnati spor, tako da 
povabi sprte strani na sestanek (riunione), katerega datum je 
potrebno določiti najkasneje v 10 dneh po prejemu predloga (člen 
410/2). V primeru, da je to potrebno (člen 410/5), poravnalne 
komisije odstopijo postopek poravnave lastnim podkomisijam66. 
Za veljavnost sestanka se zahteva navzočnost predsednika, 
vsaj enega predstavnika delodajalcev in enega predstavnika 
delavcev (člen 410/6). Če sestanka ni mogoče izpeljati, ker ni 
zagotovljena minimalna zahtevana navzočnost, direktor 
provincialnega urada za delo in polno zaposlitev zabeleži 
nezmožnost izvedbe poskusa poravnave (člen 410/7). 

Če poravnava uspe, se sestavi zapisnik o poravnavi, ki ga 
podpišejo stranke in predsednik kolegija, ki je vodil poravnalni 
postopek. Slednji s svojim podpisom potrjuje lastnoročni podpis 
strank ali njihovo nezmožnost za podpis (člen 411/1). Zapisnik 
se shrani v sodni pisarni sodišča, na območju katerega je bil 
sestavljen. Sodnik posameznik da formalno pravilnemu zapisniku 
o poravnavi na zahtevo zainteresirane stranke izvršilno moč 
(člen 411/2). 

Če poravnava ne uspe, se sestavi zapisnik, v katerem lahko 
stranke nakažejo tudi le delno rešitev, s katero se strinjajo in v 
katerem se opredeli višina terjatve delavca, če je to mogoče. V 
tem primeru ima zapisnik moč izvršilnega naslova, ob upoštevanju 
določb 411. člena (člen 412/1). 

Provincialni urad za delo in polno, zaposlitev ima dolžnost izdati 
stranki, ki to zahteva, kopijo zapisnika, in sicer v roku 5 dni (člen 
412/2). 

4. Vprašanja pristojnosti in postopka 

4.1. Pristojni sodnik 

Za odločanje v delovnih sporih na prvi stopnji je po 413. členu 
pristojen sodnik posameznik - pretoi67 v vlogi sodnika za delovne 
spore.68 Uredba z zakonsko močjo številka 51 iz leta 1998 pa je 
spremenila 413. člen, tako da je odpravila institut pretorja in 
prenesla pristojnost na sodnika posameznika okrožnega sodišča 
(giudice unico del tribunale, v nadaljevanju: sodnik posameznik). 
Pristojni sodnik je določen glede na predmet urejanja, in sicer 
neodvisno od vrednosti spora. 

Funkcionalna pristojnost: zaradi spremembe pristojnega sodnika 
na prvi stopnji je posledično pristojnost na drugi stopnji prešla na 
višje sodišče (Corte d'appello), ki odloča o pritožbah. 

Krajevna pristojnost: Predvidena so tri pristojna sodišča, ki si 
med seboj alternativno konkurirajo - sodišče v kraju, kjer se je 
vzpostavilo delovno razmerje6®, sodišče v kraju, v katerem se 
nahaja podjetje70, in sodišče kraja, kjer je njegova odvisna enota 
(dipendenza), ki ji pripada delavec oziroma preko katere je delavec 
opravljal svoje delo v trenutku prenehanja delovnega razmerja 
(člen 413/2). Sodišče v kraju, kjer se nahaja podjetje ali njegova 
odvisna enota, ostane pristojno tudi v primeru spremembe sedeža 
ali prenehanja podjetja oziroma njegove odvisne enote, če je 
zahtevek vložen znotraj šestih mesecev od trenutka spremembe 
sedeža ali prenehanja (perpetuatio fori, člen 413/3). Sodišče, ki 
subsidiarno konkurira omenjenim trem sodiščem, je sodišče 
splošne krajevne pristojnosti za fizične osebe (po prebivališču ali 
sedežu toženca, člen 413/4). Poleg tega je zakon številka 128 iz 
leta 1992 za spore iz tretjega odstavka 409. člena (gre za t.i. 
odnose parasubordinacije.7') določilo kot pristojno tisto sodišče", 
na območju katerega se nahaja prebivališče agenta, trgovskega 
zastopnika ali naslovnika drugih odnosov sodelovanja, o katerih 
govori člen 409/3. Za delovne spore s področja pomorskega 

Tesoriere: OP. CIT., 1999, str. 93. 
Poravnalne komisije se lahko ustanovijo na enak način in v enaki sestavi 
tudi preko območnih oddelkov provincialnih uradov dela in polne zaposlitve 
(člen 410/4). 
Podkomisije, ki jim predseduje direktor provincialnega urada za delo in 
polno zaposlitev ali njegov pooblaščenec, sledijo prej omenjeni strukturi 
komisije (člen 410/5). 

Kot posledica ustavne prepovedi imenovanja posebnih sodnikov je postala 
izbira rednega sodnika nujna. 
Objektivna zahteva po specializaciji sodnika je podana z namenom, da 
bi se olajšalo delo sodnika pri razreševanju posameznih sporov v njihovem 
dejanskem kontekstu. 
Sodna praksa in doktrina sta tu enotni - gre za kraj nastanka 
konstitutivnega akta. 
Mislimo na kraj, kjer ima podjetje svoj dejanski sedež, t.j. kraj, kjer je 
upravljaiska in upravna moč podjetja. 
Glej opombo 4. 
Gre za izključno pristojnost. 
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prava, se za ugotavljanje krajevne pristojnosti uporabi pomorski 
zakonik (codice navale).73 Dogovor o krajevni pristojnosti je ničen 
(člen 413/5). 

Nepristojnost sodnika (428. člen ZPP): Če je zahtevek vložen 
pred krajevno nepristojnim sodnikom, lahko toženec uveljavlja 
ugovor nepristojnosti le v odgovoru na tožbo oziroma lahko sodnik 
nepristojnost ugotovi po uradni dolžnosti do konca naroka. V 
omenjenih primerih sodnik odstopi zadevo sodniku posamezniku 
v vlogi sodnika za delovne spore in določi rok, ki ne sme biti daljši 
od 30 dni, da se nadaljuje s posebnim postopkom. 

4.2. Sprememba postopka 

Ločimo dve vrsti pravdnega postopka: rednega in posebnega, ki 
se uporabi le za določene vrste sporov (npr. delovne spore). V 
obeh primerih je pristojen redni sodnik (giudice ordinario). Posebni 
delovni postopek je urejen precej drugače kot redni postopek, 
zaradi česar lahko izbira postopka pomembno vpliva na njegov 
izid. Iz tega razloga ni nobenih prekluzij v zvezi 2 napačno izbiro 
postopka ne v postopku na prvi stopnji ne v pritožbenem 
postopku.74 

Če sodnik posameznik ugotovi, da zadeva, ki jo je obravnaval v 
okviru posebnega postopka, nima predmeta, ki bi spadal v okvir 
409. člena in zaradi tega ni več v njegovi pristojnosti, jo z odredbo 
odstopi pristojnemu sodniku in določi rok, ki ne sme biti daljši od 
30 dni, da se nadaljuje z rednim postopkom. V tem primeru dokazi, 
pridobljeni tekom posebnega postopka, učinkujejo le, če to 
dopuščajo določbe rednega postopka (člen 427). 

Če pa krajevno pristojni sodnik posameznik ugotovi, da se zadeva, 
ki jo je obravnaval po rednem postopku, nanaša na razmerja, 
predvidena v 409. členu, z odredbo določi narok in rok, v katerem 
morata stranki poskrbeti za morebitno dopolnitev uvodnih aktov 
z vložitvijo ustreznih dokumentov v sodno pisarno (člen 426). 

4.3. Stranke postopka 

Kot stranki postopka nastopata delavec in delodajalec. Delavec 
je lahko le fizična oseba, medtem ko je delodajalec praviloma 
pravna oseba. Stranke imajo možnost biti zastopane v skladu z 
drugim odstavkom 420. člena. 

Na prvi stopnji lahko stranka nastopi v pravdi brez pooblaščenca, 
če vrednost spora ne presega 250 tisoč lir." Stranka vloži 
zahtevek (brez prehodne odobritve sodnika) v skladu s 414. 
členom in se spusti v pravdo v skladu s 416. členom. Zahtevek 
lahko poda tudi ustno na zapisnik. Zahtevek oziroma zapisnik 
(če je bil zahtevek podan ustno) in sklep o določitvi naroka morata 
biti vročena tako tožencu kot tožniku. Za to mora poskrbeti sodna 
pisarna v rokih, določenih v 415. členu. Strankam, ki osebno 
nastopajo v pravdi, se vsa nadaljnja pisanja vročajo preko sodne 
pisarne (člen 417). 

73 Tožnik lahko izbira med sodiščem (603. člen) kraja, kjer je vpisana ladja, 
kjer je sklenjena pogodba, kjer je izvršena pogodba ali kjer je prenehalo 
delovno razmerje. 

74 Proto Pisani: OP. CIT., 1995, str. 60. 
15 Zakon številka 533 je bil sprejet leta 1973, ko je bila v Italiji uradno 

plačilno sredstvo italijanska lira. 

4.4. Sindikalne organizacije 

Sindikalne organizacije lahko (niso pa dolžne) posredujejo 
informacije in opažanja (informazioni e osservazioni) 76, ki jih 
zahtevajo stranke (člen 425) ali sodnik po uradni dolžnosti (člen 
421/2), in sicer ustno ali pisno. Sodnik lahko po uradni dolžnosti 
zahteva informacije in opažanja le od tistih sindikalnih organizacij, 
ki jih navedejo stranke. 

5. Postavitev zahtevka in pripravljalna faza 

5.1. Splošne značilnosti postopka 

Med splošna načela postopka uvrščamo načelo postavitve 
zahtevka77, načelo prepovedi uporabe zasebnih informacij s strani 
sodnika78, načelo kontradiktornosti7', načelo iura novit curia, 
načelo dokaznega bremena80 in načelo enakosti strank. 

Poleg tega so za postopek značilni visoka stopnja koncentracije, 
hitrost postopka, načelo prekluzije in okrepljena moč sodnika pri 
vodenju postopka. Posebej pomemben je institut prekluzivnih rokov, 
ki omogoča dokončno opredelitev thema decidendum in thema 
probandum. Po poteku teh rokov stranke ne morejo več 
spreminjati zahtevka ali ugovorov, postavljati novih ugovorov in 
predlagati novih dokaznih sredstev. Sam sistem prekluzij pa mora 
biti tak, da ne onemogoča ali prekomerno otežuje pravice strank, 
da pripravijo obrambo.8' 

5.2. Postavitev zahtevka 

V 414. členu je določeno, kaj vse mora vsebovati vloga.82 Še 
zlasti je pomembno, da tožnik navede dejansko in pravno podlago 
ter predlaga dokazna sredstva. V primeru, da jih navaja po dnevu 
vložitve zahtevka, se ne upoštevajo. 

Tožnik vloži zahtevek skupaj z v njem navedenimi dokumenti v 
sodno pisarno pristojnega sodnika. Ta v roku 5 dni od dneva 
vložitve s sklepom (decreto) razpiše narok, na katerem morajo 
biti stranke osebno navzoče.83 Zahtevek mora biti skupaj s 
sklepom o določitvi naroka vročen tožencu (za kar poskrbi tožnik) 
v 10 dneh od dneva razglasitve sklepa84 (člen 415). 

™ Informacije in opažanja so instrument, preko katerega lahko sindikalne 
organizacije sodelujejo v postopku. 

77 Načelo je garancija sodnikove nepristranskost in da ekskluzivno moč 
tožniku, da sproži postopek ter'določi predmet zahtevka. 

78 Omenjeno načelo zagotavlja nepristranskost sodnika, saj mu prepoveduje, 
da bi po uradni dolžnosti upošteval tista pravna dejstva, ki so relevantna 
ipso iure oziroma da bi po uradni dolžnosti odredil pridobitev dokaznih 
virov, ki ne izhajajo iz pravnih aktov in niso notorni. 

7> Gre za to, da sodnik lahko izreče ukrep šele potem, ko je strankama 
zagotovljena možnost izreči se, zavzeti svoj položaj glede predmeta 
spora. 

K Načelo ima za cilj porazdelitev dokazovanja relevantnih dejstev med 
tožnikom in tožencem. 

" Proto Pisani: OP. CIT., 1995, str. 65-69. 
82 Navedba sodnika, tožnika in toženca: opredelitev predmeta zahtevka; 

navedba dejanske in pravne podlage, na kateri temelji zahtevek; navedba 
dokaznih sredstev. 

83 Med dnevom vložitve zahtevka in dnevom naroka ne sme preteči več kot 
60 dni (člen 415/3). 

84 Med dnevom vročitve tožencu in dnevom naroka mora preteči najmanj 30 
dni (člen 415/5). Ta rok je postavljen, zato da se tožencu zagotovi 
pravica do obrambe. 
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Prevladujoče stališče je, da se postopek v delovnih sporih začne 
s samo vložitvijo zahtevka.86 

5.3. Vstop toženca v pravdo (416. člen) 

Toženec mora vstopiti v pravdo najkasneje 10 dni pred začetkom 
naroka. To stori z vložitvijo odgovora na tožbo v sodno pisarno, v 
katerem opredeli morebitni nasprotni zahtevek ter procesne in 
materialne ugovore, ki se jih ne ugotavlja po uradni dolžnosti (če 
jih navaja v kasnejših vlogah, se ne upoštevajo). Toženec se 
mora opredeliti do postavljenega zahtevka določno in ga ne sme 
le splošno prerekati.96 Poleg tega mora zavzeti stališče glede 
dejstev, ki jih zatrjuje tožnik v zahtevku, postaviti obrambo glede 
dejstev in prava ter natančno navesti dokazna sredstva in 
dokumente, ki jih mora sočasno tudi predložiti. Navajanje dokaznih 
sredstev in dokumentov v kasnejših vlogah se ne upošteva. 

V primeru, da toženec postavi nasprotni zahtevek, predlaga 
sodniku, naj spremeni izdani sklep, s katerim je določil narok in v 
roku 5 dni določi nov narok." Sklep o določitvi novega naroka in 
odgovor na tožbo morata biti vročena tožniku (za kar poskrbi 
sodna pisarna) v roku 10 dni od dneva razglasitve sklepa.86 

Ustavno sodišče je odločilo, da se tudi za tožnika uporabljajo roki 
in prekluzije iz 416. člena. Tako mora tožnik najmanj 10 dni pred 
začetkom naroka vložiti odgovor z elementi, ki so določeni v 416. 
členu. 

Kot že omenjeno, bi bil sistem prekluzij, ki je vezan na uvodna 
dejanja pravde, preveč tog, če ne bi imel izjem. Predstavljal bi 
nevarnost za uresničevanje pravice do obrambe obeh strank in 
prekomerno oviral načelo materialne resnice. Glavni instrument, 
s katerim se omili togost prekluzije, je institut materialnega 
procesnega vodstva (instituto dell'interrogatorio libero) 8g (člen 
420). Na prvem naroku tako sodnik prosto izprašuje navzoče 
stranke (njihova navzočnost je obvezna - člen 415/2). Če stranke 
ne pridejo na narok brez upravičenega razloga, presodi sodnik 
po prostem prepričanju, kaj pomeni takšno ravnanje pri 
sprejemanju končne odločitve. Prosto izpraševanje je obvezno in 
dopušča sodniku, da uporabi z zakonom podeljeno diskrecijsko 
pravico, ter omogoča, da se preko učinkovitega sodelovanja med 
sodnikom in strankama dorečeta thema decidendum in thema 
probandum. Nadalje je s prvim odstavkom 420. člena strankama 
dana možnost, da na prvem naroku spremenita postavljeni 
zahtevek, nasprotni zahtevek, ugovore ali sklepe, do katerih sta 
prišli, vendar le če imata za to tehtne razloge in po predhodni 
odobritvi sodnika. Kar zadeva dokazna sredstva, lahko sodnik 
na predlog strank na prvem naroku dovoli nova dokazna sredstva, 
vendar le, če meni, da so relevantna in če jih stranke niso mogle 

K Nekateri štejejo kot trenutek začetka postopka dan vložitve zahtevka v 
sodno pisarno, drugi pa trenutek vročitve tožencu. Teorija se nagiba k 
prvemu stališču, saj se na ta trenutek veže vrsta dejstev, ki so 
odločilnega pomena za potek postopka: vstop tožnika v pravdo; dolžnost 
sodišča, da izda sklep, s katerim določi narok; začetek teka prekluzivnih 
rokov. Na dejanje vložitve tako vežemo tudi začetek litispendence 
(Tesoriere: OP. CIT., 1999, str. 201). 

16 V primeru, da se toženec ne opredeli dovolj določno, sodnik presodi po 
prostem prepričanju, kaj to pomeni za potek postopka; v skladu s 423. 
členom se lahko splošno prerekanje šteje tako kot da ga sploh ni in 
sodnik z odredbo naloži tožencu plačilo "neprerekanega" zneska. 

" Med dnevom postavitve nasprotnega zahtevka in dnevom naroka ne 
sme preteči več kot 50 dni (člen 418/2). 

" Med dnevom vročitve tožniku in dnevom naroka mora preteči najmanj 25 
dni (člen 418/4). 

" Njegov namen je razjasniti temeljna dejstva, ki jih zatrjujeta tožnik in 
toženec; omogočiti stranki opredelitev glede navedb nasprotne stranke; 
razjasniti logično nezdružljive trditve in omejitev števila dejstev, ki jih je 
potrebno dokazati le na tista, ki so dejansko sporna (Proto Pisani: OP. 
CIT., 1995, str. 76). 

prej predlagati (člen 420/5). Poleg tega lahko sodnik upošteva 
tudi nova dokazna sredstva, ki jih kadarkoli tekom postopka ugotovi 
po uradni dolžnosti (člen 421/2). 

5.4. Intervenient 

Tretji lahko intervenira v zadevi v roku, ki so določen za tožencev 
vstop v pravdo (419. člen). 

6. Potek postopka na prvi stopnji 

6.1. Splošno 

Postopek na prvi stopnji zajema vse dejavnosti, ki se odvijajo na 
naroku oziroma narokih. 

Na prvem naroku sodnik prosto izprašuje stranke in poskuša 
poravnati spor. Če stranke brez upravičenega razloga ne pridejo 
na narok, presodi sodnik po prostem prepričanju, kaj pomeni 
tako ravnanje pri sprejemanju končne odločitve. 

Med izpraševanjem in morebitno kasnejšo poravnavo lahko 
stranke zastopa pooblaščenec na podlagi splošnega ali 
posebnega pooblastila. Pooblastilo mora biti dano z javnim aktom 
ali overjeno zasebno listino in mora dodeliti pooblaščencu pravico, 
da se poravna. Pooblaščenec mora biti seznanjen z dejstvi primera. 
Če brez tehtnih razlogov z njimi ni seznanjen, sodnik presodi po 
prostem prepričanju pomen le-tega pri sprejemanju odločitve (člen 
420/2). 

Kot že omenjeno, lahko prostemu izpraševanju sledi poravnava 
spora (t.j. sodna poravnava). Če poravnava uspe, se sestavi 
zapisnik, ki ima moč izvršilnega naslova (člen 420/3). V primeru, 
da ne uspe (člen 420/4) in je zadeva zrela za odločitev, ali če 
obstajajo dejstva, ki se nanašajo na pristojnost ali jurisdikcijo, 
sodnik povabi stranke na narok in izreče sodbo, lahko gre tudi le 
za delno sodbo, s tem, da prebere izrek. Če zadeva ni zrela za 
odločitev, se postopek nadaljuje. 

Sodnik ima v postopku široka pooblastila. Lahko upošteva nova 
dokazna sredstva, ki jih kadarkoli tekom postopka ugotovi po 
uradni dolžnosti (člen 421/2). Vendar pa sodnik ne more samostojno 
raziskovati posrednih dokazov in materialnih virov dokazov, 
temveč je omejen na tiste dokaze, ki so notorni ali je za njih 
izvedel tekom postopka v okviru instituta materialnega procesnega 
vodstva, upoštevajoč načelo kontradiktornosti, informacije in 
opažanja sindikalnih organizacij in procesne akte80. Sodnik lahko 
po uradni dolžnosti zahteva pisne ali ustne informacije in opažanja 
od sindikalnih organizacij, in sicer tistih, ki jih navedejo stranke. Z 
odredbo sodnik dopusti dokaze, ki so jih stranke že predlagale in 
odredi njihovo takojšnjo izvedbo (člen 420/5). Če to ni mogoče, 
določi nov narok, ki se mora začeti najkasneje 10 dni po prvem 
naroku, in dovoli strankam, da v obrambo vložijo odgovor v sodno 
pisarno najmanj 5 dni pred začetkom naroka, če so za to tehtni 
razlogi (člen 420/6). Sodnik lahko dopusti z odredbo tudi tista 
dokazna sredstva, ki jih stranke niso mogle prej predlagati, če 
misli, da so relevantna. Zaradi spoštovanja načela 
kontradiktornosti sedmi odstavek 420. člena določa, da lahko v 
primeru dovolitve novih dokaznih sredstev, ki gredo v korist ene 
od strank, nasprotna stranka v roku 5 dni predlaga nasprotna 
dokazna sredstva. Sodnik na naslednjem naroku dopusti tista 
dokazna sredstva nasprotne stranke, za katera meni, da so 
relevantna in poskrbi za njihovo izvedbo. 

V tem smislu Porto Pisani: OP. CIT., 1995. 
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6.2. Izvedenci 7. Odločitev 

Sodnik lahko v vsakem trenutku imenuje enega ali več izvedencev, 
če to zahteva narava postopka (424. člen). Določi lahko nov 
narok, ki se mora začeti najkasneje 10 dni po prvem, in dovoli 
strankam, da v obrambo vložijo odgovor v sodno pisarno najmanj 
5 dni pred začetkom naroka, če to opravičujejo tehtni razlogi 
(člen 420/6). Izvedenec poda izvedensko mnenje, ki se zapiše 
na zapisnik, ustno, razen če sodnik določi, da se posname s 
pomočjo audio pripomočkov (člen 424/2). Izvedenec lahko 
predlaga, da bi svoje mnenje podal pisno. V tem primeru sodnik s 
prekluzivnim rokom, ki ne sme biti daljši od 20 dni, določi nov 
narok. Če izvedenec prekorači rok, ga sodnik ne more podaljšati, 
kar pomeni, da mora določiti novega izvedenca in mu dati na 
razpolago največ 20 dni, da poda izvedensko mnenje. V praksi je 
za nekatera izvedenska mnenja 20 dnevni rok absolutno 
prekratek, zato se ocenjuje, da bi bilo bolj smiselno, da bi 
zakonodajalec določil daljši rok, saj bi to v manjši meri škodovalo 
hitrosti postopka.91 

6.3. Ogled 

Sodnik na zahtevo strank (ne pa tudi po uradni dolžnosti) odredi 
ogled, če je to potrebno za razjasnitev dejstev. Med ogledom 
lahko na samem kraju zasliši priče, ki jih je dopustil kot dokazno 
sredstvo (člen 421/3) in sprejme informacije in opažanja od 
sindikalnih organizacij (člen 425/2). Splošno je sprejeto stališče, 
da lahko sodnik zbira informacije od oseb, ki se nahajajo na kraju 
ogleda, čeprav te formalno niso priče.82 

6.4. Obvezna intervencija 

Intervencija je obvezna v primerih, ki so taksativno našteti v 
deveti točki 420. člena (če se pojavi potreba po povečanju 
kontradiktornosti postopka - člen 102, če stranka zahteva vstop 
tretjega v pravdo - člen 106). Sodnik s sklepom določi nov narok, 
ki mora biti skupaj z zahtevkom in odgovorom na tožbo vročen 
tretjemu (za kar poskrbi sodna pisarna) v roku 5 dni. Tretji mora 
z vložitvijo odgovora vstopiti v pravdo najkasneje 10 dni pred 
začetkom naroka (člen 420/10). 

6.5. Združitev pravd 

Kadar teče pred istim sodnikom več pravd in je odločitev v vseh 
primerih v celoti ali delno odvisna od istih dejstev, se pravde 
združijo, razen če bi to pomenilo prekomerno zavlačevanje 
postopka (člen 151). 

6.6. Odredba za plačilo denarnega zneska (skrajšani 
ugotovitveni postopek) 

Sodnik lahko na zahtevo stranke kadarkoli tekom postopka z 
odredbo naloži plačilo neprerekanih terjatev. Prav tako lahko med 
postopkom z začasno odredbo na zahtevo delavca odredi tudi 
plačilo zneska, za katerega meni, da je že dokazan. Sodna 
odločba, s katero se postopek zaključi, lahko takšno začasno 
odredbo prekliče. Obe odredbi imata moč izvršilnega naslova 
(člen 423). 

" De Maio-Girardi, LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE Dl 
LAVORO, 1974, str. 48. 

" Tesoriere: OP. CIT., 1999, str. 224. 

7.1. Sodna odločba 

Sodnik izreče sodbo na naroku po končani ustni razpravi, tako 
da prebere izrek (člen 429). Kasacijsko sodišče je odločilo, da je 
sodna odločba nična, če se ne prebere izreka na naroku. Faza 
odločanja ima dva kronološko različna trenutka: branju izreka 
sledi hramba obrazložene sodne odločbe v sodno pisarno. Sodna 
odločba se položi v sodno pisarno v roku 15 dni od dneva izreka, 
sodni uradnik pa o tem nemudoma obvesti stranke (člen 430). Na 
naroku prebrani izrek je samostojno dejanje (sodnikova moč 
odločanja je tako izčrpana) in ima prednost pred obrazložitvijo, ki 
sledi, če so dejstva iz obrazložitve v nasprotju z izrekom.93 V 
času do položitve sodne odločbe lahko toženec zahteva izvršbo 
s samo kopijo izreka (člen 431/2). 

7.2. Izvršba 

Obsodilna sodba, izdana v korist delavca glede terjatev, ki izhajajo 
iz razmerij, predvidenih v 409. členu, je neposredno izvršljiva 
(člen 431/1). Sodnik pritožbenega sodišča (giudice di apello) lahko 
z neizpodbojno odredbo določi, da se izvršba odloži, če bi lahko 
sicer nastala za drugo stranko velika škoda (člen 431/3) 

Zakon številka 353 iz leta 1990 je dopolnil 431. člen z dvema 
novima odstavkoma: obsodilna sodba, izdana v korist delodajalca, 
je neposredno izvršljiva; sodnik pritožbenega sodišča lahko z 
neizpodbojno odredbo določi, da se izvršba takšne obsodilne 
sodbe odloži, če so za to podani tehtni razlogi. 

Nova odstavka sicer razširjata neposredno izvršljivost tudi na 
sodbo v korist delodajalca, vendar obstajajo pomembne 
normativne razlike, ki ščitijo delavca kot šibkejšo stranko. Delavec 
lahko zahteva izvršbo že s samo kopijo izreka, medtem ko mora 
delodajalec počakati na objavo sodne odločbe. Podobno lahko 
delavec prepreči neposredno izvršitev že v primeru tehtnih 
razlogov, delodajalec pa mora dokazati veliko škodo. 

7.3. Revalorizacija terjatev 

Sodnik mora potem, ko izda obsodilno sodbo na plačilo denarnega 
zneska za terjatve iz naslova razmerij iz 409. člena, določiti 
zakonske obresti in največjo morebitno škodo, ki jo je utrpel 
delavec zaradi zmanjšanja vrednosti njegove terjatve. Sodba se 
glasi na plačilo zneska od dneva nastanka terjatve (člen 429/3). 
Praksa besedo »morebitna« razlaga kot negotovost, ali do 
zmanjšanja vrednosti sploh pride.94 

V primeru, da je na koncu postopka terjatev priznana, vendar ni 
mogoče točno določiti dolgovanega zneska, ga sodnik izračuna 
v skladu z načelom pravičnosti (člen 432). Slednje velja le v 
odnosu do delavca. Da ne bi prihajalo do arbitrarne uporabe 
diskrecijske pravice, mora sodnik obrazložiti, kako je prišel do 
izračunanega zneska, tako da navede kriterije, ki jih je pri tem 
uporabil. 

M Tesorire, OP. CIT., 1999, str. 237 
" Proto Pisani, OP. CIT., 1995, str. 111 
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7.4. Pasivnost strank 

V skladu s 171/3 členom se šteje kot pasivna tista stranka, ki ne 
vstopi v pravdo. V delovnem postopku bi bilo nesmiselno govoriti 
o neaktivnosti tožnika, saj ta vstopi v pravdo z vložitvijo zahtevka, 
od katerega šele začne teči litispendenca. O pasivnosti toženca 
lahko govorimo tedaj, ko ta ne vloži odgovora na tožbo. Doktrina 
in sodna praksa sta enotnega mnenja, da lahko toženec kasneje 
vstopi v pravdo (na naroku), vendar jo mora sprejeti v tistem 
stanju, v katerem je, ko vanjo vstopi. 

8. Pravna sredstva 

8.1. Pritožba 

Na drugi stopnji odloča višje sodišče, in sicer oddelek za delo 
(sezione lavoro, zakonodajna uredba številka 51 iz leta 1998). 
Splošno pravilo je, da so vse sodne odločbe, izdane na prvi 
stopnji, izpodbojne. Izjema so le sodne odločbe v sporih, ki ne 
presegajo vrednosti 50 tisoč lir (člen 440). 

V pritožbenem postopku velja prepoved ius novorum, saj ni 
dovoljeno predlagati novih zahtev, ugovorov ali dokaznih sredstev. 
Izjemoma lahko senat po uradni dolžnosti dovoli nova dokazna 
sredstva, če meni, da so nujno potrebna za odločitev o zadevi 
(člen 437). 

Glede pritožbenih rokov razlikujemo med dvema primeroma. Če 
delavec, v korist katerega je bilo razsojeno, začne izvršbo na 
podlagi same kopije izreka, lahko nasprotna stranka takoj vloži 
neposredno pritožbo z rezervo opredelitve razlogov. V vseh drugih 
primerih pa se obrazloženo pritožbo vloži v sodno pisarno višjega 
sodišča v roku 30 dni od vročitve sodne odločbe (člen 434/2). Če 
do vročitve ni prišlo, je rok za vložitev pritožbe eno leto od dneva 
objave sodne odločbe prve stopnje.95 Prepozno vložena pritožba 
se zavrže po uradni dolžnosti, saj je sodna odločba že postala 
pravnomočna. 

Pritožba mora vsebovati povzetek dejstev, opredelitev pritožbenih 
razlogov in elemente, ki jih določa 414. člen (člen 434/1). Kasacijsko 
sodišče je kot pogoj za veljavnost pritožbe določilo, da morajo biti 
pritožbeni razlogi opredeljeni z zadostno ravnijo določnosti. Sodna 
praksa je vsebinsko opredelila pojem »zadostna raven«. 

Neposredna pritožba z rezervo opredelitve razlogov (člen 433/ 
2) predstavlja povsem osamljen institut v pravdnem postopku. 
Predpostavke za ta tip pritožbe so, da je zmagovita stranka na 
prvi stopnji delavec (kar izhaja iz na naroku prebranega izreka, ki 
je takoj izvršljiv), da je delavec na podlagi izreka že začel prisilno 
izvršbo in da sodna odločba še ni v hrambi sodne pisarne. Pritožba 
z rezervo opredelitve razlogov je fakultativne narave in ima za cilj 
takojšnjo odložitev izvršbe, tako da se na njeni podlagi naroka ne 
izvede. 

8.2. Pritožbeni postopek 

Predsednik oddelka za delo višjega sodišča v roku 5 dni od 
dneva vložitve pritožbe imenuje sodnika poročevalca (giudice 
relatore) in s sklepom določi narok pred senatom, ki se mora 
začeti v roku 60 dni od dneva vložitve pritožbe (člen 435/1). 
Pritožnik mora poskrbeti za vročitev pritožbe in sklepa nasprotni 
stranki v nadaljnjih 10 dneh po položitvi sklepa (člen 435/2)."8 

" Tesoriere: OP. CIT., 1999, str. 267 
" Med.dnevom vročitve nasprotni stranki in dnevom naroka mora preteči 

najmanj 25 dni (člen 435/3). 

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je drugi odstavek 435. člena 
nezakonit, saj teče rok, v katerem mora pritožnik poskrbeti za 
vročitev, od dneva položitve sklepa, o čemer pa pritožnik sploh ni 
obveščen. Na podlagi te odločitve sodna praksa meni, da rok za 
vročitev teče od dneva, ko je sodna pisarna pritožnika obvestila 
o položitvi sklepa.97 

Nasprotna stranka mora vstopiti v postopek na drugi stopnji 
najmanj 10 dni pred začetkom naroka. Če zamudi navedeni rok, 
mora sprejeti pravdo v takem stanju, kot je v trenutku, ko vanjo 
vstopi. Nasprotna stranka v sodno pisarno vloži odgovor na 
pritožbo, v katerem natančno navede celotno obrambo (člen 436/ 
1). Če vlaga hkrati tudi pritožbo, mora v istem odgovoru navesti 
razloge, na podlagi katerih se je pritožila in poskrbeti za vročitev 
prvotnemu pritožniku najmanj 10 dni pred začetkom naroka (člen 
436/2). Na drugi stopnji ni predvidena preložitev naroka, kot to 
velja na prvi stopnji v primeru, da toženec vloži nasprotni 
zahtevek. Prvotni pritožnik lahko obrambo predstavi le ustno na 
naroku. 

Pritožbeni postopek poteka pred senatom, ki izreče sodbo, potem 
ko je slišal zagovornike strank in njihove zaključke, s tem, da 
prebere izrek na istem naroku (člen 437/1). Kot že omenjeno, 
velja na drugi stopnji prepoved ius novorum. Izjemoma lahko 
senat po uradni dolžnosti dovoli nova dokazna sredstva, če meni, 
da so nujno potrebna pri sprejemanju končne odločitve. V primeru 
dopustitve novih dokaznih sredstev, mora senat v roku 20 dni 
določiti narok za njihovo izvedbo in izreči sodbo (člen 437/4). 

V. VELIKA BRITANIJA - socialni spori 

1. Uvod 

Pravno področje socialne varnosti ima v angleškem pravnem 
sistemu pretežno javnopravno naravo. Pravna pot odločanja o 
upravičenosti do dajatev in reševanja socialnih sporov se deli do 
faze obravnave pred višjimi sodnimi strukturami na dve ravni: 

notranje odločanje o upravičenosti do dajatev na prvi stopnji 
pred pristojno upravno oblastjo (adjudication oflicers, v 
nadaljevanju: AO, oziroma po reformi iz leta 1998 Secretary 
of State), ki naj še ne bi predstavljalo postopka reševanja 
socialnih sporov, in 
odločanje o pritožbi zoper notranjo odločitev upravne oblasti 
pred zunanjim neodvisnim telesom v okviru tribunalnega 
sistema (Social Security Appeal Tribunal, v nadaljevanju: SSAT, 
oziroma po reformi iz leta 1998 enotni Appeal Tribunal, vrh 
tribunalnega sistema pa predstavlja posebno telo Social Se- 
curity Commissioners, v nadaljevanju: SSC). 

Izvrševanje pooblastil v zvezi z dajatvami iz socialne varnosti na 
prvi stopnji se opredeljuje kot tipično upravno delovanje. Pri 
opredeljevanju pravne narave postopka reševanja pritožb zoper 
odločitve prvostopnih upravnih oblasti pred pritožbenim tribunalom 
za socialno varnost, pa se poudarja njegov kvazi upravno-sodni 
značaj, ki predstavlja samostojno sodno vejo glede na redno 
angleško sodstvo in je sorazmerno neodvisno od izvršilne veje 
oblasti. Opredeljevanje kvazi upravno-sodnega značaja funkcije 
tribunalov temelji na primerjavi njegovih funkcij tako z upravnim 
kot sodnim delovanjem. Čeprav jih načeloma uvrščajo v sistem 
razsojanja in ne sistem upravnega odločanja, se v primerjavah z 
rednimi sodišči izpostavlja njihova temeljna funkcija, to je ukvarjanje 
z upravno oblastjo in pravilnostjo njenega izvrševanja oziroma 
razsojanje sporov med posamezniki in javno oblastjo. 

" Tesoriere: OP. CIT., 1999, str. 273 
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Zoper odločitve tribunalov je strankam zagotovljena pravica do 
pritožbe na prizivno sodišče (Court of Appeat) in od tam naprej na 
lordsko zbornico (House of Lords). V praksi zelo malo primerov s 
področja socialne varnosti doseže te višje sodne strukture. 

Zgodovinsko gledano, so bili socialni spori dolgo izključeni iz 
sodnega nadzora pred rednimi sodišči. Šele v drugi polovici 
prejšnjega stoletja si je pravica do pritožbe na sodišče utrla pot 
tudi na tem področju, vendar sama sodišča niso bila naklonjena 
temu razvoju in so se izogibala razveljavljanju odločitev najvišjih 
oblasti socialne varnosti. 

Ena od značilnosti anglosaškega pravnega sistema je 
upoštevanje sodne prakse kot obveznega pravnega vira. Na 
področju prava socialne varnosti predstavljajo odločitve SSC 
najpomembnejšo sodno prakso, odločitve rednega sodstva pa 
so zavezujoče za vse SSC. Odločitve lordske zbornice kot 
vrhovnega sodišča, ki izvršuje sodno funkcijo parlamenta, 
zavezujejo vsa sodišča, SSC in tribunale. 

2. Postopek pred SSAT 

SSAT so pristojna za reševanje pritožb zoper odločitve AO. Če 
se stranka pritoži zoper prvostopno odločitev AO, je prvotna 
odločitev vedno predmet revizije kot oblike notranjega upravnega 
nadzora, bodisi s strani prvotnega uradnika ali drugega uradnika 
enake stopnje, ki lahko prvotno odločitev spremeni v pritožnikovo 
korist. Če meni, da pritožnikove zahteve niso upravičene in 
prvotne odločitve ne spremeni, se zadeva odstopi v obravnavo 
pritožbenemu tribunalu. 

V postopku pred SSAT je zagotovljena pravica do javne obravnave. 
Pred vsako odločitvijo tribunala mora biti opravljena ustna in javna 
obravnava, javnost pa je lahko izključena, če tako zahteva pritožnik 
ali tako odloči predsedujoči zaradi varovanja osebnih in finančnih 
podatkov ali zaradi javne varnosti. 

Dolžnost predsedujočega v tribunalu je, da vnese v zapisnik 
odločitev, tako da višja sodna oblast pri presoji pritožbe zoper to 
odločitev pozna pravno in dejansko podlago odločitve. 
Predsedujoči tribunala lahko sam presodi, ali bo podal celotno, 
popolno obrazložitev, v nasprotnem primeru pa je k temu zavezan 
samo, če tako zahteva stranka. Le na podlagi predložitve popolno 
obrazložene odločitve je možna nadaljnja pritožba na SSC. 

3. Postopek pred SSC 

SSC predstavljajo vrh tribunalnega sistema, v njihovi pristojnosti 
je odločanje o pritožbah zoper odločitve pritožbenih tribunalov s 
področja socialne varnosti (poleg pritožb zoper SSAT še pritožbe 
zoper medicinske in invalidske tribunale ter tribunale za otroške 
doklade). 

Pritožba je mogoča le ob poprejšnji dovolitvi pritožbe, dani s strani 
predsedujočega tribunala ali SSC. Za pripustitev pritožbe pred 
SSC je nadalje potrebno, da se pritožba nanaša na pravno 
vprašanje in da so razlogi utemeljeni. Zoper odločitev SSC o tem, 
da se ne dovoli pritožba, ni pritožbe, je pa pod določenimi pogoji 
dopusten sodni nadzor. 

Tudi v postopku pred SSC je zagotovljena pravica do zaslišanja, 
tako kot v postopku pred tribunalom. Odločitev mora biti 
obrazložena in vročena strankam. V primeru, da SSC odloči, da 
je odločitev tribunala nepravilna, lahko sam drugače reši zadevo 
ali zadevo vrne v ponovno obravnavo spremenjenemu tribunalu. 

Odločitev SSC je dokončna, lahko pa je predmet nadaljnje presoje 
pod določenimi pogoji, tudi v okviru pravice do pritožbe na redno 
sodišče. 

4. Revizija in sodni nadzor 

Tako kot poznajo postopek ponovne notranje presoje odločitev 
vsi razviti sistemi socialne varnosti, bodisi na zahtevo stranke 
bodisi po uradni dolžnosti, pozna tudi angleški sistem notranjo 
revizijo. Vsaka odločitev AO, SSAT ali SSC je lahko predmet 
revizije iz določenih razlogov. Najpomembnejša razloga za revizijo 
sta bistvena sprememba okoliščin in napačno ali nepopolno 
ugotovljeno stanje. 

Od leta 1980 dalje je pravica do pritožbe na redno sodišče zoper 
odločitve SSC v okviru presoje pravne osnove urejena z zakonom. 

5. Reforma iz leta 1998 

V letu 1998 je bil sprejet Social Security Act 1998, ki je nekoliko 
drugače uredil organizacijo tribunalnega sistema, kot je bila 
dotedaj. Uvedena je bila nova organizacija tribunov s tem, da so 
dotedanji ločeni tribunali za posamezne veje socialne varnosti, 
med katerimi je sicer SSAT obsegal najobsežnejši del, po novem 
združeni v enotni tribunal. 

Pomembna novost je prenos obsežnih pristojnosti na Secretary 
of State, s čemer se je okrepil njegov položaj v sistemu odločanja 
o upravičenosti do dajatev. 

Spremembe se nanašajo tudi na zahtevo, da so v pritožbenem 
postopku upoštevane le tiste okoliščine, ki so obstajale v času 
odločitve, ki se izpodbija s pritožbo, kar naj bi nasprotovalo 
dotedanjemu stališču SSC, da so upoštevane vse tiste okoliščine, 
ki obstojijo do konca obravnave. 

V. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Predmet urejanja 
1. člen 

Ta zakon določa pristojnost, organizacijo in sestavo delovnih in 
socialnih sodišč kot specializiranih sodišč ter pravila postopka, 
po katerih ta sodišča odločajo v delovnih in socialnih sporih. 

Vrste sporov 
2. člen 

Delovna sodišča so pristojna za odločanje v individualnih in 
kolektivnih delovnih sporih, socialna sodišča pa v socialnih sporih 
po določbah tega zakona. 

Stopnje odločanja 
3. člen 

(1) Na prvi stopnji odločajo delovna sodišča in socialno sodišče 
prve stopnje. 

(2) O pritožbah zoper odločbe sodišč iz prejšnjega odstavka 
odloča višje delovno in socialno sodišče. 

(3) O pritožbah in revizijah zoper odločbe sodišča iz prejšnjega 
odstavka odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

Pojmi 
4. člen 

(1) V tem zakonu uporabljen pojem delavec se uporablja tudi za 
javnega uslužbenca in funkcionarja, če ni z zakonom določeno 
drugače. 

(2) V tem zakonu uporabljeni pojmi sodnik, sodnik porotnik, 
delavec, delodajalec, zavarovanec in drugi pojmi, zapisani v moški 
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske. 

2. PRISTOJNOST, ORGANIZACIJA IN SESTAVA 
SODIŠČ 

Stvarna pristojnost delovnega sodišča v individualnih 
delovnih sporih 

5. člen 

(1) Delovno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih 
individualnih delovnih sporih: 

a) o sklenitvi, obstoju, trajanju in prenehanju delovnega razmerja; 

b) o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja 
med delavcem in delodajalcem oziroma njihovimi pravnimi 
nasledniki; 

c) o pravicah in obveznostih iz razmerij med delavcem in 
uporabnikom, h kateremu je delavec napoten na delo na podlagi 
dogovora med delodajalcem in uporabnikom; 

č) v zvezi s postopkom zaposlovanja delavca med delodajalcem 
in kandidatom; 

d) o pravicah in obveznostih iz industrijske lastnine, ki nastanejo 
med delavcem in delodajalcem na podlagi delovnega razmerja; 

e) o opravljanju del otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in 
študentov; 

f) o kadrovski štipendiji med delodajalcem in dijakom ali študentom; 

g) o volonterskem opravljanju pripravništva; 

h) za katere tako določa zakon. 

(2) Sodišče iz prejšnjega odstavka je pristojno za odločanje tudi, 
če je v odškodninskem sporu, za katerega je podana pristojnost 
delovnega sodišča po določbah tega zakona, kot sospornik 
tožena zavarovalnica. 

Stvarna pristojnost delovnega sodišča v kolektivnih 
delovnih sporih 

6. člen 

Delovno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih kolektivnih 
delovnih sporih: 

a) o veljavnosti kolektivne pogodbe in njenem izvrševanju med 
strankami kolektivne pogodbe ali med strankami kolektivne 
pogodbe in drugimi osebami; 

b) o pristojnosti za kolektivno pogajanje; 

c) o skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom, medsebojni 
skladnosti kolektivnih pogodb in skladnosti splošnih aktov 
delodajalca z zakonom in s kolektivnimi pogodbami; 

č) o zakonitosti stavke in drugih industrijskih akcij; 

d) o sodelovanju delavcev pri upravljanju; 

e) o pristojnostih sindikata v zvezi z delovnimi razmerji; 

f) v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata; 

g) za katere tako določa zakon. 

Stvarna pristojnost socialnega sodišča v socialnih 
sporih 
7. člen 

(1) Socialno sodišče je pristojno za odločanje v naslednjih 
socialnih sporih: 

1. na področju pokojninskega In Invalidskega zavarovanja: 

a) o pravici do in iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja; 

b) o pravici do in iz obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja; 

c) o plačevanju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje; 

č) o določitvi ali ukinitvi mest, za katera je obvezna vključitev v 
dodatno pokojninsko zavarovanje; 

d) o prostovoljni vključitvi v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in plačevanju prispevkov za to zavarovanje; 

e) o priznanju in dokupu zavarovalne dobe; 
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f) o pravici do državne pokojnine; 

g) v zvezi z matično evidenco; 

2. na področju zdravstvenega zavarovanja: 

a) o pravici do in iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in 
plačevanju prispevkov za to zavarovanje; 

3. na področju zavarovanja za primer brezposelnosti In 
zaposlovanja: 

a) o pravici do in iz obveznega zavarovanja za primer 
brezposelnosti in plačevanju prispevkov za to zavarovanje; 

b) o prostovoljni vključitvi v obvezno zavarovanje za primer 
brezposelnosti in plačevanju prispevkov za to zavarovanje; 

c) o štipendiji, pri podeljevanju katere je odločilen premoženjski 
cenzus, in štipendiji za nadarjene; 

č) 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: 

a) o pravici do in iz zavarovanja za starševsko varstvo ter 
plačevanju prispevkov za to zavarovanje; 

b) o pravici do družinskih prejemkov; 

5. na področju socialnih prejemkov: 

a) o socialno varstvenih dajatvah; 

b) 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. 

(2) Socialno sodišče je na področjih iz prejšnjega odstavka 
pristojno odločati tudi v naslednjih socialnih sporih: 

- o povrnitvi neupravičeno pridobljenih sredstev, 

- o povrnitvi škode, ki jo je državni organ oziroma nosilec javnih 
pooblastil (v nadaljnjem besedilu: zavod) povzročil zavarovancu 
oziroma upravičencu do socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: 
zavarovanec) oziroma škode, ki jo je zavarovanec povzročil 
zavodu v zvezi z zavarovalnim razmerjem ali v zvezi z 
uveljavljanjem pravic iz socialnega varstva. 

(3) Socialno sodišče je pristojno odločati tudi v socialnih sporih, 
za katere tako določa zakon. 

Krajevna pristojnost v individualnih delovnih sporih 
8. člen 

(1) Če je tožeča stranka delavec, je za odločanje pristojno poleg 
sodišča, ki je splošno krajevno pristojno za toženo stranko, tudi 
sodišče, na območju katerega se opravlja ali se je opravljalo delo 
ali bi se moralo opravljati delo, ter sodišče, na območju katerega 
je bilo sklenjeno delovno razmerje. 

, (2) Za odločanje v sporih iz točke d) prvega odstavka 5. člena 
tega zakona je krajevno izključno pristojno Delovno in socialno 
sodišče v Ljubljani. 

Krajevna pristojnost v kolektivnih delovnih sporih 
9. člen 

(1) Za odločanje v kolektivnih delovnih sporih, v katerih je 
udeleženec delodajalec, je krajevno pristojno sodišče, ki je splošno 
krajevno pristojno za delodajalca. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za odločanje v 
kolektivnih delovnih sporih iz točk a), b) in c) 6. člena tega zakona 
v zvezi s kolektivnimi pogodbami, ki veljajo za območje Republike 
Slovenije, krajevno izključno pristojno Delovno in socialno sodišče 
v Ljubljani. 

Prepoved sklenitve sporazuma o krajevni pristojnosti 
10. člen 

V postopku v delovnih sporih se stranke oziroma udeleženci ne 
morejo sporazumeti o krajevni pristojnosti. 

Pristojnost v zvezi z arbitražo 
11. člen 

Za odločanje o imenovanju arbitra oziroma predsednika arbitraže, 
kadar se arbitraža ne more konstituirati, o razveljavitvi pogodbe 
o arbitraži zaradi nemožnosti konstituiranja arbitraže in o tožbi za 
razveljavitev arbitražne odločbe je pristojno delovno sodišče, na 
območju katerega je sedež arbitraže. 

Sedeži sodišč prve stopnje 
12. člen 

V Republiki Sloveniji so naslednja delovna in socialno sodišče 
prve stopnje: 

1. Delovno sodišče v Celju, s sedežem v Celju, pristojno za 
območje sodnega okrožja Celje; 

2. Delovno sodišče v Kopru, s sedežem v Kopru, pristojno za 
območje sodnih okrožij Koper in Nova Gorica; 

3. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, s sedežem v Ljubljani, 
pristojno za odločanje v delovnih sporih za območje sodnih okrožij 
Kranj, Krško, Ljubljana in Novo mesto, za odločanje v socialnih 
sporih pa za območje Republike Slovenije; 

4. Delovno sodišče v Mariboru, s sedežem v Mariboru, pristojno 
za območje sodnih okrožij Maribor, Murska Sobota, Ruj in Slovenj 
Gradec. 

Zunanji oddelki sodišč prve stopnje 
13. člen 

(1) Sodišča prve stopnje odločajo v delovnih sporih na sedežu 
sodišča, če ni v tem členu določeno, da odločajo na zunanjih 
oddelkih. 

(2) Na zunanjih oddelkih odločajo: 

1. Delovno sodišče v Kopru: 

a) na zunanjem oddelku v Novi Gorici v zadevah z območja 
sodnih okrajev Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin; 

2. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani: 

a) na zunanjem oddelku v Brežicah v zadevah z območja sodnih 
okrajev Brežice, Krško in Sevnica; 
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b) na zunanjem oddelku v Kranju v zadevah z območja sodnih 
okrajev Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič; 

c) na zunanjem oddelku v Novem mestu v zadevah z območja 
sodnih okrajev Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje. 

3. Delovno sodišče v Mariboru: 

a) na zunanjem oddelku v Murski Soboti v zadevah z območja 
sodnih okrajev Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska 
Sobota; 

b) na zunanjem oddelku na Ptuju v zadevah z območja sodnih 
okrajev Ormož in Ruj; 

c) na zunanjem oddelku v Slovenj Gradcu v zadevah z območja 
sodnih okrajev Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem 
in Slovenj Gradec. 

(3) Delovno in socialno sodišče v Ljubljani odloča v socialnih 
sporih na sedežu sodišča, naroke pa opravlja tudi na svojih 
zunanjih oddelkih ali na sedežu ali zunanjih oddelkih drugih delovnih 
sodišč pod pogoji, ki jih določa 64. člen tega zakona. 

Sestava sodišča prve stopnje 
14. člen 

(1) V delovnih in socialnih sporih odloča sodišče prve stopnje v 
senatu, razen če ta zakon določa, da odloča sodnik posameznik. 

(2) Sodnik posameznik odloča v individualnih delovnih in socialnih 
sporih o premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega 
predmeta ne presega zneska, določenega v zakonu o pravdnem 
postopku za dovoljenost revizije. 

(3) Ne glede na vrednost spornega predmeta sodnik posameznik 
odloča: 

- v individualnih delovnih sporih, ki se nanašajo na suspenz 
pogodbe o zaposlitvi, poskusno delo, nadurno delo, odmore, 
počitke in dopuste ter druge odsotnosti z dela, obveznost 
opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin, izrek disciplinske 
sankcije, ki trajno ne spreminja delovnopravnega položaja delavca, 
začasno odstranitev z dela zaradi uvedbe disciplinskega postopka 
in začasno premestitev; 

- v socialnih sporih o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo, 
pravici do invalidnine za telesno okvaro in pravici do zdraviliškega 
zdravljenja. 

(4) V delovnih in socialnih sporih je senat sodišča prve stopnje 
sestavljen iz sodnika kot predsednika senata in dveh sodnikov 
porotnikov kot članov senata, od katerih je eden izvoljen z liste 
kandidatov delavcev oziroma zavarovancev, drugi pa z liste 
kandidatov delodajalcev oziroma zavodov. 

Sodniki porotniki 
15. člen 

(1) Za določitev pogojev za izvolitev sodnika porotnika, trajanje 
mandata, prisego, določitev števila sodnikov porotnikov ter pravice 
in obveznosti sodnikov porotnikov se uporabljajo določbe zakona 
o sodiščih, če ni s tem zakonom določeno drugače. 

(2) Sodnike porotnike po določbah tega zakona voli Državni zbor 
Republike Slovenije, in sicer enako število porotnikov iz vrst 
delavcev oziroma zavarovancev in delodajalcev oziroma 
zavodov. 

(3) Volitve sodnikov porotnikov razpiše predsednik Državnega 
zbora Republike Slovenije najmanj štiri mesece pred iztekom 
mandata prejšnjim sodnikom porotnikom. 

Oblikovanje list kandidatov 
16. člen 

(1) Za delovna sodišča prve stopnje se sodniki porotniki volijo z 
list kandidatov delavcev in delodajalcev. Lista kandidatov delavcev 
se oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov za območje 
Republike Slovenije v sorazmerju s številom njihovih članov. Lista 
kandidatov delodajalcev se oblikuje na predlog združenj 
delodajalcev, ki so organizirana za območje Republike Slovenije, 
in Vlade Republike Slovenije, v sorazmerju s številom zaposlenih 
pri delodajalcih oziroma v državnih organih in javnih službah. 

(2) Za socialno sodišče prve stopnje se sodniki porotniki volijo z 
list kandidatov zavarovancev in zavodov. Lista kandidatov 
zavarovancev se oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov 
za območje Republike Slovenije in združenj zavarovancev, ki so 
organizirana za območje Republike Slovenije, v sorazmerju s 
številom njihovih članov. Lista kandidatov zavodov se oblikuje na 
predlog javnih zavodov s področja socialnih zavarovanj in Vlade 
Republike Slovenije, in sicer tako, da vsak predlagatelj predlaga 
enako število kandidatov. 

(3) Na listi kandidatov se določi enako število kandidatov, kot je 
število sodnikov porotnikov, ki se jih voli. 

Višje delovno in socialno sodišče 
17. člen 

(1) Višje delovno in socialno sodišče ima sedež v Ljubljani. 

(2) Višje delovno in socialno sodišče odloča v senatu treh sodnikov. 

3. POSTOPEK 

3.1. Skupne določbe za postopek v delovnih in 
socialnih sporih 

Pojmi 
18. člen 

V tem poglavju uporabljeni pojmi tožba, stranka, tožeča stranka 
in tožena stranka v postopku v kolektivnih delovnih sporih veljajo 
za predlog, udeleženca, predlagatelja postopka in nasprotnega 
udeleženca. 

Pravila postopka 
19. člen 

V postopku v delovnih in socialnih sporih se uporabljajo določbe 
zakona o pravdnem postopku, če ni s tem zakonom določeno 
drugače. 

Načelo pospešitve postopka 
20. člen 

V postopku v delovnih in socialnih sporih je treba postopati hitro. 
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Predhodno vprašanje 
21. člen 

Če je odločitev sodišča odvisna od predhodne rešitve vprašanja, 
ali obstaja kakšna pravica ali pravno razmerje (predhodno 
vprašanje), pa o njem še ni odločil pristojni organ, lahko sodišče 
do odločitve o predhodnem vprašanju prekine postopek le, če 
zakon določa, da predhodnega vprašanja ne sme samo rešiti, ali 
če je postopek za odločitev o obstoju te pravice ali pravnega 
razmerja pred pristojnim organom že v teku. 

Izločitev sodnika in sodnika porotnika 
22. člen 

Sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške funkcije tudi 
v primeru, če je član organa stranke v postopku. 

Procesna predpostavka 
23. člen 

(1) Kadar je z zakonom ali s kolektivno pogodbo določen obvezen 
postopek za mirno rešitev spora, je tožba dopustna pod pogojem, 
da je bil postopek predhodno začet, pa ni bil uspešen. 

(2) Šteje se, da postopek ni bil uspešen, če med strankama ni bil 
dosežen sporazum v tridesetih dneh od začetka postopka za 
mimo rešitev spora. 

(3) Če je za vložitev tožbe z zakonom določen rok, začne ta rok 
teči po izteku roka iz prejšnjega odstavka. 

(4) Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo v sporih o 
obstoju ali prenehanju delovnega razmerja. 

Odločitev brez glavne obravnave 
24. člen 

(1) Sodišče lahko odloči brez glavne obravnave, če po prejemu 
odgovora na tožbo ali pripravljalnih vlog ugotovi, da med strankama 
dejansko stanje ni sporno in da ni drugih ovir za izdajo odločbe, 
stranki pa sta se glavni obravnavi odpovedali. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče opozori stranko na 
možnost, da se lahko odpove glavni obravnavi v roku, ki ga 
določi sodišče. 

(3) Odpoved mora biti pisna. 

Priprava na glavno obravnavo 
25. člen 

(1) Sodišče lahko strankam naloži, da v roku, ki ga določi, 
odgovorijo na posamezna vprašanja glede vseh okoliščin, ki so 
pomembne za odločitev, da dopolnijo ali dodatno obrazložijo svoje 
predhodne vloge ter predložijo listine. 

(2) Po prejemu odgovora na tožbo, pripravljalne vloge ali izvedbi 
naroka lahko sodišče strankam določi rok, v katerem lahko 
predložijo naslednjo pripravljalno vlogo. 

(3) Sodišče določi rok iz prvega in drugega odstavka tega člena 
glede na zahtevnost dejanja, ki ga je treba opraviti, tako da stranki 
ostane dovolj časa, da se v postopku izjavi. Ta rok ne sme biti 
krajši od osmih dni. 

(4) Vloge in listine, posredovane na poziv sodišča po prvem ali 
drugem odstavku tega člena, ki se predložijo po poteku roka, ki 
ga je določilo sodišče, se upoštevajo le, če stranka izkaže za 
verjetno, da jih predhodno brez svoje krivde ni mogla predložiti, 
ali če njihova dopustitev po presoji sodišča ne bi zavlekla reševanja 
spora. 

(5) Sodišče stranko v pozivu za predložitev vlog in listin opozori 
na posledice zamude. 

(6) Osebam, ki niso stranke v postopku, lahko sodišče določi 
rok, v katerem morajo predložiti listine. 

Poravnalni narok 
26. člen 

(1) Če se poravnalni narok ne zaključi s sklenitvijo sodne 
poravnave, sodišče takoj začne glavno obravnavo. 

(2) Če sodišče odloča v senatu, lahko predsednik senata sam 
opravi poravnalni narok. Če se v tem primeru poravnalni narok 
ne zaključi s sklenitvijo sodne poravnave, predsednik senata 
takoj določi narok za glavno obravnavo. 

Mirovanje postopka 
27. člen 

V postopku v delovnih in socialnih sporih ni mirovanja postopka. 

Posledice izostanka strank z naroka 
28. člen 

(1) Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obravnavo 
ne pride tožena stranka, sodišče pod pogoji, ki jih določa zakon o 
pravdnem postopku, izda zamudno sodbo, čeprav je tožena 
stranka odgovorila na tožbo. 

(2) Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obravnavo 
ne pride tožeča stranka, se šteje, da je umaknila tožbo. 

(3) Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obravnavo 
ali na kakšen poznejši narok ne pride nobena stranka, se narok 
preloži. Če tudi na naslednji narok ne pride nobena stranka, se 
šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila. 

(4) Če na kakšen poznejši narok ne pride nobena stranka, lahko 
sodišče odloči glede na stanje spisa, če je že opravilo narok, na 
katerem so se izvajali dokazi, in je dejansko stanje dovolj 
pojasnjeno. Tako ravna sodišče tudi v primeru, če na narok ne 
pride ena stranka, nasprotna stranka pa predlaga odločitev glede 
na stanje spisa. 

(5) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabijo pod pogojem, da je 
bila stranka pravilno vabljena in da ni izkazala upravičenih razlogov 
za izostanek oziroma ni splošno znanih okoliščin, iz katerih izhaja, 
da stranka iz upravičenih razlogov ni mogla priti na narok. 

(6) Sodišče stranko v vabilu na narok opozori na posledice 
izostanka z naroka. 

Izpolnitveni rok 
29. člen 

Sodišče lahko določi v sodbi, s katero naloži kakšno dajatev, 
osemdnevni rok za njeno izpolnitev. 
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Pritožbeni postopek 
30. člen 

(1) Zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ali 
bistvene kršitve določb postopka sodišče druge stopnje 
izpodbijane sodbe, s katero je sodišče prve stopnje na podlagi 
obravnave odločilo o zahtevku, ne sme razveljaviti in zadeve 
vrniti v nov postopek, če je nepravilnost mogoče popraviti z 
dopolnjeno ali ponovljeno izvedbo dokazov oziroma izvedbo drugih 
procesnih dejanj na obravnavi pred sodiščem druge stopnje. 

(2) Zoper sklep sodišča druge stopnje o razveljavitvi sodbe in 
vrnitvi v novo sojenje v nasprotju s prejšnjim odstavkom je 
dovoljena pritožba. V tem postopku se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o pravdnem postopku o pritožbi zoper sklep 
sodišča prve stopnje. 

(3) Na obravnavi lahko sodišče druge stopnje ponovi dokaze v 
skladu z določbo zakona o pravdnem postopku, ki ureja 
ponavljanje dokazov na obravnavi pred sodiščem druge stopnje, 
izvede nove dokaze, ki so potrebni za pravilno in popolno 
ugotovitev dejanskega stanja, in opravi druga procesna dejanja, 
s katerimi se odpravijo ugotovljene bistvene kršitve določb 
postopka. 

Revizija 
31. člen 

Revizija je dovoljena v naslednjih delovnih in socialnih sporih: 
1. v premoženjskih individualnih delovnih in socialnih sporih, v 

katerih je po določbah zakona o pravdnem postopku dovoljena 
revizija; 

2. v individualnih delovnih sporih glede obstoja ali prenehanja 
delovnega razmerja; 

3. v kolektivnih delovnih sporih; 
4. v socialnih sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in 

socialnega varstva, razen v sporih o pravici do dodatka za 
pomoč in postrežbo, pravici do invalidnine za telesno okvaro 
in pravici do zdraviliškega zdravljenja; 

5. če jo dopusti sodišče. 

Dopuščena revizija 
32. člen 

(1) Sodišče dopusti revizijo: 
- če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati 

odločitev o pomembnem pravnem vprašanju, ali 
- če odločba sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse 

vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno 
za odločitev, ali če v sodni praksi sodišč druge stopnje o tem 
pravnem vprašanju ni enotnosti, vrhovno sodišče pa o tem 
še ni odločalo. 

(2) O tem, ali bo dopustilo revizijo, odloči sodišče druge stopnje s 
sklepom, ki je vsebovan v pravnomočni odločbi, s katero je odločilo 
o pritožbi. Vrhovno sodišče je vezano na sklep sodišča druge 
stopnje, s katerim revizijo dopusti ali ne dopusti, razen v primeru 
iz naslednjega odstavka. 

(3) Zoper sklep, s katerim sodišče druge stopnje ne dopusti 
revizije, lahko stranka v tridesetih dneh vloži pritožbo iz razloga 
po drugi alinei prvega odstavka tega člena. V tem postopku se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku o 
pritožbi zoper sklep sodišča prve stopnje. 

(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka vrhovno sodišče pritožbi 
ugodi in dopusti revizijo, začne teči rok za vložitev revizije od 
vročitve tega sklepa stranki. 

Zahteva za varstvo zakonitosti 
33. člen 

V delovnih in socialnih sporih ni dovoljena zahteva za varstvo 
zakonitosti. 

3.2. Postopek v individualnih delovnih sporih 

Preiskovalno načelo 
34. člen 

(1) Če sodišče po izvedbi vseh dokazov, ki so jih predlagale 
stranke, ne more ugotoviti dejstev, ki so pomembna za odločitev, 
lahko izvede dokaze tudi po uradni dolžnosti. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče določi, da znesek, 
ki je potreben za stroške izvedbe dokaza, založi ena ali obe 
stranki. Če ta znesek ni založen v roku, ki ga je določilo sodišče, 
sodišče opusti izvedbo dokaza. 

Pooblaščenci 
35. člen 

V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja 
procesna dejanja tudi po pooblaščencu, ki je predstavnik sindikata 
oziroma združenja delodajalcev, če ga ta zaposli za zastopanje 
svojih članov, in je opravil pravniški državni izpit. 

Nerazumljive ali nepopolne vloge 
36. člen 

Če sodišče zahteva od delavca, da mora vlogo popraviti ali 
dopolniti, ga hkrati pouči, kako naj odpravi pomanjkljivosti vloge, 
in ga opozori na pravne posledice, če ne bo ravnal v skladu z 
zahtevo sodišča. Če delavec nima pooblaščenca, ga sodišče 
pouči tudi o pravici, pogojih in postopku za pridobitev brezplačne 
pravne pomoči. 

Sprememba navedbe tožene stranke 
37. člen 

(1) Če je delavec zaradi očitne pomote v tožbi napačno navedel 
toženo stranko, lahko spremeni navedbo tožene stranke 
najkasneje do konca poravnalnega naroka, oziroma če ni 
poravnalnega naroka, do sprejema dokaznega sklepa na prvem 
naroku za glavno obravnavo. 

(2) Sprememba navedbe tožene stranke iz prejšnjega odstavka 
se ne šteje za spremembo tožbe. 

Stroški postopka 
38. člen 

(1) Sodišče lahko odloči, da mora delodajalec kriti vse stroške za 
izvedbo dokazov, tudi če delavec v sporu ni v celoti uspel, pa 
zaradi tega niso nastali posebni stroški. 

(2) Če je delavec v postopku sodeloval brez pooblaščenca ali ga 
je zastopal predstavnik sindikata, pa v sporu ni v celoti uspel, 
lahko sodišče odloči, da vsaka stranka krije svoje stroške 
zastopanja. 
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Odprava nesklepčnosti tožbe 
39. člen 

(1) Če tožena stranka ne odgovori na tožbo delavca, iz dejstev, 
ki so navedena v tožbi, pa ne izhaja utemeljenost tožbenega 
zahtevka (nesklepčnost tožbe), sodišče s sklepom določi delavcu 
rok za odpravo nesklepčnosti tožbe. Če delavec v tem roku 
tožbe ustrezno ne popravi, sodišče tožbeni zahtevek zavrne. 

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči samo delavcu. Zoper 
sklep ni dovoljena posebna pritožba. 

Vzorčni postopek 
40. člen 

(1) Če je pri sodišču vloženih večje število tožb, v katerih se 
tožbeni zahtevki opirajo na enako ali podobno dejansko in isto 
pravno podlago, lahko sodišče po prejemu odgovorov na tožbe 
na podlagi ene tožbe izvede vzorčni postopek, ostale postopke 
pa prekine. 

(2) Pred izdajo sklepa o prekinitvi postopka mora sodišče 
omogočiti tožeči stranki, da se izjavi o navedbah v odgovoru na 
tožbo in o prekinitvi postopka zaradi izvedbe vzorčnega postopka. 

(3) Zoper sklep o prekinitvi postopka zaradi izvedbe vzorčnega 
postopka ni dovoljena pritožba. 

(4) Po pravnomočnosti odločbe, izdane v vzorčnem postopku, 
sodišče o prekinjenih postopkih, ki nimajo bistvenih posebnosti, 
odloči upoštevaje odločitev v vzorčnem primeru. 

(5) Stranka, ki je imela možnost sodelovati v vzorčnem postopku, 
v prekinjenih postopkih ne more oporekati dejanskim in pravnim 
ugotovitvam in stališčem, ki jih je zavzelo sodišče v vzorčnem 
postopku. 

(6) Vzorčni postopek je prednosten. 

Spori o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja 
41. člen 

(1) Spori o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja so 
prednostni. 

(2) Rok za odgovor na tožbo je 15 dni. 

(3) Sodišče opravi poravnalni narok, oziroma če ni poravnalnega 
naroka, prvi narok za glavno obravnavo najkasneje v dveh 
mesecih od prejema odgovora na tožbo oziroma od izteka roka 
za odgovor na tožbo. 

(4) Delavec lahko spremeni tožbo glede zahtevka do konca glavne 
obravnave brez privolitve tožene stranke. 

(5) Delodajalec krije svoje stroške postopka ne glede na izid 
postopka, razen če je delavec z vložitvijo tožbe ali z ravnanjem v 
postopku zlorabljal procesne pravice. 

Sodno varstvo proti odločbam delodajalca 
42. člen 

(1) Če je tožba vložena zoper odločbo delodajalca, s katero je 
odločil o pravici ali obveznosti iz delovnega razmerja, mora 
obsegati tudi navedbo odločbe, zoper katero je vložena. Tožbi je 
treba priložiti tudi odločbo v izvirniku ali overjenem prepisu. 

(2) Po predhodnem preizkusu tožbe iz prejšnjega odstavka 
sodišče izda sklep, s katerim se tožba zavrže, tudi v primerih, če 
je bila tožba vložena prezgodaj ali je zoper odločbo, ki se izpodbija, 
mogoča pritožba, pa pritožba ni bila vložena ali je bila vložena 
prepozno. 

Začasne odredbe 
43. člen 

(1) Med postopkom lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izda 
začasne odredbe, ki so potrebne, da se prepreči uporaba sile ali 
nastanek težko nadomestljive škode. 

(2) Če stranka predlaga izdajo začasne odredbe, sodišče o 
predlogu odloči najkasneje v treh dneh. 

(3) O pravnem sredstvu zoper sklep o začasni odredbi pristojno 
sodišče odloči najkasneje v osmih dneh. 

(4) Začasne odredbe se izdajajo po določbah zakona o izvršbi in 
zavarovanju, če ni v tem členu določeno drugače. 

3.3. Postopek v kolektivnih delovnih sporih 

Začetek postopka 
44. člen 

(1) Postopek se začne na predlog. 

(2) Za predlog in odgovor na predlog se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o pravdnem postopku o tožbi in odgovoru na 
tožbo, če ni s tem zakonom določeno drugače. 

Udeleženec 
45. člen 

(1) Udeleženec v postopku je oseba, organ ali združenje, ki je 
vložil predlog (predlagatelj postopka) ter oseba, organ ali 
združenje, proti kateremu je predlog vložen (nasprotni 
udeleženec). 

(2) Udeleženci so tudi osebe, organi ali združenja, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, pod pogoji, 
ki jih določa ta zakon. 

(3) Udeleženci so tudi osebe, organi in združenja, ki jim zakon 
daje pravico, da se udeležujejo postopka. 

Umik predloga 
46. člen 

(1) Predlagatelj postopka lahko umakne predlog do konca glavne 
obravnave brez privolitve nasprotnega udeleženca. 

(2) O umiku predloga sodišče obvesti druge udeležence. 

(3) Vsak udeleženec lahko v osmih dneh od dneva, ko je bil 
obveščen o umiku, nadaljuje začeti postopek. 

Udeleženci v sporih v zvezi s kolektivnimi pogodbami 
47. člen 

(1) Združenja delavcev oziroma delodajalcev ali posamezni 
delodajalci, ki so stranke kolektivne pogodbe, lahko vložijo predlog 
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za začetek postopka v zvezi s kolektivnimi pogodbami ali se 
udeležujejo postopka, ki ga je začel kdo drug. 

(2) Predlog lahko vložijo tudi združenja delavcev oziroma 
delodajalcev ali posamezni delodajalci ter skupine delavcev, ki 
niso zajete v prejšnjem odstavku, pa zanje velja kolektivna 
pogodba, če izkažejo, da upravičeno uveljavljajo skupinski interes. 
Ta združenja in osebe se lahko pod enakimi pogoji tudi udeležujejo 
postopka, ki ga je začel kdo drug. 

(3) Upravičenost uveljavljanja skupinskega interesa iz prejšnjega 
odstavka sodišče presodi glede na vse okoliščine primera, zlasti 
pa pri tem upošteva raven, na kateri je bila sklenjena kolektivna 
pogodba. 

Udeleženci v sporih o zakonitosti stavke 
48. člen 

(1) Predlog za začetek postopka o zakonitosti stavke lahko vloži 
tisti, ki ima po zakonu pravico organizirati stavko, in tisti, zoper 
katerega je stavka organizirana. 

(2) V sporih iz prejšnjega odstavka se sindikat lahko udeležuje 
postopka, ki ga je začel kdo drug. 

Udeleženci v sporih o pristojnostih sindikata v zvezi z 
delovnimi razmerji 

49. člen 

Predlog za začetek postopka o pristojnostih, ki jih ima sindikat v 
zvezi z delovnimi razmerji, lahko vloži sindikat. 

Udeleženci v sporih o reprezentativnosti sindikata 
50. člen 

(1) Predlog za začetek postopka v zvezi z določitvijo 
reprezentativnosti sindikata lahko vloži sindikat zoper odločbo 
pristojnega ministra oziroma odločitev delodajalca, s katero je 
ugotovljeno, da sindikat ne izpolnjuje pogojev za določitev 
reprezentativnosti. 

(2) Če pristojni minister oziroma delodajalec v roku dveh mesecev 
o vloženi zahtevi sindikata za določitev reprezentativnosti ne 
odloči, se smiselno uporabljata določbi drugega in tretjega odstavka 
72. člena tega zakona. 

Udeležba drugih oseb v postopku 
51. člen 

(1) Sodišče obvesti o začetku postopka osebe, organe in 
združenja, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem 
se odloča, in jim da možnost, da se udeležijo postopka. Obvestilo 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski 
ter spletnih straneh sodišča. 

(2) Osebe, organi in združenja iz prejšnjega odstavka lahko ves 
čas postopka na naroku ali s pisno vlogo prijavijo udeležbo v 
postopku. 

(3) O tem obvesti sodišče druge udeležence in jim določi rok, v 
katerem se lahko izjavijo o udeležbi. 

(4) Sodišče lahko tudi brez izjave drugih udeležencev zavrne 
udeležbo, če ugotovi, da pravni interes osebe, ki je prijavila 
udeležbo, ni podan. 

(5) Do pravnomočnosti sklepa, s katerim se zavrne udeležba, se 
udeleženec lahko udeležuje postopka in se njegova procesna 
dejanja ne morejo izključiti. 

(6) Zoper sklep, s katerim sodišče dopusti udeležbo, ni posebne 
pritožbe. 

Spori o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
52. člen 

(1) V sporih o zahtevi sveta delavcev za imenovanje delavskega 
direktorja, o pritožbi zoper sklep volilne komisije o zavrnitvi 
predlogov kandidatov za člane sveta delavcev oziroma o 
neveljavnosti volitev članov sveta delavcev in o zahtevi za 
razveljavitev volitev članov sveta delavcev je rok za odgovor tri 
dni. 

(2) Če v zadevah iz prejšnjega odstavka dejansko stanje med 
udeleženci ni sporno in ni drugih ovir za izdajo odločbe, lahko 
sodišče odloči brez glavne obravnave. V nasprotnem primeru 
sodišče opravi narok za glavno obravnavo najkasneje v treh 
dneh od prejema odgovora oziroma od izteka roka za odgovor. 
Narok lahko določi tudi po telefonu, brzojavno, z uporabo 
telekomunikacijskih storitev ali informacijske tehnologije. 

(3) V zadevah iz prvega odstavka tega člena je rok za pritožbo tri 
dni. Sodišče druge stopnje o pritožbi odloči najkasneje v treh 
dneh. 

Odločitve sodišča 
53. člen 

(1) Če sodišče ugotovi, da je zahtevek utemeljen, glede na naravo 
razmerja predvsem: 

1. ugotovi veljavnost ali neveljavnost kolektivne pogodbe, kršitev 
pravic ali obveznosti iz kolektivne pogodbe, neskladnost kolektivne 
pogodbe z zakonom, neskladnost med kolektivnimi pogodbami 
ali neskladnost splošnega akta delodajalca z zakonom oziroma s 
kolektivno pogodbo; 

2. delno ali v celoti razveljavi oziroma odpravi splošni akt 
delodajalca ali posamični pravni akt in glede na okoliščine primera 
naloži sprejem ali izdajo novega pravnega akta. 

(2) V primerih iz 1. točke prejšnjega odstavka lahko glede na 
naravo razmerja sodišče na zahtevo posameznega udeleženca 
naloži drugemu udeležencu izpolnitev določene obveznosti. 

(3) Kadar sodišče ravna po določbi prejšnjega odstavka, lahko 
zahteva izvršitev odločbe vsak, ki mu je bila z njo priznana kakšna 
pravica, tudi če ni bil udeleženec tega postopka. 

(4) Če sodišče presodi, da je nujno za varstvo pravic 
udeležencev, lahko v primerih iz 2. točke prvega odstavka tega 
člena s sklepom delno ali v celoti nadomesti sporni akt. 

(5) Odločba sodišča iz prvega odstavka tega člena, ki se nanaša 
na kolektivne pogodbe in splošne akte delodajalca, se objavi v 
javnem ali drugem glasilu, v katerem je objavljena kolektivna 
pogodba oziroma splošni akt delodajalca. 
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Pravna sredstva 
54. člen 

(1) Udeleženci lahko vložijo pravna sredstva, tudi če niso 
sodelovali v postopku na prvi stopnji. 

(2) Udeleženec iz prejšnjega odstavka mora vložiti pravno 
sredstvo v roku, ki velja za udeleženca, ki mu je bila odločba 
najkasneje vročena. 

(3) Sodišče šteje kot pravočasno tudi pravno sredstvo udeleženca 
iz prvega odstavka tega člena, čeprav je bilo vloženo po poteku 
roka iz prejšnjega odstavka, če ga je prejelo, preden je odločilo o 
pravočasno vloženem pravnem sredstvu drugega udeleženca. 

Obnova postopka 
55. člen 

V kolektivnih delovnih sporih ni dovoljena obnova postopka. 

Začasne odredbe 
56. člen 

(1) Med postopkom lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izda 
začasne odredbe, ki so potrebne, da se prepreči uporaba sile ali 
nastanek težko nadomestljive škode. 

(2) Če udeleženec predlaga izdajo začasne odredbe, sodišče o 
predlogu odloči najkasneje v treh dneh. 

(3) O pravnem sredstvu zoper sklep o začasni odredbi pristojno 
sodišče odloči najkasneje v osmih dneh. 

(4) Začasne odredbe se izdajajo po določbah zakona o izvršbi in 
zavarovanju, če ni v tem členu določeno drugače. 

Sodne takse 
57. člen 

V kolektivnih delovnih sporih se sodne takse ne plačujejo. 

3.4. Postopek v socialnih sporih 

3.4.1. Splošne določbe 

Socialni spor 
58. člen 

(1) Socialni spori so spori o pravicah, obveznostih in pravnih 
koristih fizičnih, pravnih in drugih oseb, če so lahko nosilci pravic 
in obveznosti iz sistema socialne varnosti, in za katere so v 
skladu z zakonom pristojna socialna sodišča. 

(2) V socialnem sporu se zagotavlja sodno varstvo proti 
odločitvam in dejanjem državnih organov in nosilcev javnih 
pooblastil v zadevah iz prejšnjega odstavka na način in po 
postopku, ki ga določa ta zakon. 

Zaslišanje zavarovanca 
59. člen 

Zaslišanje zavarovanca se lahko izvede tudi v pisni obliki, če se 
zaradi zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlogov ne more 
udeležiti naroka in temu ne nasprotuje nobena od strank. 

Izključitev javnosti 
60. člen 

(1) V sporih o pravicah do in iz invalidskega in zdravstvenega 
zavarovanja je javnost izključena. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so na naroku lahko 
navzoče osebe, ki jim na predlog zavarovanca iz upravičenih 
razlogov to dovoli sodišče. 

Načelo materialne resnice 
61. člen 

Sodišče mora popolnoma in po resnici ugotoviti sporna dejstva, 
od katerih je odvisna utemeljenost zahtevka. 

Preiskovalno načelo 
62. člen 

(1) Če sodišče po izvedbi vseh dokazov, ki so jih predlagale 
stranke, ne more ugotoviti dejstev, ki so pomembna za odločitev, 
lahko izvede dokaze tudi po uradni dolžnosti. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče določi, da znesek, 
ki je potreben za stroške izvedbe dokaza, razen za dokaz z 
izvedencem iz drugega odstavka 68. člena tega zakona, založi 
ena ali obe stranki. Če ta znesek ni založen v roku, ki ga je 
določilo sodišče, sodišče opusti izvedbo dokaza. 

Procesna predpostavka za sodno varstvo proti 
upravnim aktom 

63. člen 

(1) Kadar se o pravici, obveznosti ali pravni koristi iz sistema 
socialne varnosti v skladu z zakonom odloča z upravnim aktom, 
je socialni spor dopusten, če tožeča stranka uveljavlja, da je 
prizadeta v svojih pravicah ali pravnih koristih zaradi dokončnega 
upravnega akta ali zaradi tega, ker upravni akt ni bil izdan in ji 
vročen v zakonitem roku. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka socialni spor ni dopusten, 
če stranka, ki je imela možnost vložiti pritožbo zoper upravni akt, 
pritožbe ni vložila ali jo je vložila prepozno. 

Narok izven sedeža sodišča 
64. člen 

Sodišče lahko opravi narok tudi na svojih zunanjih oddelkih ali na 
sedežu ali zunanjih oddelkih drugih delovnih sodišč, če ima 
zavarovanec stalno oziroma začasno prebivališče na tem 
območju. 
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Pooblaščenci 
65. člen 

(1) V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja 
procesna dejanja tudi po pooblaščencu, ki je predstavnik sindikata, 
združenja zavarovancev oziroma delodajalcev, če ga ta zaposli 
za zastopanje svojih članov, in je opravil pravniški državni izpit. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za 
pooblaščence zavoda, ki so zaposleni pri zavodu. 

Nerazumljive ali nepopolne vloge 
66. člen 

Če sodišče zahteva od zavarovanca, da mora vlogo popraviti ali 
dopolniti, ga hkrati pouči, kako naj odpravi pomanjkljivosti vloge, 
in ga opozori na pravne posledice, če ne bo ravnal v skladu z 
zahtevo sodišča. Če zavarovanec nima pooblaščenca, ga 
sodišče pouči tudi o pravici, pogojih in postopku za pridobitev 
brezplačne pravne pomoči. 

Sprememba navedbe tožene stranke 
67. člen 

(1) Če je zavarovanec zaradi očitne pomote v tožbi napačno 
navedel toženo stranko, lahko spremeni navedbo tožene stranke 
najkasneje do konca poravnalnega naroka, oziroma če ni 
poravnalnega naroka, do sprejema dokaznega sklepa na prvem 
naroku za glavno obravnavo. 

(2) Sprememba navedbe tožene stranke iz prejšnjega odstavka 
se ne šteje za spremembo tožbe. 

Stroški postopka 
68. člen 

(1) V socialnih sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in 
socialnega varstva krije zavod svoje stroške ne glede na izid 
postopka. 

(2) V sporih iz prejšnjega odstavka krije zavod stroške za izvedbo 
dokazov z izvedencem ne glede na izid postopka. Če je po nalogu 
sodišča treba založiti določen znesek za stroške izvedbe tega 
dokaza, ga založi zavod. 

(3) Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov mora stranka 
nasprotni stranki povrniti stroške, ki jih je povzročila z 
zavlačevanjem postopka, zavajanjem sodišča ali kako drugače 
po svoji krivdi, ali če so nastali po naključju, ki se je njej primerilo. 

Udeležba drugih oseb v postopku 
69. člen 

Dokler ni končan postopek na prvi stopnji, sodišče o začetku 
postopka tudi po uradni dolžnosti obvesti tretje osebe, če bi 
ureditev spornega razmerja lahko posegla v njihove pravice ali 
na zakon oprte neposredne koristi. Tako ravna sodišče tudi v 
primeru, če je v spornem pravnem razmerju tretji soudeležen 
tako, da se odločitev lahko sprejme samo na enak način tudi 
zanj. 

Začasne odredbe 
70. člen 

(1) Med postopkom lahko sodišče na predlog stranke ali po uradni 
dolžnosti: 

- odloži izvršitev izpodbijanega upravnega akta, če bi z izvršbo 
nastala stranki težko nadomestljiva škoda in ni nevarnosti, da bi 
nasprotni stranki nastala večja nepopravljiva škoda, ali 

- naloži nasprotni stranki začasno plačilo dajatev. 

(2) Sodišče o predlogu za izdajo začasne odredbe odloči 
najkasneje v treh dneh. 

(3) O pravnem sredstvu zoper sklep o začasni odredbi pristojno 
sodišče odloči najkasneje v osmih dneh. 

(4) Začasne odredbe se izdajo po določbah zakona o izvršbi in 
zavarovanju, če ni v tem členu določeno drugače. 

Sodne takse 
71. člen 

V socialnih sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in 
socialnega varstva se sodne takse ne plačujejo. 

3.4.2. Potek postopka 

Rok za vložitev tožbe 
72. člen 

(1) Tožba se vloži v tridesetih dneh od vročitve dokončnega 
upravnega akta. 

(2) Če pristojni drugostopni organ ni izdal upravnega akta o pritožbi 
stranke v zakonitem roku in če ga tudi na novo zahtevo ne izda 
v nadaljnjih sedmih dneh (molk organa), sme stranka vložiti tožbo, 
kot če bi bila njena pritožba zavrnjena. 

(3) Po prejšnjem odstavku sme stranka ravnati tudi, če organ 
prve stopnje ne izda upravnega akta, zoper katerega ni pritožbe. 

Vsebina tožbe 
73. člen 

(1) Če je tožba vložena zoper upravni akt, mora obsegati poleg 
sestavin, ki jih mora imeti vsaka vloga, tudi navedbo upravnega 
akta, zoper katerega je tožba vložena, tožbene razloge in 
zahtevek. Tožbi je treba priložiti tudi upravni akt v izvirniku ali 
overjenem prepisu. 

(2) Če v socialnih sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj 
in socialnega varstva zahtevek ni zadostno opredeljen, ga mora 
stranka opredeliti najkasneje do konca poravnalnega naroka, 
oziroma če ni poravnalnega naroka, do konca prvega naroka za 
glavno obravnavo. 
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Tožbeni razlogi 
74. člen 

Upravni akt se sme izpodbijati iz razlogov, ki jih določa zakon o 
upravnem sporu. 

Predhodni preizkus tožbe 
75. člen 

Po predhodnem preizkusu tožbe sodišče izda sklep, s katerim 
se tožba zavrže, tudi v primerih, če je bila tožba vložena prezgodaj 
ali je zoper upravni akt, ki se izpodbija, mogoča pritožba, pa 
pritožba sploh ni bila vložena ali pa je bila vložena prepozno. 

Ničnost upravnega akta 
76. člen 

(1) Če sodišče ugotovi, da je upravni akt ničen, odloči, ne da bi 
poslalo tožbo v odgovor. 

(2) Na ničnost pazi sodišče po uradni dolžnosti ves čas postopka. 

Odprava nesklepčnosti tožbe 
77. člen 

(1) Če tožena stranka v zakonitem roku ne odgovori na tožbo 
zavarovanca, iz dejstev, ki so navedena v tožbi, pa ne izhaja 
utemeljenost tožbenega zahtevka (nesklepčnost tožbe), sodišče 
s sklepom določi zavarovancu rok za odpravo nesklepčnosti 
tožbe. Če zavarovanec v tem roku tožbe ustrezno ne popravi, 
sodišče tožbeni zahtevek zavrne. 

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči samo zavarovancu. 
Zoper sklep ni dovoljena posebna pritožba. 

Sodelovalna dolžnost strank 
78. člen 

(1) Sodišče lahko stranki, ki ni fizična oseba, naloži, da se mora 
udeležiti naroka, če je to potrebno, da se postopek opravi brez 
zavlačevanja in s čim manjšimi stroški. Pri tem jo opozori na 
posledice neupravičenega izostanka. 

(2) Če se v primeru iz prejšnjega odstavka stranka naroka ne 
udeleži, pa izostanka ne opraviči, ji lahko sodišče izreče denarno 
kazen in na zahtevo nasprotne stranke odloči, da ji mora povrniti 
stroške, ki jih je povzročila z neupravičenim izostankom. Pri tem 
se smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku, 
ki urejajo izrekanje denarne kazni in nalagajo plačilo stroškov 
postopka priči, ki neupravičeno ne pride na zaslišanje. 

Vzorčni postopek 
79. člen 

(1) Če je pri sodišču vloženih večje število tožb zoper upravne 
akte, v katerih se pravice ali obveznosti opirajo na enako ali 
podobno dejansko in isto pravno podlago, lahko sodišče po 
prejemu odgovorov na tožbe na podlagi ene tožbe izvede vzorčni 
postopek, ostale postopke pa prekine. 

(2) Pred izdajo sklepa o prekinitvi postopka mora sodišče 
omogočiti tožeči stranki, da se izjavi o navedbah v odgovoru na 
tožbo in o prekinitvi postopka zaradi izvedbe vzorčnega postopka. 

(3) Zoper sklep o prekinitvi postopka zaradi izvedbe vzorčnega 
postopka ni dovoljena pritožba. 

(4) Po pravnomočnosti odločbe, izdane v vzorčnem postopku, 
sodišče o prekinjenih postopkih, ki nimajo bistvenih posebnosti, 
odloči upoštevaje odločitev v vzorčnem primeru. 

(5) Stranka, ki je imela možnost sodelovati v vzorčnem postopku, 
v prekinjenih postopkih ne more oporekati dejanskim in pravnim 
ugotovitvam in stališčem, ki jih je zavzelo sodišče v vzorčnem 
postopku. 

(6) Vzorčni postopek je prednosten. 

Izdaja upravnega akta po vložitvi tožbe 
80. člen 

(1) Če zavod v primeru molka organa po vložitvi tožbe izda upravni 
akt, mora to sporočiti sodišču, pri katerem je vložena tožba. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče zahteva od tožeče 
stranke, da v petnajstih dneh sporoči, ali vztraja in v kakšnem 
delu vztraja pri tožbi oziroma ali jo razširja tudi na izdani upravni 
akt. 

(3) Če tožeča stranka izjavi, da vztraja pri tožbi, sodišče postopek 
nadaljuje, sicer pa postopek s sklepom ustavi. 

(4) Razširitev tožbe na izdani upravni akt se ne šteje za 
spremembo tožbe. 

(5) Če je bil v primeru, ko prvostopenjski organ ni izdal in vročil 
stranki upravnega akta v zakonitem roku, tak akt izdan po vložitvi 
tožbe, sodišče s sklepom ustavi postopek, če je zoper izdani 
upravni akt dovoljena pritožba. Če pritožba ni dovoljena, postopa 
sodišče po drugem odstavku tega člena. 

Odločitve sodišča 
81. člen 

(1) Sodišče s sodbo tožbeni zahtevek kot neutemeljen zavrne, 
če ugotovi, daje bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega 
akta zakonit ter da je izpodbijani upravni akt pravilen in zakonit. 

(2) Če sodišče tožbenemu zahtevku ugodi, s sodbo izpodbijani 
upravni akt odpravi delno ali v celoti in odloči o pravici, obveznosti 
ali pravni koristi. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče ne sme odločiti v 
škodo stranke, ki je uveljavljala sodno varstvo. 

(4) Če je tožba vložena zaradi molka organa, sodišče pa ugotovi, 
da je tožbeni zahtevek utemeljen, mu s sodbo ugodi in odloči o 
pravici, obveznosti ali pravni koristi ali pa pod pogoji iz 82. člena 
tega zakona izdajo upravnega akta naloži toženi stranki. 

(5) Če sodišče ugotovi, da so podani razlogi za ničnost 
izpodbijanega upravnega akta, s sklepom izreče upravni akt za 
ničnega. Če se upravni akt izreče za ničnega, se odpravijo tudi 
pravne posledice, ki so iz njega nastale. 

Izdaja novega upravnega akta 
82. člen 

(1) Če sodišče tožbenemu zahtevku ugodi, lahko ne glede na 
določbo drugega odstavka 81. člena tega zakona: 

- izpodbijani upravni akt odpravi in naloži toženi stranki izdajo 
novega upravnega akta, če dejansko stanje ni bilo pravilno ali 
popolno ugotovljeno, ugotavljanje dejanskega stanja pred 
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sodiščem pa bi bilo dolgotrajno ali povezano z nesorazmernimi 
težavami; 

- izpodbijani upravni akt odpravi, odloči o podlagi tožbenega 
zahtevka in naloži toženi stranki izdajo novega upravnega akta o 
višini tožbenega zahtevka, če bi bilo ugotavljanje višine pred 
sodiščem dolgotrajno ali povezano z nesorazmernimi težavami; 

- izpodbijani upravni akt odpravi in naloži toženi stranki izdajo 
novega upravnega akta, če v primeru, ko je pristojni organ 
pooblaščen, da odloča po prostem preudarku, sodišče ugotovi, 
da je izpodbijani upravni akt nezakonit, ker so bile prekoračene 
meje prostega preudarka ali ker je bil prosti preudarek uporabljen 
na način, ki ne ustreza namenu, za katerega je bilo pooblastilo 
dano. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora tožena stranka izdati 
nov upravni akt v roku, ki ga določi sodišče, vendar najkasneje v 
tridesetih dneh od pravnomočnosti sodbe. Pri tem je vezan na 
pravno mnenje sodišča in na njegova stališča, ki se nanašajo na 
postopek, prav tako pa ne sme odločiti v škodo stranke, ki je 
uveljavljala sodno varstvo. 

(3) Če tožena stranka novega upravnega akta v določenem roku 
ne izda in tega ne stori niti na posebno zahtevo stranke v nadaljnjih 
sedmih dneh, mora sodišče, če stranka s tožbo tako zahteva, 
odločiti o pravici, obveznosti ali pravni koristi oziroma v primeru iz 
druge alinee prvega odstavka tega člena o višini tožbenega 
zahtevka. 

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Zunanji oddelek 
83. člen 

Delovno sodišče v Kopru z dnem uveljavitve tega zakona odloča 
v zadevah z območij sodnih okrajev Ilirska Bistrica in Postojna na 
sedežu sodišča. 

Določbe o postopku, ki je v teku 
84. člen 

(1) Postopek, ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona, se 
nadaljuje po določbah tega zakona, če ni v tem členu določeno 
drugače. 

(2) Če je bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji izdana 
odločba, s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje 
končal, se postopek nadaljuje po določbah zakona o delovnih in 
socialnih sodiščih (Uradni list Republike Slovenije, št. 19/94, 63/ 
03 - odločba US, v nadaljnjem besedilu: zakon o delovnih in 
socialnih sodiščih). 

(3) Če je po uveljavitvi tega zakona odločba prve stopnje iz 
prejšnjega odstavka razveljavljena, se postopek nadaljuje po 
določbah tega zakona. 

(4) Če je bila tožba oziroma predlog vložen pred uveljavitvijo tega 
zakona, pa zahtevek ni bil postavljen, mora tožeča stranka 

oziroma predlagatelj postopka postaviti zahtevek najkasneje do 
konca prvega naroka po uveljavitvi tega zakona. 

(5) Če je bil sklep o začasni odredbi izdan pred uveljavitvijo tega 
zakona, se postopek v zvezi s pravnimi sredstvi nadaljuje po 
določbah zakona o delovnih in socialnih sodiščih. 

(6) Če se vloga, ki je vezana na rok in je vložnik delavec oziroma 
zavarovanec, ki nima pooblaščenca, vrne sodišču po uveljavitvi 
tega zakona brez popravka oziroma dopolnitve, določi sodišče 
vložniku nov rok za popravo oziroma dopolnitev s poukom v 
skladu z določbo 36. oziroma 66. člena tega zakona. 

(7) Če je sodišče prejelo odgovor na tožbo oziroma če se je rok 
za odgovor na tožbo iztekel pred uveljavitvijo tega zakona, se v 
postopku ne uporablja določba tretjega odstavka 41. člena tega 
zakona. 

(8) Če je bil predlog v kolektivnih delovnih sporih vložen pred 
uveljavitvijo tega zakona, se glede stroškov postopka uporablja 
določba 50. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih. 

Pooblaščenci 
85. člen 

Glede zastopanja pred sodišči prve stopnje se do 1. januarja 
2008 uporablja določba prvega odstavka 16. člena zakona o 
delovnih in socialnih sodiščih. 

Odškodninska odgovornost za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni 

86. člen 

Postopek v zadevah v zvezi odškodninsko odgovornostjo za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki je bil začet pred uveljavitvijo 
tega zakona, se nadaljuje pred sodišči splošne pristojnosti. 

Prostovoljno zavarovanje 
87. člen 

Postopek v zadevah v zvezi s prostovoljnim dodatnim 
pokojninskim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem, ki je 
bil začet pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljuje pred socialnimi 
sodišči. 

Zakon o pravdnem postopku 
88. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba 500. 
člena zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/ 
02 in 58/03 - odločba US). 

Zakon o javnih uslužbencih 
89. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba tretjega 
odstavka 136. člena zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 
št. 56/02) v delu, ki določa uveljavljanje odškodninskega zahtevka 
delodajalca pri sodišču splošne pristojnosti. 

poročevalec, št. 87 64 24. oktober2003 



Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
90. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba četrtega 
odstavka 252. člena zakona o invalidskem in pokojninskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št.106/99, 72/00, 124/00 in 109/01). 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti 

91. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba tretjega 
odstavka 45. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 5/91, 

12/92, 71/93, 38/94, 69/98) v delu, ki določa osemdnevni rok za 
vložitev tožbe. 

Prenehanje veljavnosti zakona 
92. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o delovnih 
in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in 63/03 - odločba 
US). 

Uveljavitev zakona 
93. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2005. 

III. OBRAZLOŽITEV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1■ člen: 

V tem členu je določen predmet urejanja zakona. Tako po predlogu 
zakon določa pristojnost, organizacijo in sestavo delovnih in 
socialnih sodišč ter pravila postopka, po katerih ta sodišča 
odločajo v delovnih in socialnih sporih. 

S pojmom pristojnost je treba razumeti stvarno, funkcionalno in 
krajevno pristojnost delovnih in socialnih sodišč. 

Stvarna pristojnost delovnih in socialnih sodišč pomeni zakonsko 
dodelitev določenih sporov tem sodiščem po njihovi stvarni vsebini. 
Stvarna pristojnost je določena v 5., 6. in 7. členu predloga zakona, 
ki določajo pristojnost teh sodišč v individualnih in kolektivnih 
delovnih sporih ter v socialnih sporih. 

Funkcionalna pristojnost pomeni, katero sodišče je pristojno za 
odločanje o pravnih sredstvih in je določena v 3. členu predloga 
zakona. 

Krajevna pristojnost pomeni, katero izmed stvarno pristojnih 
sodišč je pristojno za odločanje v konkretnem sporu. Krajevna 
pristojnost je določena po sodnih okrožjih. V 12. členu predloga 
zakona je določeno, na območju katerih sodnih okrožij so delovna 
sodišča in socialno sodišče prve stopnje krajevno pristojna za 
odločanje. Pri tem je treba poudariti, da Delovno in socialno sodišče 
v Ljubljani na podlagi 3. točke 12. člena predloga zakona odloča v 
socialnih sporih na območju celotne države. To sodišče je na 
podlagi drugega odstavka 8. člena predloga zakona izključno 
krajevno pristojno odločati v sporih o pravicah in obveznostih iz 
industrijske lastnine, ki nastanejo med delavcem in delodajalcem 
na podlagi delovnega razmerja. Prav tako je izključna pristojnost 
tega sodišča določena v drugem odstavku 9. člena predloga 
zakona za kolektivne delovne spore v zvezi s kolektivnimi 
pogodbami, ki veljajo za območje Republike Slovenije. 

Pojem organizacija sodišč obsega predvsem teritorialno 
razporeditev sodišč, število zunanjih oddelkov posameznih sodišč, 
raven sodišč, možnost določitve kraja odločanja izven sedeža 
sodišča itd. 

Sestava sodišča prve stopnje je določena v 14. členu, sestava 
višjega delovnega in socialnega sodišča v 17. členu, sestava 
Vrhovnega sodišča RS pa v ZPP. 

Pravila postopka so tista v procesnem zakonu določena in urejena 
pravila, po katerih sodišča ugotavljajo in oblikujejo pravice in pravna 
razmerja iz individualnih in kolektivnih delovnih razmerij in socialnih 
razmerij. Glede na določbo 19. člena predloga zakona velja načelo 
primarnosti uporabe tega zakona pred delovnimi in socialnimi 
sodišči, iz česar izhaja, da se ZPP uporablja podrejeno. Predlog 
zakona ureja le nekatere posebnosti v zvezi z delovnimi in 
socialnimi spori, kar pomeni, da se bo pred delovnimi in socialnimi 
sodišči večinoma uporabljal ZPP. 

2. Člen: 

V tem členu so opredeljene vrste sporov. Tako so delovna sodišča 
pristojna za odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih, 
socialna sodišča pa v socialnih sporih. Kateri spori v 
stvarnopravnem smislu so to, je določeno v 5., 6. in 7. členu 
predloga zakona. 

3, Člen: 

Ta člen ureja načelo tristopenjskega sojenja v delovnih in socialnih 
sporih. S to določbo se uresničujejo ustavna načela o enakem 
varstvu pravic (22. člen Ustave Republike Slovenije), pravici do 
sodnega varstva (23. člen) in pravici do pravnega sredstva (24. 
člen). 
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Tako predlog zakona določa, da na prvi stopnji odločajo delovna 
sodišča prve stopnje (v delovnih sporih) in socialno sodišče prve 
stopnje, ki je pristojno za odločanje v socialnih sporih za območje 
celotne države, organizacijsko pa deluje v okviru Delovnega in 
socialnega sodišča v Ljubljani. 

Višje delovno in socialno sodišče je pristojno odločati o pritožbah, 
ki so jih stranke in udeleženci vložili zoper sodbe in sklepe 
prvostopenjskih sodišč. 

Vrhovno sodišče v posebnem senatu odloča o pritožbah in 
revizijah zoper odločbe višjega delovnega in socialnega sodišča. 
Tako vrhovno sodišče odloča o pritožbi iz drugega odstavka 30. 
člena ter o pritožbi iz tretjega odstavka 32. člena predloga zakona. 
V skladu z 38. členom ZPP o pritožbah odloča v senatu treh 
sodnikov, o reviziji pa v senatu petih sodnikov. 

4. člen: 

Stranki v individualnem delovnem sporu sta praviloma delavec in 
delodajalec. Pojma delavec in delodajalec sta definirana v 5. členu 
ZDR. Prvi odstavek predlaganega 4. člena določa, da se v tem 
zakonu uporabljen pojem delavec uporablja tudi za javnega 
uslužbenca, če ni z zakonom določeno drugače. ZJU, ki ureja 
t.im. uslužbenska delovna razmerja, namreč delavca poimenuje 
javni uslužbenec, sodno varstvo pa mu zagotavlja pred delovnim 
oziroma upravnim sodiščem. Tako je upravno sodišče pristojno 
odločati v sporu v primeru, ko se o pravicah oziroma obveznostih 
javnega uslužbenca odloča z upravno odločbo (peti odstavek 24. 
člena ZJU), v vseh ostalih sporih iz delovnega razmerja pa je 
podana pristojnost delovnega sodišča. To torej pomeni, da se 
bodo v sporih med javnim uslužbencem in delodajalcem, v katerih 
je podana pristojnost delovnega sodišča, uporabljala pravila tega 
predloga zakona. Enako velja tudi glede funkcionarja, s čimer se 
odpravlja pravna praznina na tem področju. Pri funkcionarju sicer 
ne gre za delovnopravno razmerje, ampak za posebno "službeno" 
razmerje z državo, vendar pa tudi iz tega razmerja izhajajo za 
funkcionarja določene pravice in obveznosti, ki so tipično 
delovnopravne narave (npr. plače itd.), zato je smiselno, da tudi v 
sporih s takšno vsebino odloča delovno sodišče, če seveda po 
zakonu ni pristojno upravno sodišče. 

V drugem odstavku je v skladu s 14. členom ustave določena 
nevtralnost pojmov, ki jih uporablja predlog zakona, kar pomeni, 
da se vsi pojmi, ki označujejo subjekte predloga zakona in so 
zapisani v moški obliki, uporabljajo kot nevtralni za moške in 
ženske. S predlagano določbo predlagatelj sledi tudi Poslovniku 
Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 35/02), po katerem je 
zagotovitev nevtralnosti pojmov obvezna sestavina vsakega 
predloga zakona. 

2. PRISTOJNOST, ORGANIZACIJA IN SESTAVA 
SODIŠČA 

$■ Člen: 

V tem členu so primeroma naštete vrste individualnih delovnih 
sporov (predmet spora), v katerih odločajo delovna sodišča. Ta 
sod.šča so pristojna odločati v tistih sporih, ki so navedeni v 
točkah a) do g) prvega odstavka, poleg teh pa še v drugih sporih, 
za katere tako določa zakon (točka h) prvega odstavka). 

Tako je delovno sodišče pristojno odločati 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, vajencev, dijakov in študentov, 

- o kadrovski štipendiji med delodajalcem in dijakom ali 
študentom, 
o volonterskom opravljanju pripravništva, 
v drugih sporih, za katere tako določa zakon. 

Glede pristojnosti za odločanje v sporih o pravicah, obveznostih 
in odgovornostih iz delovnega razmerja (točka b) prvega 
odstavka) je treba povedati, da predlagana določba pomeni, da je 
delovno sodišče pristojno za odločanje v vseh odškodninskih 
sporih iz delovnega razmerja (po veljavnem ZDSS so 
odškodninski spori za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v 
pristojnosti sodišč splošne pristojnosti), saj ne obstajajo stvarno 
utemeljeni razlogi, da bi o odškodninskih sporih iz delovnega 
razmerja odločala različna sodišča po različnih procesnih pravilih. 
Tudi ti odškodninski spori so namreč v okviru veljavne ureditve o 
materialni odgovornosti sestavni del delovnega prava. Hkrati pa 
predlog zakona v dmgem odstavku tega člena določa pristojnost 
tega sodišča tudi v primerih, kadar je kot sospornik tožena 
zavarovalnica, saj bi sicer lahko prihajalo do neutemeljene in 
škodljive razmejitve stvarne pristojnosti v vsebinsko istem sporu. 

Po predlogu zakona je delovni spor tudi spor o pravicah, 
obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med pravnimi 
nasledniki delavca oziroma delodajalca, kar po ZDSS ni veljalo. 
To npr. pomeni, da bo dedič delavca lahko vložil tožbo, ki vsebuje 
zahtevek glede materialne pravice iz delovnega razmerja, pred 
delovnim sodiščem, kar bo še posebej praktično v primeru, ko 
delavec med , stopkom umre in dedič nadaljuje postopek (po 
veljavni ureditvi je sodišče v takem primeru prekinilo postopek in 
napotilo dediče na sodišče splošne pristojnosti). Takšna 
opredelit>. / delovnega spora je značilna tudi za nemški zakon o 
delovnih sodiščih. ' 

Glede pristojnosti za odločanje v sporih o pravicah in obveznostih 
iz razmerij med delavcem in uporabnikom, h kateremu je delavec 
napoten na delo na podlagi dogovora med delodajalcem in 
uporabnikom, velja poudariti, da ZDR v 57. - 62. členu ureja 
posebno vrsto pogodbe o zaposlitvi. Njena posebnost je v tem, 
da je dela vec na podlagi pogodbe o zaposlitvi v delovnem razmerju 
pri delodajalcu, dejansko pa opravlja delo pri uporabniku. V času 
opravljanja dela pri uporabniku in v zvezi s pravicami in 
obveznostmi, ki so neposredno vezane na opravljanje dela, ima 
uporabnik obveznosti in upravičenja, ki jih sicer ZDR določa za 
delodajalca, na drugi strani pa ima delavec obveznosti in 
upravičenja do uporabnika, ki bi jih sicer naslavljal na delodajalca. 
Glede na to posebno razmerje med delavcem in uporabnikom, iz 
katerega za obe strani izhajajo določene pravice in obveznosti, ki 
so značilne za delovno razmerje, je v tem členu predlagano, da 
tudi v sporih med delavcem in uporabnikom odloča delovno 
sodišče. 
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Glede pristojnosti za odločanje v sporih v zvezi s postopkom 
zaposlovanja delavca med delodajalcem in kandidatom (točka č) 
prvega odstavka) velja poudariti, da ZDR v postopku 
zaposlovanja izrecno predvideva le sodno varstvo za primer, če 
je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije (peti 
odstavek 205. člena ZDR), kar naj bi pomenilo, da neizbrani 
kandidat ne bo mogel pred sodiščem uveljavljati kakšnih drugih 
kršitev zakona v postopku zaposlovanja, čeprav o tem obstajajo 
različna mnenja. Odgovor na obseg sodnega varstva kandidata 
za zaposlitev bo torej morala podati sodna praksa. Drugačna je 
ureditev v ZJU, v skladu s katero lahko neizbrani kandidat 
uveljavlja tudi druge kršitve postopka javnega natečaja oziroma 
izbirnega postopka (65. člen ZJU), o tem pa sicer odloča upravno 
sodišče. 

Ostale pristojnosti so enake kot po veljavni ureditvi, s tem da 
delovno sodišče ne bo več pristojno za odločanje v sporih iz 
pogodb o delu za opravljanje začasnih in občasnih del. Te pogodbe 
ZDR več ne ureja, saj gre za pogodbo civilnega prava (podjemna 
pogodba po Obligacijskem zakoniku, Uradni list RS, št. 83/01), 
tako da bo v sporih iz teh pogodb odločalo sodišče splošne 
pristojnosti. 

6. člen: 

V tem členu so primeroma naštete vrste kolektivnih delovnih 
sporov, v katerih odločajo delovna sodišča. 

Tako je delovno sodišče pristojno odločati 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 in skladnosti splošnih aktov 
delodajalca z zakonom in s kolektivnimi pogodbami; 
o zakonitosti stavke in drugih industrijskih akcij; 
o sodelovanju delavcev pri upravljanju; 
o pristojnostih sindikatov v zvezi z delovnimi razmerji; 

- v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata; 
- za katere tako določa zakon. 

Po predlogu zakona je delovno sodišče pristojno za odločanje o 
skladnosti kolektivnih pogodb z zakonom (enako kot po ZDSS). 
O zakonitosti kolektivnih pogodb bo torej še naprej odločalo 
delovno sodišče in ne Ustavno sodišče RS. Predlagatelj sicer 
meni, da obstajajo tudi razlogi, ki utemeljujejo pristojnost ustavnega 
sodišča za odločanje o zakonitosti (in s tem tudi ustavnosti) 
nekaterih kolektivnih pogodb (gre za t.im. kolektivne pogodbe s 
splošno veljavnostjo). Vendar pa bi bila takšna rešitev v predlogu 
zakona preuranjena, saj je treba najprej sprejeti Zakon o 
kolektivnih pogodbah, ki bo opredelil pogoje, pod katerimi se lahko 
določi splošna veljavnost kolektivne pogodbe (glej tudi Predlog 
zakona o kolektivnih pogodbah, EPA 603). 

Prav tako bo delovno sodišče pristojno za odločanje o skladnosti 
splošnih aktov delodajalca z zakonom in s kolektivnimi pogodbami. 
Po ZDSS ni imelo te pristojnosti. S splošnim aktom delodajalca, ki 
ga sprejme delodajalec, se določa organizacija dela in obveznosti 
delavcev, pod določenimi pogoji pa tudi pravice, ki se v skladu z 
ZDR lahko urejajo v kolektivnih pogodbah (8. člen ZDR), kar 
utemeljuje navedeno pristojnost delovnega sodišča. 

Nova je tudi pristojnost delovnega sodišča, da odloča o zakonitosti 
"drugih industrijskih akcij". Za razliko od stavk, ki do urejene v 
zakonu o stavkah, druge industrijske akcije (npr. izprtje) pravno 

(še) niso regulirane, vendar pa do njih v praksi prihaja, zato je 
smiselno, da v primeru spora tudi o njihovi zakonitosti odloča 
delovno sodišče. 

7. člen: 

V tem členu so naštete vrste socialnih sporov, o katerih odloča 
socialno sodišče. Pri tem so v točkah 1. do 4. in v točki 5.a) 
prvega odstavka opredeljene vrste sporov, v točki 5.b) prvega 
odstavka pa so v obliki generalne klavzule opredeljeni kot socialni 
spori tudi spori 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. 

S to generalno klavzulo predlagatelj sledi stališču Vrhovnega 
sodišča RS, ki je že v letu 1995 (Sklep VIII R 8/95) zavzelo 
stališče, da je pojem socialno varstvene dejavnosti in prejemkov 
iz tega naslova treba tolmačiti širše in v skladu z njegovim 
namenom, kar pomeni, da gre za socialno varstvene pravice 
vedno, ko se upravičenost do neke dajatve ali pravice podeljuje 
po kriterijih in predpisih socialnega varstva. Zato je npr. tudi spor 
o dodelitvi socialnega stanovanja socialni spor, prav tako pa tudi 
spor o plačilu solidarnostne pomoči staršem smrtno 
ponesrečenega delavca. To kaže, da je sodišče že v dosedanji 
praksi kot socialne spore obravnavalo tudi druge spore, ki v 
zakonu niso opredeljeni kot socialni spori, če je le šlo za priznanje 
pravice do neke pomoči oziroma do dodelitve pravice na temelju 
meril premoženjskega stanja. 

Kot je že omenjeno v Uvodu, spremembe materialnih predpisov 
na področju prava socialne varnosti (t.j. predvsem uvedba treh 
stebrov v pokojninskem in invalidskem zavarovanju in uvajanje 
prostovoljnih zavarovanj v zdravstveno zavarovanje) terjajo tudi 
prilagoditev določb o stvarni pristojnosti socialnega sodišča. 

Po predlogu zakona pristojnost socialnega sodišča obsega 
naslednja področja socialne varnosti: 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
■ zdravstveno zavarovanje, 

zavarovanje za primer brezposelnosti in zaposlovanje, 
- starševsko varstvo in družinski prejemki, 

socialni prejemki. 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je urejeno z Zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/ 
99, 72/00, 124/00, 109/01). Izhodišče za predlagano ureditev je, 
da socialno sodišče odloča o sporih iz obveznega pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, poleg tega pa tudi o sporih iz 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. To je namreč 
zavarovanje, ki kljub pogodbeni naravi spada v okvir zavarovanja 
s tako imenovanim zajamčenim izplačilom, kjer je dajatev določena 
v odstotku od pokojninske osnove. Na drugi strani pa bo za 
spore iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
pristojno sodišče splošne pristojnosti, saj gre pri tem že za 
zavarovanje z naložbenim tveganjem zavarovanca, tako da je 
dajatev odvisna od donosnosti finančnih naložb. To pomeni, da 
gre že za obliko varčevanja, pa čeprav s kasnejšim namenom 
zagotavljanja dodatne socialne varnosti. 

Socialno sodišče bo pristojno tudi za spore v zvezi z matično 
evidenco, ki je urejena v Zakonu o matični evidenci zavarovancev 
in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(Uradni list RS, št. 81/00). V matični evidenci se zbirajo podatki o 
pokojninski dobi, plači, vplačilu prispevkov ter o drugih dejstvih, 
ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic. 
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Zdravstveno zavarovanje je urejeno v Zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 9/ 
96, 29/98, 6/99, 99/01, 60/02). Tudi na tem področju bo socialno 
sodišče pristojno za odločanje o sporih iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, medtem ko bodo spori iz 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v pristojnosti sodišč 
splošne pristojnosti. Pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju 
gre namreč za pogodbo med strankama tega pravnega razmerja, 
torej za obligacijskopravno razmerje med zavarovalnico in 
zavarovancem, iz katerega za obe stranki izhajajo določene 
pogodbene pravice in obveznosti. Tudi delovnosocialni oddelek 
Vrhovnega sodišča je v sporih o pristojnostih v več primerih 
odločil, da gre pri prostovoljnem (dopolnilnem) zavarovanju za 
pogodbo med strankama tega pravnega razmerja in da je zato o 
sporih, ki izvirajo iz takšnih pogodb, pristojno odločati sodišče 
splošne pristojnosti (VIII R 1/98, VIII R 14/98, VIII R 13/93 itd.). 

Zavarovanje za primer brezposelnosti in zaposlovanje je urejeno 
v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 69/98). Socialno 
sodišče bo tako tudi na tem področju pristojno za odločanje o 
sporih iz obveznega zavarovanja. Na področju zaposlovanja pa 
bo pristojno za spore iz štipendij ter posojil za študij, če je za 
priznanje pravice odločilen premoženjski cenzus, kar kaže na 
njihovo pretežno socialno naravo. Od tega kriterija delno odstopa 
pristojnost socialnega sodišča za odločanje v sporih iz štipendij 
za nadarjene, ki se po zakonu dodeljujejo ne glede na premoženjski 
cenzus. Izjema je utemeljena s tem, da je zaradi zagotavljanja 
enotne sodne prakse smiselno, da vsi spori iz naslova štipendij 
ostanejo v pristojnosti delovnih in socialnih sodišč, poleg tega pa 
je število teh sporov zanemarljivo. 

Starševsko varstvo in družinski prejemki so urejeni v Zakonu o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 
97/01). Socialno sodišče bo pristojno tako za spore iz zavarovanja 
za starševsko varstvo kot tudi za spore o pravicah do družinskih 
prejemkov, ki so določene v 57. členu zakona. 

Socialni prejemki so urejeni v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 54/92, 42/94 - odločba US, 41/99, 26/01). Gre za 
socialno varstvene dajatve, s katerimi se upravičencem 
zagotavljajo sredstva za preživetje. Kot že omenjeno, pa citirani 
zakon ne ureja vseh socialnih prejemkov. Zato bo socialno sodišče 
odločalo tudi o pravici do socialnih prejemkov iz drugih naslovov, 
če je njihov namen reševati socialno varnost upravičenca in če je 
za priznanje pravice do takega prejemka odločilen premoženjski 
cenzus. 

Poleg tega je socialno sodišče na vseh petih področjih socialne 
varnosti pristojno odločati tudi v sporih o povrnitvi neupravičeno 
pridobljenih sredstev ter o povrnitvi škode - to je tiste škode, ki jo 
je državni organ oziroma nosilec javnih pooblastil povzročil 
zavarovancu oziroma upravičencu do socialnega varstva in 
obratno v zvezi z zavarovalnim razmerjem ali v zvezi z 
uveljavljanjem pravic iz socialnega varstva. 

Ker v socialnem sporu kot stranki največkrat nastopata zavod in 
zavarovanec, se za potrebe tega predloga zakona opredeljujeta 
in v nadaljnjem besedilu uporabljata izraza "zavod" in 
"zavarovanec", ki sta uveljavljena v veljavnem ZDSS in sodni 
praksi. 

9, Ven; 

ZPP določa pravila o krajevni pristojnosti sodišč. Tako se po teh 
pravilih tudi v individualnih delovnih sporih določi, katero sodišče 
je splošno krajevno pristojno za odločanje, medtem ko prvi 

odstavek tega člena določa dodatno izbirno krajevno pristojnost 
v korist delavca. Delavec kot tožnik torej lahko izbira med več 
krajevno pristojnimi sodišči in vloži tožbo tudi v kraju, v katerem 
opravlja delo oziroma je opravljal delo oziroma bi moral opravljati 
delo, kot tudi v kraju, v katerem je sklenjeno delovno razmerje. 

V drugem odstavku je določena izključna krajevna pristojnost 
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v 
individualnih delovnih sporih v zvezi s pravicami in obveznostmi 
iz industrijske lastnine, ki nastanejo med delavcem in delodajalcem 
na podlagi delovnega razmerja (Zakona o pravicah industrijske 
lastnine iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/95, 96/02)). 
Izključno pristojnost tega sodišča za odločanje v teh vrstah sporov 
določa že veljavni ZDSS (šesti odstavek 7. člena), in sicer zaradi 
potrebe po specializiranih znanjih, ki jih zahteva reševanje teh 
sporov in s tem tudi lažjega zagotavljanja enotne sodne prakse. 

9- člen: 

Ta člen določa krajevno pristojnost sodišča v kolektivnih delovni 
sporih. Tako je za odločanje v teh sporih v načelu pristojno sodišče, 
ki je splošno krajevno pristojno za delodajalca. To seveda velja le 
v primeru, če je delodajalec udeleženec postopka. V vseh ostalih 
sporih se krajevna pristojnost sodišča ugotavlja v skladu z 
določbami ZPP o krajevni pristojnosti. 

V drugem odstavku pa je določena izključna krajevna pristojnost 
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v 
kolektivnih delovnih sporih iz točk a), b) in c) 6. člena predloga 
zakona v zvezi s kolektivnimi pogodbami, ki veljajo za območje 
celotne države. 

10. člen: 

V postopku v delovnem sporu ni dopusten dogovor (prorogacija) 
o krajevni pristojnosti. Obstaja namreč nevarnost, da v razmerju, 
za katerega je značilna podrejenost oziroma večja ekonomska 
moč ene stranke, drugi stranki dogovor o pristojnosti določenega 
sodišča vsili in da ta dogovor ni izraz prave volje strank. 

11- Člen: 

Ta člen določa stvarno in krajevno pristojnost sodišča za odločanje 
o vseh vprašanjih oziroma v vseh sporih, povezanih z arbitražo 
(imenovanje arbitra oziroma predsednika arbitraže - 466. člen 
ZPP, razveljavitev pogodbe o arbitraži - 467. člen ZPP in tožba za 
razveljavitev arbitražne odločbe - 476. člen ZPP). O tem bo odločalo 
delovno sodišče, na območju katerega je sedež arbitraže. 

12. člen: 

V tem členu predlog zakona določa delovna in socialno sodišče 
prve stopnje v Sloveniji. Kot doslej so določena tri delovna sodišča 
- v Celju, Kopru in Mariboru, ter delovno in socialno sodišče v 
Ljubljani, ki odloča tudi v socialnih sporih z območja celotne države. 

Krajevna pristojnost oziroma teritorialna razporeditev delovnih in 
socialnega sodišča prve stopnje je določena glede na sodna 
okrožja, kot so določena v 115. členu zakona o sodiščih. Vsa 
delovna in socialno sodišče obsegajo več okrožij, razen 
Delovnega sodišča v Celju, katerega območje je enako kot sodno 
okrožje Okrožnega sodišča v Celju. Predlog zakona posebej 
določa, katera okrožja sodijo v območje posameznega delovnega 
sodišča. 
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13. člen: 15. Člen: 

Prvi odstavek določa, da sodišča prve stopnje odločajo v delovnih 
sporih na sedežu sodišča, razen v primerih iz drugega odstavka 
tega člena, ki določa pristojnost za odločanje na zunanjih oddelkih, 
kar povečuje dostopnost strank do sodišča. 

Drugi odstavek tako določa zunanje oddelke posameznih delovnih 
sodišč, z izjemo Delovnega sodišča v Celju, ki nima zunanjih 
oddelkov. Posamezni zunanji oddelki so pristojni za odločanje v 
delovnih sporih glede na posamezne sodne okraje, ki so določeni 
v 114. členu zakona o sodiščih. Zunanji oddelki niso organizacijsko 
samostojne enote, pač pa gre za obliko stalnega zunanjega 
poslovanja sodišča, s čimer se ohranja široka mreža t.im. 
dostopnosti sodišč. 

V tretjem odstavku je določeno, da Delovno in socialno sodišče v 
Ljubljani v socialnih sporih odloča na sedežu sodišča, naroke pa 
lahko opravlja na svojih zunanjih oddelkih in tudi na sedežih in 
zunanjih oddelkih ostalih delovnih sodišč prve stopnje. Pogoj za 
opravo naroka zunaj svojega sedeža je objektiven, t.j. stalno 
oziroma začasno prebivališče zavarovanca na območju sedeža 
oziroma zunanjega oddelka drugega delovnega sodišča (64. 
predloga zakona). S to določbo se zagotavlja lažji dostop 
zavarovanca do sodišča. 

14. člen: 

Ta člen določa sestavo sodišč prve stopnje (prvi, drugi in tretji 
odstavek) ter sestavo senatov, če v sporu odloča senat (četrti 
odstavek). 

Po predlogu zakona sodišče prve stopnje praviloma odloča v 
senatu, če ta zakon ne določa, da odloča sodnik posameznik. 
Tako bo sodnik posameznik odločal v tistih individualnih delovnih 
in socialnih sporih, ki so glede na vrednost spornega predmeta ali 
glede na vsebino spora manjšega pomena. 

Glede na vrednost spornega predmeta so manj pomembni spori 
tisti, katerih vrednost ne presega zneska, ki ga določa zakon o 
pravdnem postopku za dovoljenost revizije (t.j. če vrednost 
spornega predmeta ne presega 1.000.000 SIT). Glede na vsebino 
spora so manj pomembni spori, ki se nanašajo na suspenz 
pogodbe o zaposlitvi, poskusno delo, nadurno (lelo, odmore, 
počitke in dopuste itd., torej tisti spori, ki trajno ne spreminjajo 
deiovnopravnega položaja delavcev (t.im. nestatusni spori). Velja 
še omeniti, da instituta začasne odstranitve z dela zaradi uvedbe 
disciplinskega postopka in začasno premestitev pozna le ZJU 
(ZDR jih opušča), zato bo odločanje po sodniku posamezniku v 
sporih s to vsebino prišlo v poštev le v delovnih sporih javnih 
uslužbencev. 

Iz navedenega torej sledi, da predlog zakona kot izhodišče ohranja 
odločanje v senatu, v manj pomembnih sporih pa zaradi 
racionalizacije pri odločanju od tega izhodišča delno odstopa. V 
kolektivnih delovnih sporih pa predlog zakona v celoti ohranja 
senatno odločanje. 

Če sodišče odloča v senatu, je senat sestavljen iz poklicnega 
sodnika, ki je predsednik senata, in iz dveh sodnikov porotnikov. 
V delovnih sporih je en porotnik 'predstavnik" delavcev, drugi pa 
"predstavnik" delodajalcev, oziroma v socialnih sporih 
"predstavnik" zavarovancev in "predstavnik" zavodov. Gre torej 
za uveljavitev načela sodelovanja "predstavnikov" delavcev in 
delodajalcev oziroma zavarovancev in zavodov pri odločanju', in 
sicer po paritetnem načelu, kar je značilno tudi za 
primerjalnopravne ureditve delovnega in socialnega sodstva (npr. 
v Nemčiji in Avstriji). 

V tem členu je določeno, da se za vsa vprašanja glede sodnikov 
porotnikov v delovnih in socialnih sporih uporablja zakon o sodiščih, 
če ni s tem zakonom določeno drugače. Tako se za te sodnike 
porotnike uporabljajo naslednje določbe zakona o sodiščih: o 
pogojih za izvolitev (42. člen), trajanju mandata (43. člen), prisegi 
(48. člen), določitvi števila sodnikov porotnikov (49. člen) ter o 
njihovih pravicah in obveznostih (50. člen). 

V tem členu so določene posebnosti, ki veljajo za postopek 
izvolitve sodnikov porotnikov pri delovnih in socialnih sodiščih. 
Sodnike porotnike voli državni zbor (medtem ko so ostali sodniki 
porotniki po zakonu o sodiščih imenovani s strani predsednikov 
višjih sodišč), volitve pa razpiše predsednik državnega zbora. 
Velja načelo, da je voljenih enako število sodnikov porotnikov z 
liste iz vrst delavcev oziroma zavarovancev in z liste iz vrst 
delodajalcev oziroma zavodov. 

Predlog zakona torej ohranja veljavni sistem volitev sodnikov 
porotnikov v državnem zboru. Kandidiranje sodnikov porotnikov 
za delovna in socialna sodišča namreč zahteva dokaj zapleteno 
predhodno dogovarjanje med predstavniki delodajalcev in 
delavcev oziroma zavodov in zavarovancev, izvolitev v državnem 
zboru pa jim daje podoben položaj, kot ga npr. v delovnem in 
socialnem sodstvu zavzemajo nepoklicni sodniki v nemškem 
sodnem sistemu. 

1G- člen: 

Ta člen določa način oblikovanja list kandidatov sodnikov 
porotnikov za delovna in socialno sodišče. 

Tako se za delovna sodišča prve stopnje lista kandidatov delavcev 
oblikuje na predlog reprezentativnih sindikatov v sorazmerju s 
številom njihovih članov, to je s številom članov posameznih 
sindikatov, ki kandidate predlagajo. Katere pogoje mora izpolnjevati 
sindikat, da se mu prizna status reprezentativnosti, je določeno v 
Zakonu o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93). 
Lista kandidatov delodajalcev se oblikuje na predlog združenj 
delodajalcev, ki so organizirana na območju države, in Vlade 
Republike Slovenije, v sorazmerju s številom zaposlenih pri 
delodajalcih oziroma v državnih organih in javnih službah. Za 
delovna sodišča se torej veljavni sistem kandidiranja sodnikov 
porotnikov ne spreminja. 

Drugi odstavek določa način oblikovanja list kandidatov sodnikov 
porotnikov za socialno sodišče prve stopnje. Po predlagani ureditvi 
se tako predvideva oblikovanje dveh list sodnikov porotnikov, in 
sicer posebej za delovna in posebej za socialno sodišče prve 
stopnje. Pravna stroka namreč že dolgo časa opozarja, da 
veljavna sestava senatov v socialnih sporih, ko je en sodnik 
porotnik predstavnik delavcev, drug pa predstavnik delodajalcev, 
ne ustreza predmetu in strankam socialnega spora. Stranki v 
socialnem sporu sta zavarovanec oziroma upravičenec do 
dajatev socialnega varstva in javni zavodi s področja socialnih 
zavarovanj oziroma državni organi (center za socialno delo 
oziroma pristojno ministrstvo). 

Zato predlog zakona zagotavlja, da v socialnem sporu en sodnik 
porotnik "pripada" strani zavarovancev (t.j. delavcem kot aktivnim 
zavarovancem ter upokojencem in invalidom), drug sodnik 
porotnik pa strani zavodov oziroma državnih organov. Poleg tega 
je namen predlagane drugačne sestave senatov v socialnem 
sporu tudi zagotovitev hitrejšega in bolj strokovnega reševanja 
socialnih sporov, saj bodo kot sodniki porotniki lahko sodelovali 
zdravniki, socialni delavci in drugi strokovnjaki s posameznih 
področij socialne varnosti. 
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V skladu z navedenim se za socialno sodišče prve stopnje lista 
kandidatov zavarovancev oblikuje na predlog reprezentativnih 
sindikatov za območje Republike Slovenije in združenj 
zavarovancev, ki so organizirana za območje Republike Slovenije, 
v sorazmerju s številom njihovih članov. Lista kandidatov zavodov 
se oblikuje na predlog javnih zavodov s področja socialnih 
zavarovanj in Vlade Republike Slovenije, in sicer tako, da vsak 
predlagatelj predlaga enako število kandidatov. Kandidate za listo 
zavodov bodo torej predlagali Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zavod RS za zaposlovanje ter Vlada RS, in sicer 
vsak predlagatelj eno četrtino kandidatov. 

V tretjem odstavku je določeno, da se na vsaki od obeh list določi 
toliko kandidatov, kot je število sodnikov porotnikov, ki bodo 
izvoljeni, kar pomeni, da se volitve opravijo na podlagi t. im."zaprtih" 
list kandidatov. Ta določba zahteva usklajevanje stališč obeh strani. 

17. člen: 

V prvem odstavku je določen sedež višjega delovnega in 
socialnega sodišča. Predlog zakona ohranja eno instančno 
sodišče s sedežem v Ljubljani. 

Drugi odstavek določa, da višje sodišče odloča v senatu treh 
sodnikov (enako kot po veljavnem ZDSS). Glede na posebnosti 
posameznih vrst sporov pa so že sedaj oblikovani posebni senati 
za delovne in socialne spore. 

3. POSTOPEK 

3.1. Skupne določbe za postopek v delovnih in 
socialnih sporih 

19■ Člen: 

Postopek v individualnem delovnem in socialnem sporu se začne 
s tožbo, osebe, ki zahtevajo sodno varstvo oziroma proti katerim 
se zahteva sodno varstvo, pa se imenujejo stranke. Postopek v 
kolektivnem delovnem sporu pa se začne na predlog (44. člen 
predloga zakona), stranke pa se imenujejo udeleženci, pri čemer 
se oseba, ki vloži predlog, imenuje predlagatelj postopka, oseba, 
proti kateri je predlog vložen, pa nasprotni udeleženec (45. člen 
predloga zakona). Ker to poglavje vsebuje pravila, ki veljajo za 
vse spore (individualne in kolektivne delovne spore in socialne 
spore), ta člen v izogib ponavljanju določa, da v tem poglavju 
uporabljeni pojmi tožba, stranka, tožeča stranka in tožena stranka 
v postopku v kolektivnem delovnem sporu veljajo za predlog, 
udeleženca, predlagatelja postopka in nasprotnega udeleženca. 

19. člen: 

V postopku v delovnih in socialnih sporih se uporabljajo določbe 
ZPP, če ni s tem zakonom drugače določeno. Takšno določbo 
vsebuje tudi veljavni ZDSS (prvi odstavek 14. člena). To pomeni, 
da bodo delovna in socialna sodišča v teh sporih postopala po 
pravilih ZPP, razen glede specifičnih vprašanj, ki so v predlogu 
zakona glede na naravo spora posebej urejena. 

2Q. Člen; 

V tem členu je določeno načelo pospešitve postopka v delovnem 
in socialnem sporu. Kvaliteta pravnega varstva je namreč odvisna 
od hitrosti postopka in tudi praksa Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije in Evropskega sodišča za človekove pravice poudarja, 

da je nuđenje pravnega varstva v razumnem roku bistven ele- 
ment ustavne in konvencijske pravice do sodnega varstva. 
Določba se navezuje na določbo 11. člena ZPP, po kateri si mora 
sodišče prizadevati, da se postopek opravi brez zavlačevanja in 
s čim manjšimi stroški. Vendar predlagatelj ocenjuje, da je v 
delovnih in socialnih sporih to načelo potrebno še posebej poudariti 
tako zaradi narave individualnih delovnih sporov (npr. materialne 
odvisnosti delavca od delodajalca), pomena kolektivnih delovnih 
sporov (npr. stavk) in povezanosti socialnih sporov s socialno 
varnostjo delavcev in drugih zavarovancev. V skladu s tem predlog 
zakona tudi uveljavlja posamezne institute, ki odstopajo od 
ureditve v ZPP in ki bodo omogočali hitrejše in učinkovitejše 
postopke. 

21. člen: 

Ta člen posebej ureja institut predhodnega vprašanja v postopku 
v delovnem in socialnem sporu. Glede reševanja predhodnega 
vprašanja, ki na matičnem področju še ni rešeno, ima sodišče po 
13. členu ZPP dve možnosti: predhodno vprašanje reši samo (z 
učinkom samo v konkretni pravdi) aH pa postopek prekine in 
počaka, da bo o tem na matičnem področju odločeno z učinkom 
pravnomočnosti. Odločitev za eno od obeh možnosti je 
prepuščena sodišču (če ni s posebnimi predpisi določeno 
drugače), ki naj bi ga pri tem vodila zahteva po smotrnosti in 
ekonomičnosti. Po mnenju predlagatelja pa je zaradi poudarjene 
zahteve po hitrosti in ekonomičnosti postopka opisano presojo 
sodišča v postopku v delovnih in socialnih sporih treba v večji 
meri omejiti. Zato po predlaganem členu sodišče lahko prekine 
postopek le v primeru, če zakon določa, da predhodnega 
vprašanja ne sme samo rešiti, ali če je postopek za odločitev o 
obstoju te pravice ali pravnega razmerja pred pristojnim organom 
že v teku, v vseh ostalih primerih pa mora predhodno vprašanje 
rešiti samo. Seveda bo v skladu z drugim odstavkom 13. člena 
ZPP rešitev predhodnega vprašanja imela učinek le v konkretnem 
postopku, saj odločitev o predhodnem vprašanju pride le v 
obrazložitev sodbe in ne postane pravnomočna. 

22. člen: 

V tem členu je predlagana dopolnitev instituta izločitve sodnika in 
sodnika porotnika, določenega v 70. členu ZPP. Tako sodnik ali 
sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške funkcije tudi v primem, 
če je član organov stranke v postopku. V praksi se namreč kaže, 
da se v senatih v postopku v delovnih in socialnih sporih pogosto 
nahajajo osebe, ki so člani organov stranke, zlasti upravnih in 
nadzornih teles. Zato je treba v postopku v teh sporih določiti 
poseben izločitveni razlog, ker izločitveni razlog po 2. točki 70. 
člena ZPP ne zadošča, saj se nanaša le na primere, ko je sodnik 
oziroma sodnik porotnik stalno ali začasno zaposlen pri stranki. 
Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 49/ 
01, 67/02) sicer določa, da sodnik ne more biti član upravnega ali 
nadzornega odbora gospodarske družbe ali druge pravne osebe, 
ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo, vendar je predlagani člen 
širši ■ vključuje vse organe strank v postopku (tudi skupščino) in 
vse pravne osebe (tudi npr. javne zavode). Izločitveni razlog je 
izključitvene narave (iudex inhabilis), zato se pristranost ne 
dokazuje, pač pa se domneva. 

23. člen; 

Z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo se lahko določi 
postopek za mimo rešitev spora (npr. mediacija, nevtralna ocena). 
Če je tak postopek predpisan kot obvezen, je smiselno, da se 
strankam ne dovoli pristopa do sodišča, dokler tega postopka 
vsaj ne poskušajo izpeljati. Vendar po stališčih sodne prakse 
določitev predhodnega obveznega postopka poskusa 
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sporazumne rešitve spora ni procesna predpostavka, ki bi 
povzročila, da sodišče tožbo zavrže, če ta postopek predhodno 
ni bil začet, razen če to zakon izrecno določa. Zato predlog zakona 
v tem členu posebej določa, da v primeru, kadar je takšen postopek 
predpisan z zakonom ali s kolektivno pogodbo, to predstavlja 
procesno predpostavko za dopustnost tožbe. 

Določitev predhodnega obveznega postopka poskusa mirne 
rešitve spora ni v nasprotju z ustavno pravico do sodnega varstva, 
saj je možnost dostopa do sodišča le odložena, in še to (kot 
izhaja iz drugega odstavka tega člena) le za krajši čas. Sodno 
varstvo v primeru npr. mediacije ali nevtralne ocene ni izključeno, 
saj je v tem postopku rešitev spora mogoče doseči le s soglasjem 
obeh strank. Če stranka s predlogom mediatorja ali ocenjevalca 
ne soglaša in zato ne pride do sporazuma, ima odprto možnost, 
da zahteva sodno varstvo pred sodiščem. 

Če med strankama sporazum ni bil dosežen v 30 dneh od začetka 
postopka za mirno rešitev spora, se šteje, da postopek ni bil 
uspešen, kar pomeni, da je dopustna tožba pred delovnim oziroma 
socialnim sodiščem. Rok za začetek postopka za mirno rešitev 
spora bo določal zakon oziroma kolektivna pogodba, ki bo določila 
predhoden obvezen postopek poskusa mirne rešitve spora. 

Določba tretjega odstavka zagotavlja, da stranka v primeru, ko je 
vložitev tožbe vezana na rok, tega roka ne bo izgubila zaradi 
obveznega postopka poskusa mirne rešitve spora. 

V četrtem odstavku je določeno, da se te določbe ne uporabljajo 
v sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja. Smiselno je 
namreč, da se pomirjevalni postopek predvidi v primerih, ko sta 
stranki še v pravnem razmerju, ne pa tudi v primeru, ko tega 
razmerja ni več (npr. po odpovedi pogodbe o zaposlitvi). 

V zvezi s predlagano določbo velja poudariti, da se ta določba ne 
nanaša na postopek pred arbitražo, ki je tudi eden izmed 
postopkov mirnega reševanja spora v najširšem smislu, ampak 
na pomirjevalne postopke, ki se ne zaključijo z obvezno odločbo. 
Arbitražni dogovor izključuje sodno pristojnost, arbitražna odločba 
pa ima učinke pravnomočne sodbe, ki je izvršilni naslov. 

24. člen: 

Po predlagani določbi lahko sodišče odloči brez glavne obravnave, 
če med strankama dejansko stanje ni sporno in ni drugih ovir za 
izdajo odločbe, stranki pa sta se glavni obravnavi odpovedali. 

Namen glavne obravnave je, da se izvede kontradiktoren dokazni 
postopek in ugotovijo sporna dejstva. Če dejansko stanje med 
strankama ni sporno, glavna obravnava takšnega pomena ne 
more imeti. V korist pospešitvi postopka, ki je eno temeljnih načel 
postopka pred delovnimi in socialnimi sodišči, je zato predlagana 
ureditev, da se pod določenimi pogoji glavna obravnava ne opravi. 
Gre torej za izjemo od načela, da sodišče odloča na podlagi 
ustnega, neposrednega in javnega obravnavanja (4. člen ZPP). 
Po drugi strani pa je treba upoštevati, da predvsem na glavni 
obravnavi na prvem naroku sodišče z materialnim procesnim 
vodstvom stranki še lahko vzpodbudi, da navedeta vsa pravno 
relevantna dejstva in s tem prepreči, da bo stranka, ki sicer ima 
pravico materialnega prava, v postopku zgubila le zaradi 
neveščega pravdanja. V postopku v delovnih in socialnih sporih 
tega vidika ni mogoče zanemariti. Možnost izdaje sodbe brez 
glavne obravnave je zato vezano na soglasje strank. 

Če sodišče ugotovi, da obstajajo pogoji za izdajo odločbe brez 
glavne obravnave, stranko opozori na možnost, da se lahko 
odpove glavni obravnavi v za to določenem roku. Namen te 
določbe je v tem, da do morebitne odpovedi obravnavanja na 

glavni obravnavi pride še pred razpisom naroka za glavno 
obravnavo. Če namreč na samem naroku sodišče ugotovi, da 
dejansko stanje med strankama ni sporno, že po splošnih pravilih 
ZPP odpade potreba po dokazovanju - dokazujejo se namreč le 
sporna in za odločitev relevantna dejstva. 

V tretjem odstavku je določeno, da mora biti odpoved pisna, kar 
pomeni, da se v nobenem primeru ne more domnevati. 

Ta določba velja v postopku v vseh sporih, vključno s kolektivnimi 
delovnimi spori. Že na tem mestu velja omeniti, da predlog zakona 
v 52. členu, ki določa posebna pravila v nekaterih sporih o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju, prav tako predvideva 
odločitev brez glavne obravnave. Razlika je v tem, da se v teh 
sporih, ki so nujni, ne zahteva soglasja udeležencev. Gre torej za 
specialno določbo, ki velja le postopku v kolektivnih delovnih 
sporih iz nekaterih participativnih razmerij. 

25. člen: 

Predlagana določba omogoča koncentracijo postopka v delovnem 
in socialnem sporu, saj zagotavlja temeljito pripravo na glavno 
obravnavo. Ena od slabosti postopka v delovnih in socialnih sporih 
(kar delno velja tudi za splošni pravdni postopek) je v tem, da 
sodnik nima izrecnih zakonskih pooblastil za koncentracijo 
dokazov in pravočasno podajanje navedb strank, ki bi omogočala 
tudi procesne sankcije. To ugotavljajo tudi nemški strokovnjaki, ki 
so sodelovali v twinning projektu pri analizi delovnega sodstva. 
Novi ZPP je sicer določil, da je nova dejstva in dokaze neomejeno 
mogoče navajati le še na prvem naroku za glavno obravnavo (čl. 
286 ZPP). Ni pa rešil problema prepoznega predlaganja 
pripravljalnih vlog (npr. da stranka šele na naroku predloži 
pripravljalno vlogo ali pa na naroku pripravljalno vlogo prebere), 
kar je lahko razlog za preložitev naroka, še zlasti, kadar sodnik v 
sporu ne vzpodbuja ustrezne aktivnosti strank. 

Predlagana določba je pripravljena po vzoru nemškega Zakona 
o delovnih sodiščih (56. člen). Sodišču zagotavlja možnost, da 
stranke že v fazi priprave na glavno obravnavo spodbudi k 
navajanju vseh okoliščin, ki so pomembne za odločitev, dopolnitvi 
ali dodatni obrazložitvi predhodnih vlog ter predložitvi listin, ter jim 
ob teh zahtevah tudi postavi zavezujoče roke. Gre torej za 
"prenos" pravila o materialnem procesnem vodstvu že v fazo 
priprave na glavno obravnavo. Poleg tega sodnik lahko določi rok 
za predložitev pripravljalne vloge. 

Rok za predložitev vlog in listin znaša najmanj osem dni. 
Upoštevaje to omejitev, sodišče določi rok glede na zahtevnost 
dejanja, ki ga je treba opraviti, tako da stranki ostane dovolj časa, 
da se v postopku izjavi. Strožja obveznost strank pri predložitvi 
trditvenega in dokaznega gradiva je ustrezno izravnana z 
aktivnejšo vlogo sodišča, ki ne velja le v pripravah na glavno 
obravnavo, pač pa v njenem celotnem poteku. 

Stranka mora postavljene roke spoštovati, saj ji v nasprotnem 
primeru grozi prekluzija - prepozno podane navedbe v vlogah ali 
listine lahko sodišče upošteva le, če stranka verjetno izkaže, da 
jih pravočasno brez svoje krivde ni mogla predložiti, ali če njihova 
dopustitev po presoji sodišča ne bi zavlekla reševanja sporov. 
Seveda mora sodišče stranko opozoriti na posledico prekluzije, 
pri odločanju o dopustitvi navedb in listin pa mora zagotoviti, da 
stranke ne bodo zlorabljale predpisanih izjem. 

V zadnjem odstavku pa je določeno, da sodišče lahko naloži tudi 
osebam, ki niso stranke v postopku, rok za predložitev listin. Tudi 
ta določba je namenjena temeljiti pripravi na glavno obravnavo, 
pri čemer pa morebitni roki, ki jih določi sodišče tem osebam za 
predložitev listin, niso sankcionirani, saj določitev prekluzije v 
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tem primeru ne bi dosegla svojega namena. Seveda pa lahko 
sodišče pod pogoji, ki jih določa ZPP, doseže predložitev listine, 
če tretja oseba zavrne sodelovanje, preko izvršbe. 

2$, člt?n: 

Ta člen vsebuje posebne določbe o poravnalnem naroku v 
delovnem in socialnem sporu, katerih namen je vzpodbujanje 
mirnega reševanja sporov v okviru sodnega postopka in 
pospešitev postopka. 

Po ZPP sodišče v primeru neuspešnega poravnalnega naroka 
praviloma takoj začne glavno obravnavo (prvi odstavek 305. c 
člena). Predlagani člen pa v prvem odstavku zaradi pospešitve 
postopka izrecno določa, da se v primeru neuspešnega 
poravnalnega naroka takoj začne glavna. Od tega pravila se 
glede na naravo spora in potrebe po pospešitvi postopka lahko 
odstopi le v primem iz drugega odstavka. 

Po ZPP poravnalni narok opravlja sodišče, kar pomeni sodnik 
posameznik ali v primeru senatnega sojenja senat. Predlagani 
člen pa v drugem odstavku omogoča, da lahko v primeru, če je 
za odločanje sicer pristojen senat, predsednik senata sam opravi 
poravnalni narok. Izkušnje nemške ureditve delovnega sodstva 
(v kateri poravnalni narok oziroma spravni poskus vedno opravi 
predsednik senata brez sodelovanja laičnih sodnikov iz vrst 
delavcev in delodajalcev) kažejo, da je lahko poravnalni narok 
veliko bolj učinkovit, če postopek ni zapleten in če poteka brez 
sodelovanja sodnikov porotnikov. Seveda pa v tem primeru zaradi 
odsotnosti sodnikov porotnikov pravilo iz prvega odstavka tega 
člena ne pride v poštev, saj iz objektivnih razlogov ne bo mogoče 
takoj začeti glavne obravnave. Zato je določeno, da v primeru 
neuspešnega poravnalnega naroka, ki ga je opravil predsednik 
senata sam, le-ta takoj določi narok za glavno obravnavo. 

27. člen: 

Predlagana določba izključuje institut mirovanja postopka v 
delovnih in socialnih sporih (209. -211. člen ZPP). Gre za začasno 
prenehanje večjega dela procesne dejavnosti, ki nastopi po volji 
strank, bodisi da je ta izražena izrecno (npr. dogovor o mirovanju) 
ali pa s konkludentnimi dejanji (npr. nobena stranka ne pride na 
narok za glavno obravnavo). Predlagana določba je povezana z 
določbami 28. člena predloga zakona, ki določajo posledice 
izostanka strank z naroka, in je namenjena pospešitvi postopka 
v delovnih in socialnih sporih. 

28. člen: 

V tem členu so določene posledice izostanka strank z naroka. 
Njihov namen je zagotoviti večjo procesno disciplino in aktivnost 
strank v postopku v delovnem in socialnem sporu in s tem 
pospešitev postopka. 

Določba prvega odstavka nalaga toženi stranki (ta je v večini 
sporov delodajalec oziroma zavod), da poleg odgovora na tožbo 
(277. člen ZPP) pristopi na poravnalni narok in na prvi narok za 
glavno obravnavo, saj bo v nasprotnem primeru sodišče pod 
pogoji, ki jih določa zakon o pravdnem postopku (318. člen ZPP), 
izdalo zamudno sodbo kljub temu, da je odgovorila na tožbo. Gre 
torej za razširitev instituta zamudne sodbe proti toženi stranki in 
je uvedena po priporočilih in vzoru nemških in avstrijskih procesnih 
zakonov. Izostanek s katerega kasnejših narokov za toženo 
stranko nima več takšnih posledic. 

Določba drugega odstavka pa nalaga tudi tožeči stranki (ta je v 
večini sporov delavec oziroma zavarovanec), da pristopi na 
poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo, saj se bo v 
nasprotnem primeru štelo, da je umaknila tožbo. Če namreč stranka 
v delovnem ali socialnem sporu zahteva sodno varstvo, je 
utemeljeno od nje pričakovati, da to sodno varstvo tudi aktivno 
uveljavlja - vsaj s pristopom na narok. Tudi tu so posledice izostanka 
vezane le na poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo. 

V primerjavi z ZPP so torej sankcije izostanka s poravnalnega 
naroka in prvega naroka za glavno obravnavo za obe stranki 
strožje določene. Predlagatelj ocenjuje, da takšna predlagana 
ureditev ustreza naravi delovnega in socialnega spora. Gre 
namreč za trajna razmerja, ki so eksistenčnega pomena za 
delavca oziroma zavarovanca (v določenih primerih pa tudi za 
manjšega delodajalca), zato je potreba po hitrem reševanju teh 
sporov izrazita. Zahtevana večja procesna disciplina, ki velja 
torej tudi za delavce in zavarovance v teh sporih, pa je 
uravnotežena z drugimi določbami tega predloga zakona, preko 
katerih se izenačuje dejansko neenakopraven položaj strank v 
teh postopkih, zlasti z določbami, ki zagotavljajo večjo aktivnost 
sodišča v teh sporih. Te določbe kot celota torej zagotavljajo 
delavcu oziroma zavarovancu kljub zahtevani večji procesni 
disciplini lažje in hitrejše uveljavljanje njihovih zahtevkov. 

Tretji odstavek določa sankcije izostanka obeh strank s 
poravnalnega naroka, prvega naroka za glavno obravnavo ali 
kakšnega poznejšega naroka. Po ZPP v takšnem primeru nastopi 
mirovanje postopka (209. člen in tretji odstavek 305.b člena ZPP), 
predlog zakona pa določa, da se v primeru izostanka obeh strank 
narok preloži. Če pa stranki izostaneta z dveh zaporednih narokov, 
se šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila. Neaktivnost strank 
torej ne preprečuje zaključitev spora. 

Po vzoru ureditve v nemškem zakonu o pravdnem postopku je v 
četrtem odstavku določena možnost izdaje sodbe glede na stanje 
spisa, kot nekoliko omiljena oblika zamudne sodbe. Ta pride v 
poštev, če obe stranki izostaneta s kakšnega kasnejšega naroka, 
sodišče pa je pred tem že opravilo narok, na katerem je izvajalo 
dokaze, in je dejansko stanje dovolj pojasnjeno. Pod temi pogoji 
torej ne bo prišlo do preložitve naroka v skladu s tretjim odstavkom 
tega člena, ampak bo sodišče izdalo sodbo, ob upoštevanju že 
zbranega procesnega gradiva in pravila o dokaznem bremenu. 
Takšno sodbo lahko izda sodišče tudi v primeru, če na narok ne 
pride ena stranka, nasprotna stranka pa predlaga odločitev glede 
na stanje spisa. 

Vse zgoraj navedene posledice izostanka z naroka se v skladu 
s petim odstavkom tega člena lahko uporabijo le pod pogoji, da je 
bila stranka pravilno vabljena in da ni izkazala upravičenih razlogov 
za izostanek oziroma ni splošno znanih okoliščin, iz katerih izhaja, 
da stranka iz upravičenih razlogov ni mogla priti na narok. Samo 
opravičilo ne zadošča, izkazati je treba ovire, ki imajo naravo 
višje sile. Sodišče mora seveda stranko opozoriti na posledice 
izostanka z naroka. 

29. člen: 

Ta člen pooblašča sodišče, da lahko v sodbi, s katero naloži 
kakšno dajatev, določi osemdnevni rok za njeno izpolnitev. Splošni 
izpolnitveni rok znaša petnajst dni (drugi odstavek 313. člena 
ZPP), ki v postopku v delovnih in socialnih sporih ostaja v veljavi. 
Po predlagani določbi pa ima sodišče glede na naravo teh sporov, 
ki lahko terjajo hitro izvršitev sodne odločbe, možnost, da omenjeni 
rok skrajša na osem dni. 
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30. člen: 

V Uvodu omenjena študija, izdelana v okviru twinning projekta 
"Modernizacija sodstva in izobraževanja sodnikov - Analiza 
delovnih sodišč" med Slovenijo in Nemčijo, je opozorila, da višje 
delovno in socialno sodišče prepogosto vrne zadevo sodišču 
prve stopnje v nov postopek, namesto da bi samo opravilo 
pritožbeno obravnavo. Do takšne ugotovitve so prišli nemški 
strokovnjaki tudi v analizi odločanja drugostopnih sodišč splošne 
pristojnosti v civilnih zadevah, vendar je v delovnih in socialnih 
sporih ta problem zaradi njihovega pomena za delavce oziroma 
zavarovance še veliko bolj izrazit, saj se s tem v njihovo škodo 
podaljšuje in draži postopek. 

Že novela ZPP-A iz leta 2002 poudarja zahtevo, da sodišče druge 
stopnje pogosteje samo opravi obravnavo (in po potrebi dopolni 
ali ponovi dokazni postopek). Predlagana določba pa po vzoru 
nemške ureditve splošnega pravdnega postopka v delovnih in 
socialnih sporih uveljavlja načelno prepoved razveljavitve sodbe 
in vrnitve zadeve v nov postopek (v nemškem zakonu o delovnih 
sodiščih je prepoved vračanja v novo sojenje celo absolutna). 

Zato se uvaja popolna pritožbena obravnava, kar omogoča, da 
se bodo izpodbijane sodbe le izjemoma razveljavljale in vračale v 
novo sojenje. Njen namen je koncentrirati in pospešiti postopek. 
Pravilo bo tako zaključitev zadeve "na eni poti skozi sodne 
postopke". Pritožbeno sodišče dobiva vse pristojnosti pri 
ugotavljanju dejanskega stanja in odpravi procesnih kršitev, tako 
da lahko spor pravnomočno zaključi. 

Če je napako pri ugotovitvi dejanskega stanja (sodišče prve 
stopnje nepravilno ovrednoti izvedene dokaze ali ne izvede 
kakšnega po mnenju višjega sodišča pomembnega dokaza) ali 
nepopolno ugotovitev dejanskega stanja (sodišče prve stopnje 
določenega pravno relevantnega dejstva sploh ne ugotavlja) ali 
bistveno kršitev postopka mogoče odpraviti z dopolnjenim ali 
ponovljenim postopkom pred sodiščem druge stopnje, sodišče 
prve stopnje pa je predhodno meritorno odločilo o zahtevku (ni 
npr. tožbe zavrglo kot nedopustne ali izdalo zamudne sodbe), 
mora sodišče druge stopnje opraviti pritožbeno obravnavo in 
meritorno odločiti - zavrniti pritožbo in potrditi sodbo sodišča prve 
stopnje ali pritožbi ugoditi in ustrezno spremeniti sodbo. 

Drugi odstavek daje stranki možnost vložitve pritožbe zoper sklep 
sodišča druge stopnje, s katerim se razveljavi odločba sodišča 
prve stopnje in zadeva vrne v novo sojenje, če bo višje sodišče 
sprejelo takšen sklep v nasprotju z določbo prvega odstavka. S 
tem torej predlog zakona določa "varovalko" proti izoblikovanju 
takšne prakse višjega sodišča, ki bi zaradi načelne prepovedi iz 
prvega odstavka tega člena lahko obšla namen te določbe (v 
nemškem ZPP se razveljavitev odločbe sodišča prve stopnje 
opravi s sodbo, kar omogoča vložitev revizije tudi zoper odločitve 
sodišča druge stopnje o razveljavitvi odločbe sodišča prve stopnje 
in vrnitvi v novo sojenje). O pritožbi odloča vrhovno sodišče v 
senatu treh sodnikov (tretji odstavek 3. člena predloga zakona v 
povezavi s prvim odstavkom 38. člena ZPP). V postopku s pritožbo 
se smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku o 
pritožbi zoper sklep sodišča prve stopnje. 

V tretjem odstavku pa je določena vsebina pritožbene obravnave. 
Tako lahko višje sodišče v skladu s petim odstavkom 348. člena 
ZPP ponovi tiste dokaze, glede katerih dvomi v pravilnost dokazne 
ocene sodišča prve stopnje oziroma pod določenimi pogoji 
prebere zapisnik o izvedbi dokaza. Poleg tega lahko izvede nove 
dokaze, ki so potrebni za pravilno in popolno ugotovitev 
dejanskega stanja (ob omejitvah, ki so določene v prvem odstavku 
337. člena ZPP), in opravi druga procesna dejanja, s katerimi se 
odpravijo ugotovljene bistvene kršitve določb postopka. 

31. člen: 

Predlog zakona uvaja mešani sistem po zakonu dovoljene in s 
strani sodišča dopuščene revizije. S tem se v postopku v 
delovnem in socialnem sporu bistveno spreminjajo izhodiščni 
kriteriji za dopustnost revizije in se uvaja "dopuščena" revizija. 

V tem členu je določeno, v katerih primerih je revizija dovoljena. 
Tako že sam zakon določa, da je revizija vselej dovoljena: 
• v premoženjskih individualnih delovnih in socialnih sporih, v 

katerih je po določbah zakona o pravdnem postopku dovoljena 
revizija (torej v sporih, v katerih vrednost spornega predmeta 
presega 1.000.000 SIT), 
v individualnih delovnih sporih glede obstoja ali prenehanja 
delovnega razmerja, 
v vseh kolektivnih delovnih sporih ter 
v socialnih sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in 
socialnega varstva, razen v sporih o pravici do dodatka za 
pomoč in postrežbo, pravici do invalidnine za telesno okvaro 
in pravici do zdraviliškega zdravljenja. 

Glede socialnih sporov o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in 
socialnega varstva velja poudariti, da so ti spori pomembni za 
stranko zato, ker zavarovanec izpodbija dokončno upravno 
odločbo zavoda, s katero je ta odločil o njegovi pravici iz socialne 
varnosti. Nekateri spori pa so vseeno izvzeti (npr. spori o pravici 
do dodatka za pomoč in postrežbo itd.), saj se v teh sporih ob 
vsakem poslabšanju zdravstvenega stanja ali stopnje telesne 
okvare lahko uvede nov postopek pred pristojnim zavodom. 

V vseh navedenih primerih gre za spore, ki so glede na njihovo 
vrednost oziroma vsebino velikega pomena za stranko, zato je v 
teh sporih revizija dovoljena ex lege. 

V vseh ostalih sporih, ki niso spori iz 1., 2., 3. ali 4. točke tega 
člena, pa je revizija dovoljena le, če jo dopusti sodišče. Gre za 
t.im. dopuščeno revizijo, katere namen je doseči odločitev 
vrhovnega sodišča o vseh pomembnih pravnih vprašanjih in preko 
tega poenotenje in zgraditev ustrezne sodne prakse, kar 
zagotavlja potrebno pravno varnost. V ta namen je torej revizijo 
mogoče dopustiti tudi, če sicer po zakonu ni dovoljena. Pogoji za 
dopustitev revizije ter postopek odločanja o dopustnosti revizije 
so določeni v naslednjem členu. 

32. člen: 

Prvi odstavek določa pogoje, pod katerimi lahko sodišče dopusti 
revizijo, če po zakonu ni dovoljena. Tako se lahko revizija dopusti, 
če je od vrhovnega sodišča mogoče pričakovati rešitev 
pomembnega pravnega vprašanja ali če odločba sodišča druge 
stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča oziroma 
če enotna sodna praksa še ni oblikovana, vrhovno sodišče pa o 
tem pravnem vprašanju še ni odločilo. 

O tem, ali bo dopustilo revizijo, odloči sodišče dnige stopnje s 
sklepom, kije vključen v pravnomočno odločbo, s katero je odločilo 
o pritožbi. To torej pomeni, da bo moralo sodišče druge stopnje v 
vsaki pritožbeni zadevi odločiti tudi o (ne) dopustitvi revizije, razen 
seveda v sporih, v katerih je revizija dovoljena po samem zakonu 
(1., 2., 3. in 4. točka prejšnjega člena), kot tudi v tistih sporih, v 
katerih bo razveljavilo odločbo sodišča prve stopnje in zadevo 
vrnilo v novo sojenje. 

Vezanost vrhovnega sodišča na sklep sodišča druge stopnje, s 
katerim revizijo dopusti, pomeni, da vrhovno sodišče ob odločanju 
o vloženi reviziji ne bo moglo presojati, ali je odločitev sodišča 
druge stopnje, s katerim je revizijo dopustilo, po njegovi oceni 
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utemeljena ali ne. Vrhovno sodišče je vezano tudi na sklep sodišča 
druge stopnje, s katerim revizije ne dopusti, razen če je zoper ta 
sklep vložena pritožba iz razloga po drugi alinei prvega odstavka 
tega člena. To torej pomeni, da bo v primeru, če bo stranka vložila 
revizijo kljub temu, da je sodišče druge stopnje ni dopustilo, pa ne 
bo hkrati vložila pritožbe zoper sklep o nedopustnosti revizije, 
vrhovno sodišče takšno revizijo zavrglo kot nedopustno. Vezanost 
vrhovnega sodišča na sklep o nedopustnosti revizije pa seveda 
ne velja v primeru, če bo stranka to odločitev izpodbijala s pritožbo. 
Pri tem je treba poudariti, da je stranka pri izpodbijanju te odločitve 
sodišče druge stopnje omejena, saj jo lahko izpodbija le zaradi 
razloga po drugi alinei prvega odstavka tega člena. 

Če torej sodišče dmge stopnje revizije ne dopusti, lahko stranka 
zoper takšen sklep vloži pritožbo na vrhovno sodišče (tretji 
odstavek 3. člena predloga zakona). V pritožbi lahko uveljavlja 
razlog iz druge alinee prvega odstavka tega člena, torej lahko 
zatrjuje, da odločba sodišča druge stopnje odstopa od sodne 
prakse vrhovnega sodišča oziroma da enotna sodna praksa še 
ni oblikovana, vrhovno sodišče pa o tem pravnem vprašanju še 
ni odločilo. Rok za pritožbo znaša 30 dni. Daljši rok za pritožbo je 
določen zato, ker bo morala stranka, ki bo izpodbijala sklep o 
nedopustnosti revizije, v pritožbi prikazati, kakšna je sodna praksa 
vrhovnega sodišča o določenem pravnem vprašanju oziroma, 
da le-te ni, in kako konkretna odločba sodišča druge stopnje od 
te sodne prakse odstopa, kar je zahtevno pravno vprašanje. V 
postopku s pritožbo zoper sklep se bodo smiselno uporabljale 
določbe zakona o pravdnem postopku o pritožbi zoper sklep 
sodišča prve stopnje. 

Četrti odstavek določa začetek teka roka za vložitev revizije, če 
revizijo dopusti vrhovno sodišče na podlagi pritožbe zoper sklep 
višjega sodišča o nedopustnosti revizije. V tem primeru začne 
teči rok od vročitve sklepa vrhovnega sodišča stranki, s katerim 
dopusti revizijo. V vseh ostalih primerih pa seveda začne teči rok 
v skladu z ZPP od vročitve pravnomočne odločbe sodišča druge 
stopnje (prvi odstavek 367. člena ZPP). 

33. člen: 

Predlagana določba izključuje zahtevo za varstvo zakonitosti v 
postopku v delovnih in socialnih sporih. Kot že omenjeno, predlog 
zakona uvaja dopuščeno revizijo, zaradi česar je zahteva za 
varstvo zakonitosti kot izredno pravno sredstvo, ki služi 
poenotenju sodne prakse, v teh sporih postala nepotrebna. Institut 
dopuščene revizije namreč omogoča zagotavljanje enotne sodne 
prakse in hitrejše reševanje spornih pravnih vprašanj. Odprava 
zahteve za varstvo zakonitosti ne bo bistveno vplivala na enotnost 
sodne prakse, saj je bilo v obdobju 1998 - 2002 v delovnih in 
socialnih sporih vloženih le devet zahtev za varstvo zakonitosti 
(od tega v zadnjih dveh letih le ena). 

3.2. Postopek v individualnih delovnih sporih 

To poglavje vsebuje določbe, ki veljajo samo v postopku v 
individualnih delovnih sporih, in so potrebne zaradi narave teh 
sporov in osebnih lastnosti njihovih subjektov. 

34, (len; 

V tem členu je določeno, da lahko sodišče dokaze izvede tudi po 
uradni dolžnosti, če po izvedbi vseh dokazov, ki so jih predlagale 
stranke, ne more ugotoviti dejstev, ki so pomembna za odločitev. 

Pravilo o izvedbi dokazov po uradni dolžnosti odstopa od ureditve 
po ZPP, ki sodišču daje to pooblastilo le, če iz obravnave in 

dokazovanja izhaja, da imajo stranke namen razpolagati z 
zahtevki, s katerimi ne morejo razpolagati (drugi odstavek 7. 
člena ZPP). Ta novost (glede na ZPP-77, po katerem je sodišče 
lahko vse dokaze izvedlo tudi po uradni dolžnosti) je bila 
utemeljena z razlogom razbremenitve sodišča in z razlogom, da 
izključna pravica in odgovornost strank glede predlaganja dokazov 
tudi ustreza prevladi avtonomije strank v postopku, ki je logična 
posledica načela dispozitivnosti. 

Predlagana ureditev v tem členu je širša tudi od ureditve po 
veljavnem ZDSS, ki glede na subsidiarno uporabo ZPP uradnega 
dokazovanja ne pozna. Razlog za podelitev večjih pristojnosti 
sodišča v postopku v delovnem sporu je po eni strani v velikem 
številu prisilnih predpisov na področju materialnega delovnega 
prava, kar posledično pomeni tudi večjo omejitev načela 
dispozitivnosti v tem postopku. Na drugi strani pa večjo aktivnost 
sodišča pri dokazovanju terja tudi dejanska procesna neenakost 
strank, zlasti v primerih (ki v praksi niso redki), ko delavec nastopa 
brez kvalificiranega pooblaščenca. Zato pogosto za možnost npr. 
listinskega dokaza (npr. vpogled v drug sodni ali upravni spis) ali 
dokaza z izvedencem niti ne ve in ga zato ne predlaga. 

Vse to narekuje večjo aktivnost sodišča pri ugotavljanju 
dejanskega stanja, ki omogoča, da je sprejeta odločitev skladna 
z materialnimi pravili tudi v primerih, v kateri dokazna pobuda 
strank ni zadostna (zaradi nepoznavanja stvari ali zaradi drugih 
razlogov). 

Iz predlaganega besedila člena jasno izhaja (v tem je razlika 
glede na ZPP/77), da je uradno dokazovanje možno le izjemoma. 
Sodišče ga uporabi le v primeru, če dokazi, ki so jih na podlagi 
svoje dokazne aktivnosti predlagale stranke, ne zadoščajo za 
pravilno ugotovitev dejstev, ki so pomembna za odločitev. To 
pomeni, da uradno dokazovanje pride v poštev šele po 
zaključenem izvajanju dokazov, ki so jih predlagale stranke. 
Časovno gledano torej šele takrat, ko se stranke tudi ob ustreznem 
materialnem procesnem vodstvu ne odločijo za predlaganje 
dodatnih dokazov oziroma ko zaradi dokazne prekluzije takih 
predlogov ne morejo več vložiti. Uradno dokazovanje je tako 
hkrati tudi institut za izravnavo strogosti novih pravil glede 
predlaganja dokazov (eventuelna maksima), ki jih predlog zakona 
določa v pripravah na glavno obravnavo (25. člen). 

Drugo merilo, ki kaže na izjemnost uradnega dokazovanja, je, da 
sodišče poseže v dokazno aktivnost le, če ne more pravilno 
ugotoviti dejstev, ki so pomembna za odločitev, torej odločilnih 
dejstev. Sodišče izvede dokaz uradoma le, če brez tega dokaza 
ni mogoče zanesljivo odločiti v sporu. Predlagatelj želi pri tem 
omogočiti rešitev predvsem v tistih primerih, ko po pravilu o 
trditvenem in dokaznem bremenu strank še nt mogoče sprejeti 
odločitve, ker stranki (po oceni sodišča) po tem pravilu nista 
izčrpali svoje dokazne dolžnosti v smislu subjektivnega 
dokaznega bremena, dokazno breme pa ni nedvoumno ali vsaj 
zanesljivo le na eni strani. S tem, da sodišče izvede dokaze, ki jih 
stranke niso predlagale, pa ne posega v objektivno dokazno 
breme, ki ostaja na stranki, v korist ali v škodo katere bo uradoma 
izveden dokaz. Ob izčrpanih dokazih se dokončno vendarle 
odloča glede na izid celotnega dokazovanja, ne glede nato, ali so 
se dokazi izvajali na predlog ali po uradni dolžnosti. 

Ob navedenem velja še poudariti, da primerjalnopravno v tako 
neomejeni obliki, kot bi veljalo razpravno načelo bre$ predlagane 
izjeme, ni običajno v postopku v delovnem sporu (npr. v Nemčiji in 
v Avstriji niti v splošnem pravdnem postopku ne). Poleg tega 
pravilo, da sodišče npr. listinskih dokazov ne sme izvesti brez 

' predloga stranke, sodišča tudi ne razbremenjuje, ampak ravno 
obratno, zato bi izvedba dokazov ex olfo lahko služila 
ekonomičnosti in pospešitvi postopka ter razbremenitvi sodišča. 
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Drugi odstavek določa plačilo predujma za stroške izvedbe 
dokaza po uradni dolžnosti.. Tako sodišče določi, da predujem 
založi ena ali obe stranki. Če pa ta znesek ni založen v roku, ki ga 
je določilo sodišče, se izvedba dokaza opusti. To pomeni, da je 
tudi glede dokazov, za katere sodišče odredi, da jih bo izvedlo po 
uradni dolžnosti, potrebno soglasje stranke, ki ji je naloženo plačilo 
predujma. Sodišče torej v nobenem primeru ne bo moglo izvesti 
dokaza po uradni dolžnosti v nasprotju z voljo stranke, ki ji je 
naložilo plačilo predujma, kar torej pomeni, da je končna odločitev 
o izvedbi dokaza po uradni dolžnosti vselej v rokah stranke in ne 
sodišča. 

35. člen: 

Ta določba ureja zastopanje stranke v postopku z izrednimi 
pravnimi sredstvi. Po ZPP mora stranka v postopku z izrednimi 
pravnimi sredstvi imeti pooblaščenca, ki je lahko le odvetnik (tretji 
odstavek 86. člena ZPP). Po predlagani določbi pa bo v postopku 
z izrednimi pravnimi sredstvi stranko (delavca oziroma 
delodajalca) lahko zastopal tudi pooblaščenec, ki je predstavnik 
sindikata oziroma združenja delodajalcev, če ga ta zaposli za 
zastopanje svojih članov in je opravil pravniški državni izpit. 
Predlagana posebna ureditev je utemeljena s tem, da lahko 
pooblaščenec, ki je stranko zastopal v postopku do 
pravnomočnosti sodne odločbe, le-to zastopa tudi v postopku z 
izrednimi pravnimi sredstvi. Poleg tega so to pooblaščenci, ki so 
zaposleni v sindikatu oziroma združenju delodajalcev za 
zastopanje svojih članov, kar pomeni utemeljeno pričakovanje, 
da imajo specialna znanja s področja delovnega prava in tudi 
ustrezne izkušnje pri zastopanju pred sodiščem, in utemeljuje 
odstop odpravila obveznega zastopanja po odvetniku v postopku 
z izrednimi pravnimi sredstvi. 

Glede zastopanja delavca (in seveda tudi delodajalca) pred 
sodiščem prve in druge stopnje ter pred vrhovnim sodiščem 
(razen v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi) pa se bodo v 
celoti uporabljale določbe ZPP, kar pomeni, da bo v teh postopkih 
delavec lahko opravljal pravdna dejanja sam ali preko 
pooblaščenca, ki je odvetnik ali druga oseba, ki ima opravljen 
državni pravniški izpit (tretji odstavek 87. člena ZPP). Tako bo 
torej po predlagani ureditvi predstavnik sindikata delavca lahko 
zastopal pod pogojem, da ima opravljen državni pravniški izpit 
(po veljavnem ZDSS je pred sodiščem prve stopnje zadoščala 
izobrazba univerzitetni diplomirani pravnik). Po mnenju 
predlagatelja namreč kvalitetno zastopanje delavca pred sodišči 
lahko zagotavljajo le tisti pooblaščenci, ki imajo opravljeni pravniški 
državni izpit. Le sodelovanje tako usposobljenih pooblaščencev 
zagotavlja, da se bo postopek vodil hitro in ekonomično na vseh 
stopnjah odločanja, kar je eno izmed temeljnih načel postopka v 
delovnem sporu. Glede na veliko število ustrezno usposobljenih 
pravnikov tudi ni praktičnih ovir za novo ureditev. 

Zaradi zagotovitve prehoda na novo ureditev pa je v 85. členu 
določen prehodni režim, po katerem lahko še tri leta po uveljavitvi 
tega zakona delavca oziroma zavarovanca zastopajo tudi 
predstavniki sindikata, ki jih le-ta najame ali zaposli za zastopanje 
svojih članov in imajo pridobljen naziv univerzitetni diplomirani 
pravnik, kot velja po prvem odstavku 16. člena ZDSS-94. 

člen: 

Ta člen določa posebnosti pri postopanju sodišča z nerazumljivimi 
in nepopolnimi vlogami v postopku v delovnem sporu. V primerjavi 
z veljavnim ZDSS (17. člen) pa predlagana določba ne določa 
več pomoči sodišča pri popravljanju oziroma dopolnjevanju vlog, 
saj je takšna vloga sodišča nezdružljiva z zahtevo po 
nepristranskem sojenju in tudi predstavlja nepotrebno 

obremenjevanje sodišča. Poleg tega je bil po uveljavitvi veljavnega 
ZDSS sprejet Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, 
št. 48/01), ki zagotavlja osebam s slabim socialnim položajem 
brezplačno pomoč odvetnikov ali drugih kvalificiranih 
pooblaščencev pri uveljavljanju svojih pravic pred sodiščem. 

Glede na navedeno, se bo tudi v postopku delovnem sporu 
uporabljala določba ZPP o ravnanju z nepopolnimi in nerazumljivimi 
vlogami (108. člen ZPP), z določenimi posebnostmi glede pouka, 
ki so v tem členu določene v korist delavca. Tako mora sodišče 
delavca, katerega vloga je pomanjkljiva, dodatno poučiti, kako 
naj odpravi pomanjkljivosti vloge, in ga opozoriti na pravne 
posledice, če ne bo ravnal v skladu z zahtevo sodišča. Če pa 
delavec nima pooblaščenca, ga sodišče pouči tudi o pravici, 
pogojih in postopku za pridobitev brezplačne pravne pomoči. 

37. člen: 

Tudi ta določba je namenjena pomoči delavcu in ureja posebnost 
v zvezi s spremembo navedbe tožene stranke. Določa, da lahko 
delavec, ki je zaradi očitne pomote v tožbi napačno navedel toženo 
stranko, navedbo le-te spremeni najkasneje do konca 
poravnalnega naroka, oziroma če ni poravnalnega naroka, do 
sprejema dokaznega sklepa na prvem naroku za glavno 
obravnavo. V tem primeru se sprememba navedbe tožene stranke 
ne šteje za spremembo tožbe. Podobno določbo v korist delavca 
vsebuje že veljavni ZDSS (18. člen). 

Določba se ne nanaša samo na procesne pomanjkljivosti glede 
navedbe stranke, ki ne more biti pravdna stranka (nima 
sposobnosti biti stranka), na kar sodišče že po ZPP pazi po 
uradni dolžnosti (80. člen ZPP) in da stranki možnost, da 
pomanjkljivost odpravi (81. člen ZPP). Določba rešuje tudi 
vsebinske napake glede navedbe tožene stranke, zlasti v primerih 
povezanih družb, enoosebnih družb z omejeno odgovornostjo 
ipd.. 

38. člen: 

V tem členu so določena posebna pravila o povrnitvi stroškov v 
korist delavca, ki je praviloma ekonomsko šibkejša stranka v 
delovnem sporu. 

Tako je v prvem odstavku določeno, da sodišče lahko odloči, da 
mora delodajalec kriti vse stroške za izvedbo dokaza, tudi če 
delavec ni v celoti uspel s svojim zahtevkom, pa zaradi tega niso 
nastali posebni stroški. Pogoja za prenos bremena stroškov 
izvajanja dokazov na delodajalca sta torej, da delavec vsaj delno 
uspe v pravdi in da zaradi zavrnilnega dela odločbe niso nastali 
posebni stroški. Takšno določbo vsebuje tudi veljavni ZDSS (prvi 
odstavek 22. člena). 

V drugem odstavku je določeno, da lahko sodišče v primeru, če 
je delavec v postopku sodeloval brez pooblaščenca ali ga je 
zastopal predstavnik sindikata, v sporu pa ni v celoti uspel, odloči, 
da vsaka stranka krije stroške glede svojega pooblaščenca. Če 
delavca zastopa predstavnik sindikata ali če delavec nastopa v 
postopku brez pooblaščenca, nima stroškov s svojim 
pooblaščencem. Ostaja pa stroškovno tveganje za (delno) 
povrnitev stroškov pooblaščenca nasprotne stranke, če v sporu 
delavec v celoti ne uspe. Zato je po mnenju predlagatelja primerno, 
da v takšnem primeru, če je vsaka stranka v sporu vsaj delno 
uspela, vsaka stranka sama krije stroške svojega pooblaščenca. 
Le v primeru, če delavec niti delno ne uspe, mora povrniti stroške 
pooblaščenca nasprotne stranke. Podobno določbo vsebuje 
nemški zakon o delovnih sodiščih (12. a člen). 
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39. člen: 

Z novelo ZPP-A (17. člen) je bila spremenjena določba tretjega 
odstavka 318. člen ZPP tako, da sodišče v primeru, če tožena 
stranka ne odgovori na tožbo, tožba pa ni sklepčna, takoj zavrne 
zahtevek, ne da bi tožeči stranki tožbo vrnilo v popravo. V postopku 
pred delovnim sodiščem, kadar kot tožeča stranka nastopa 
delavec kot praviloma prava neuka stranka (zlasti če je brez 
pooblaščenca), pa bi bilo po mnenju predlagatelja prestrogo (še 
posebej ob upoštevanju, da je tožba v določenih primerih vezana 
na rok), da delavec ne bi imel možnosti, da nesklepčno tožbo v 
primeru pasivnosti nasprotne stranke popravi. 

V skladu z navedenim je v tem členu določeno, da sodišče v 
primeru zamude tožene stranke (tožena stranka ne odgovori na 
tožbo), tožba pa ni sklepčna, določi delavcu kot tožeči stranki 
rok za odpravo nesklepčnosti tožbe. Če v tem roku delavec 
tožbe ustrezno ne popravi (t.j. ne odpravi nesklepčnosti), sodišče 
tožbeni zahtevek zavrne. 

40. člen: 

V tem členu je urejen vzorčni postopek v delovnih sporih. Potreba 
po takšni določbi se izkazuje v praksi v t.im. množičnih sporih, ko 
je pred sodiščem vloženih veliko število tožb, v katerih se tožbeni 
zahtevki opirajo na enako ali podobno dejansko in isto pravno 
podlago. Namen vzorčnega postopka je torej ekonomičnost in 
pospešitev postopka. 

Predpogoj vzorčnega postopka je obstoj večjega števila tožb, v 
katerih se tožbeni zahtevki opirajo na enako ali podobno dejansko 
stanje in isto pravno podlago. V tem primeru lahko sodišče po 
prejemu odgovorov na tožbe na podlagi ene tožbe izvede vzorčni 
postopek, ostale postopke pa prekine. Pred izdajo sklepa o 
prekinitvi postopka mora sodišče omogočiti tožeči stranki, da se 
izjavi o navedbah v odgovoru na tožbo in o prekinitvi postopka 
zaradi izvedbe vzorčnega postopka. Namen takšnih izjav tožečih 
strank je, da opozorijo na morebitne posebnosti svojega postopka 
oziroma izrazijo pomisleke glede vzorčnega postopka. Zoper 
sklep o prekinitvi postopka zaradi izvedbe vzorčnega postopka 
ni dovoljena pritožba. 

Po pravnomočnosti odločbe, izdane v vzorčnem postopku, 
sodišče odloči o prekinjenih postopkih. Če ti postopki nimajo nimajo 
bistvenih posebnosti, pri odločitvi upošteva odločitev v vzorčnem 
primeru. Če pa sodišče naknadno ugotovi, da ima posamezen 
prekinjen postopek bistvene posebnosti pravne ali dejanske 
narave, seveda lahko to tožbo vsak čas izloči iz vzorčnega 
postopka in izvede "redni" postopek. Sodišče torej na sklep o 
prekinitvi postopka zaradi izvedbe vzorčnega postopka ni vezano 
(gre za sklep procesnega vodstva, ki ga lahko vselej spremeni). 

Peti odstavek določa, da stranka, ki je imela možnost sodelovati 
v vzorčnem postopku, v prekinjenih postopkih ne more oporekati 
dejanskim in pravnim ugotovitvam in stališčem, ki jih je zavzelo 
sodišče v vzorčnem postopku. Ker je v postopku v delovnem 
sporu ena stranka vedno ista (po naravi stvari je to delodajalec), 
ta odstavek določa, da sodba iz vzorčnega postopka tudi v vseh 
ostalih prekinjenih postopkih zavezuje delodajalca na tak način, 
da ne bo več mogel v vseh nadaljnjih prekinjenih postopkih 
ponavljati argumentov, kijih je že neuspešno uveljavljal v vzorčnem 
postopku. Delodajalec je namreč že v vzorčnem postopku imel 
svoj "dan na sodišču". Ta logika pa seveda ne velja za nasprotne 
stranke (t.j. delavce), ki so različni, tako da delavci (a contario) v 
prekinjenih postopkih lahko oporekajo dejanskim in pravnim 
ugotovitvam sodišča v vzorčnem postopku. 

Vzorčni postopek je prednosten, saj je treba zaradi velikega števila 
prekinjenih postopkov zagotoviti hitro odločitev sodišča prve in 
druge stopnje v vzorčni zadevi. 

41. člen: 

Ta člen določa posebnosti postopka v sporih o obstoju ali 
prenehanju delovnega razmerja. Gre namreč za spore, v katerih 
je zaradi pomena zadeve tako za delavca kot tudi za delodajalca 
treba zagotoviti še večjo pospešitev postopka. 

Tako se najprej določa, da so ti spori prednostni. To pomeni, da se 
obravnavajo pred vsemi ostalimi zadevami, ki so sicer prispele 
na sodišče pred njimi. 

V teh sporih se skrajšuje rok za odgovor na tožbo in znaša 15 
dni, medtem ko je po ZPP rok za odgovor na tožbo 30 dni. 

Določa se poseben rok za izvedbo poravnalnega naroka oziroma 
prvega naroka za glavno obravnavo v teh sporih. Rok znaša dva 
meseca od prejema odgovora na tožbo oziroma od izteka roka 
za odgovor na tožbo (če seveda ni pogojev za izdajo zamudne 
sodbe). Zlasti nemški strokovnjaki opozarjajo, da so poravnalni 
naroki v sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja lahko 
uspešni in dosežejo svoj namen le v primeru, če so opravljeni v 
kratkem roku po vložitvi tožbe. Tudi predlog novele hrvaškega 
zakona o pravdnem postopku za spore o prenehanju delovnega 
razmerja določa, da mora biti prvi narok za glavno obravnavo 
izveden v roku 30 dni od prejema odgovora na tožbo (256. člen 
predloga novele). 

Dalje je določeno, da delavec lahko spremeni tožbo glede zahtevka 
(t.j. objektivna sprememba tožbe) do konca glavne obravnave 
brez privolitev tožene stranke. Gre torej za izjemo od ZPP, ki jo 
zahteva ureditev v tretjem odstavku 118. člena ZDR, po kateri 
lahko delavec spremeni tožbeni zahtevek do zaključka glavne 
obravnave pred sodiščem prve stopnje (namesto "reintegracije" 
lahko zahteva ugotovitev trajanja delovnega razmerja, priznanje 
delovne dobe in druge pravice iz delovnega razmerja ter 
odškodnino). 

Določeno je tudi, da v teh sporih delodajalec krije svoje stroške 
ne glede na izid postopka, torej tudi če v postopku v celoti uspe 
(enako tudi v drugem odstavku 22. člena veljavnega ZDSS). S 
tem se torej v teh sporih zmanjšuje stroškovno tveganje delavca, 
ki bi ga odvračalo od uveljavljanja sodnega varstva. Vendar pa to 
pravilo ne velja, če je delavec z vložitvijo tožbe ali z ravnanjem v 
postopku zlorabljal procesne pravice. Pravni standard zlorabe 
pravic mora napolniti praksa, v ta okvir pa bo sodila zlasti vložitev 
očitno neutemeljene tožbe s "kverulantskim" ali "šikanoznim" 
namenom. 

42. člen: 

Predlog zakona določa pravila postopka v delovnih sporih tudi za 
javne uslužbence, če ni določeno sodno varstvo v upravnem 
sporu. KerZJUza razliko od ZDR določa dvostopenjsko odločanje 
v okviru delodajalca, to pomeni, da se s tožbo pred sodiščem 
izpodbija odločitev delodajalca o pravicah oziroma obveznostih 
javnega uslužbenca iz delovnega razmerja. 

Sodno varstvo lahko javni uslužbenec uveljavlja zoper odločitev 
delodajalca pod pogojem, da je vložil pritožbo, če je ta po zakonu 
dovoljena (četrti odstavek 24. člena ZJU). V drugem odstavku 25. 
člena ZJU so določeni roki za vložitev tožbe (30 dni od vročitve 

poročevalec, št.-87 76 24. oktober2003 



sklepa komisije za pritožbe oziroma od poteka roka za njeno 
odločitev, če pa pritožba ni dovoljena, začne teči ta rok z vročitvijo 
sklepa prve stopnje). 

V skladu z navedenim ta člen v prvem odstavku določa vsebino 
tožbe v teh sporih. Ker se le-ta vloži zoper odločbo delodajalca, 
mora tožba poleg vseh sestavin tožbe po ZPP vsebovati tudi 
navedbo izpodbijane odločbe, ki jo je treba tudi predložiti (npr. 
"dokončni" sklep Komisije za pritožbe ali sklep prve stopnje, če 
Komisija za pritožbe v zakonitem roku ne odloči oziroma če 
pritožba ni dovoljena). 

V drugem odstavku pa je določeno, da sodišče v okviru 
predhodnega preizkusa tožbe presodi tudi, ali so podane procesne 
predpostavke za vložitev tožbe, ki jih določa Z JU. Že po ZPP 
lahko sodišče zavrže tožbo, če je vložena prepozno (274. člen), 
po tej določbi pa jo bo zavrglo tudi, če je vložena prezgodaj (torej 
pred odločitvijo komisije za pritožbe oziroma pred iztekom roka, 
v katerem komisija mora odločiti) ali če ni tožeča stranka izčrpala 
pravnih sredstev (tj. vložila pritožbe) oziroma če jo je vložila 
prepozno. 

43. člen: 

Ta člen ureja začasne odredbe v postopku v delovnem sporu. 
Tako zavarovalna začasna odredba (začasna odredba, ki 
zavaruje bodočo izvršbo) kot tudi ureditvena začasna odredba 
(začasna odredba, ki začasno ureja sporno razmerje do dokončne 
odločitve sodišča) imata lahko v delovnih sporih odločilen pomen 
za zagotovitev učinkovitosti sodnega varstva. Predlagatelj meni, 
da dovolj široke možnosti za izdajo obeh vrst začasnih odredb 
vsebuje že Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/ 
98, 75/02, v nadaljevanju: ZIZ), ki možnih vsebin začasne odredbe 
ne omejuje. 

Predlog zakona zato v postopku v delovnem sporu dodaja le 
možnost, da sodišče lahko izda začasno odredbo tudi po uradni 
dolžnosti, če je potrebno, da se prepreči uporaba sile ali nastanek 
težko nadomestljive škode. Razlogi za izdajo začasne odredbe 
po uradni dolžnosti so glede na ZIZ torej nekoliko ožji. V drugem 
in tretjem odstavku pa so določeni kratki roki, s katerimi se 
poudarja zahteva po hitrosti postopka. 

3.3. Postopek v kolektivnih delovnih sporih 

To poglavje vsebuje določbe, ki veljajo samo v postopku v 
kolektivnih delovnih sporih. 

44. člen: 

Ta člen določa, da se postopek v kolektivnih delovnih sporih 
začne na predlog. Takšen odstop od ZPP, v skladu s katerim se 
postopek praviloma začne s tožbo, je utemeljen z drugačno vrsto 
strank v kolektivnih delovnih sporih, kar delno vpliva tudi na 
zasnovo postopka. 

Za predlog in odgovor na predlog se smiselno uporabljajo določbe 
ZPP o tožbi in odgovoru na tožbo, če ta zakon ne določa drugače. 
Posebnosti so določene v 46. in 52. členu predloga zakona. 

4$. člen: 

Določba opredeljuje udeležence v kolektivnem delovnem sporu. 
Predlog zakona ohranja že v ZDSS uveljavljeno formalno- 
materialno koncepcijo strank v kolektivnem delovnem sporu, kar 
pomeni, da so stranke določene po procesnem in materialnem 
pravu. Velja namreč ugotoviti, da bi bila omejitev strank v 
kolektivnem delovnem sporu na siceršnji pojem stranke, kot jo 

pozna pravdni postopek, preozka. Zato predlog zakona stranko 
v kolektivnih delovnih sporih poimenuje udeleženec. Pojem 
udeleženca presega pojem stranke zlasti v tistem delu, ko narava 
spora zahteva pritegnitev tistih udeležencev, ki v materialnem 
pogledu nastopajo kot nosilci pravic in obveznosti v sporu. Tem 
osebam je treba tudi omogočiti udeležbo v postopku, če sami 
niso sprožili sodnega varstva oziroma le-to ni zahtevano proti 
njim, kar je določeno v 51. členu. 

Prvi odstavek določa udeležence v formalno-pravnem pomenu. 
To sta predlagatelj postopka ter nasprotni udeleženec - torej 
oseba, organ ali združenje, ki je vložil predlog, oziroma proti 
kateremu je predlog vložen. Pojem formalnega udeleženca se 
pokriva s pojmom stranke v pravdnem postopku. 

Drugi odstavek določa udeležence v materialno-pravnem pomenu. 
To so tiste osebe, organi ali združenja, ki so nosilci pravic in 
obveznosti v razmerju, o katerem teče postopek, pod pogoji, ki 
so določeni v tem zakonu. Tem osebam je treba priznati status 
udeleženca, čeprav v postopku (še) ne sodelujejo in torej niso 
udeleženci v formalnem smislu. Zato jim predlog zakona omogoča, 
da se v postopek vključijo in uveljavljajo svoje interese (51. in 54. 
člen). 

Tretji odstavek določa, da so udeleženci v kolektivnem delovnem 
sporu tudi osebe, organi in združenja, ki jim zakon daje pravico, 
da se udeležujejo postopka. Omenjeni udeleženci imajo 
legitimacijo, da se udeležujejo postopka, že na podlagi samega 
zakona, torej ne glede na stališče predlagatelja oziroma 
nasprotnega udeleženca. 

46. člen: 

Ta člen določa posebnosti v zvezi z umikom predloga. Tako lahko 
predlagatelj umakne predlog do konca glavne obravnave brez 
privolitve nasprotnega udeleženca. 

Sodišče mora o umiku predloga obvestiti vse udeležence, saj 
lahko nadaljujejo postopek. Namen te določbe je hitrejše reševanje 
zadev, saj omogoča, da se v primeru nadaljevanja postopka 
uporabi že zbrano procesno gradivo. Način obvestitve drugih 
udeležencev je odvisen od tega, ali je predlagatelj umaknil predlog 
na obravnavi ali izven naroka za glavno obravnavo oziroma ali 
se po zakonu domneva umik zaradi izostanka z naroka. V prvem 
primeru so udeleženci obveščeni o umiku neposredno na sami 
obravnavi, v zadnjih dveh primerih pa mora sodišče udeležence 
obvesti pisno. Vsak udeleženec ima pravico v roku osmih dni od 
dneva obvestila o umiku sporočiti sodišču, da nadaljuje s 
postopkom. S tem udeleženec prevzame vlogo predlagatelja. 

47. člen: 

V tem členu so določeni udeleženci v sporih v zvezi s kolektivnimi 
pogodbami. To so spori iz prvih treh točk 6. člena predloga zakona. 

Tako so po prvem odstavku udeleženci v teh sporih združenja 
delavcev in delodajalcev ali posamezni delodajalci, ki so stranke 
(podpisniki) kolektivne pogodbe. Te osebe lahko nastopajo kot 
predlagatelj postopka ali pa so udeleženci v sporu, ki ga je začel 
kdo drug. 

Ker se kolektivne pogodbe nanašajo tudi na delavce in delodajalce, 
ki niso stranke (podpisniki) kolektivne pogodbe (splošne 
kolektivne pogodbe in kolektivne pogodbe dejavnosti), drugi 
odstavek določa, da lahko pod določenimi pogoji vložijo predlog 
ali pa se udeležijo postopka, ki ga je začel kdo drug. Pogoja za 
udeležbo v postopku sta, da mora za njih veljati kolektivna pogodba 
in da izkažejo upravičeni skupinski interes. 
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Upravičenost uveljavljanja skupinskega interesa sodišče presodi 
glede na vse okoliščine primera, kar pomeni, da je treba razčistiti 
vsa dejanska in pravna vprašanja, na podlagi katerih lahko 
sodišče ugotovi, ali je združenje delavcev oziroma delodajalcev, 
posamezni delodajalec oziroma skupina delavcev upravičena 
uveljaviti tak interes v kolektivnem delovnem sporu. 

49. (len: 

Ta člen določa udeležence v sporih o zakonitosti stavke. Tako 
lahko predlog v tem sporu vloži tisti, ki ima po zakonu pravico 
organizirati stavko, in tisti, zoper katerega je stavka organizirana. 
Po zakonu o stavki (2. člen) ima pravico organizirati stavko sindikat 
(na ravni podjetja, panoge, dejavnosti ali države) ali večina 
delavcev (na ravni podjetja). 

V dnjgem odstavku je določeno, da se sindikat lahko udeležuje 
postopka, ki ga je začel kdo drug, kar pomeni, da ima sindikat v 
sporu o zakonitosti stavke lahko vselej položaj udeleženca. Tako 
lahko vloži predlog za začetek postopka, je nasprotni udeleženec, 
če je predlog vložen proti njemu, ali pa prijavi udeležbo v postopku, 
ki ga je začel nekdo drug, pri čemer se na podlagi drugega 
odstavka tega člena njegov pravni interes predpostavlja (pripada 
mu ex lege). 

49■ Člen: 

Po tej določbi lahko predlog za začetek postopka o pristojnostih, 
ki jih ima sindikat v zvezi z delovnimi razmerji, vloži sindikat. Ker 
gre za vlogo sindikata pri varstvu pravic delavcev iz delovnega 
razmerja, ima aktivno legitimacijo za začetek kolektivnega 
delovnega spora samo sindikat. 

50. člen: 

Ta člen določa udeležence v sporih o reprezentativnosti sindikata. 
Tako lahko kolektivni delovni spor začne tisti sindikat, ki mu pristojni 
minister oziroma delodajalec ni priznal reprezentativnosti po 
zakonu o reprezentativnosti sindikatov. 

Predlog zakona v drugem odstavku tega člena daje sindikatu, ki 
uveljavlja status reprezentativnosti, pravico do sodnega varstva 
tudi v primeru, če minister oziroma delodajalec v roku dveh 
mesecev po vloženi zahtevi ne odloči o reprezentativnosti. 
Zakonska presumpcija negativne odločitve (drugi in tretji odstavek 
72. člena predloga zakona) daje sindikatu aktivno legitimacijo za 
začetek postopka. Sindikat bo v tem primeru kot predlagatelj 
zahteval odločitev sodišča, da nadomesti izostalo odločbo in 
zagotovi reprezentativnost. 

51. člen: 

Zaradi formalno materialnega značaja udeležbe v postopku 
kolektivnih delovnih sporov ta člen nalaga sodišču, da mora o 
začetku postopka obvestiti osebe, organe in združenja, ki so 
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča. 
Obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski ter spletnih straneh sodišča, s čimer se upoštevajo 
možnosti sodobnih informativnih sredstev. 

Na podlagi obvestila sodišča lahko te osebe, organi in združenja 
prijavijo svojo udeležbo bodisi pisno bodisi na naroku za glavno 
obravnavo. Sodišče nato preizkusi, ali je podan pravni interes 
osebe, ki je prijavila udeležbo. O tem odloči s sklepom, s katerim 
udeležbo zavrne ali jo dopusti. Pred odločitvijo se lahko drugi 

udeleženci izjavijo o prijavljeni udeležbi. Zoper sklep o zavnitvi 
udeležbe je dovoljena pritožba (v skladu z ZPP), zoper sklep o 
dopustitvi udeležbe pa ni dovoljena posebna pritožba, kar pomeni, 
da lahko drugi udeleženci ta sklep izpodbijajo samo skupaj s 
pritožbo zoper končno določbo (drugi odstavek 363. člena ZPP). 

Omenjene osebe lahko prijavijo udeležbo ves čas postopka, tudi 
še v postopku s pravnimi sredstvi (54. člen predloga zakona). 

52. člen: 

Ta člen določa posebnosti postopka v nekaterih sporih s področja 
paticipativnih razmerij v ožjem pomenu besede, ki se nanašajo 
na imenovanje delavskega direktorja in volitve članov sveta 
delavca. 

Te spore, ki so določeni taksativno, je treba zaradi njihove narave 
obravnavati kot nujne. Zato predlog določa, da v teh sporih sodišče 
pod določenimi pogoji lahko odloči brez glavne obravnave (pri 
čemer so pogoji milejši kot pri ostalih kolektivnih delovnih sporih 
na podlagi 24. člena predloga zakona), poleg tega pa skrajšuje 
posamezne roke iz ZPP. 

Tako lahko sodišče odloči brez glavne obravnave, če dejansko 
stanje med udeleženci ni sporno in ni drugih ovir za izdajo odločbe. 
Če ti pogoji niso izpolnjeni, mora sodišče opraviti glavno 
obravnavo, pri čemer mu predlagani člen nalaga, da opravi narok 
za glavno obravnavo najkasneje v treh dneh od prejema odgovora 
oziroma če nasprotni udeleženec ne odgovori (in ni pogojev za 
izdajo zamudne sodbe) v treh dneh od izteka roka za odgovor. 
Ker je rok za opravo naroka zelo kratek, sodišče lahko narok 
določi tudi po telefonu, brzojavno, z uporabo telekomunikacijskih 
storitev ali informacijske tehnologije. 

V teh sporih so določeni krajši roki oziroma so določeni roki, ki jih 
ZPP ne pozna. Tako znaša rok za odgovor, rok za pritožbo in rok 
za odločitev višjega sodišča o pritožbi tri dni. Prva dva roka sta 
prekluzivna, zadnji pa je seveda instrukcijski. 

53- člen: 

V1. točki prvega odstavka so primeroma določeni načini odločitev 
v kolektivnih delovnih sporih iz prvih treh točk 6. člena predloga 
zakona, ki se nanašajo na kolektivne pogodbe in splošne akte 
delodajalca. Sodišče v teh sporih v primeru, če je zahtevek 
utemeljen, lahko ugotovi veljavnost ali neveljavnost kolektivne 
pogodbe, kršitev pravic ali obveznosti iz kolektivne pogodbe, 
neskladnost kolektivne pogodbe z zakonom, neskladnost 
kolektivne pogodbe z drugo kolektivno pogodbo, s katero mora 
biti v skladu, neskladnost splošnega akta delodajalca z zakonom 
oziroma s kolektivno pogodbo itd. Gre torej za ugotovitvene 
odločbe sodišča. 

V 2. točki prvega odstavka pa je predvidena konstitutivna 
(oblikovalna) vloga sodnih odločb. Sodišče namreč lahko delno 
ali v celoti razveljavi oziroma odpravi splošni akt delodajalca ali 
posamični pravni akt in glede na okoliščine primera naloži 
udeležencem sprejem ali izdajo novega pravnega akta. Sodišče 
sicer ne nadomešča pristojnosti in volje udeležencev, pač pa 
nekatere njihove splošne ali posamične pravne akte razveljavlja 
(ex nune) oziroma odpravlja (ex tunc). 

Če sodišče izda ugotovitveno odločbo na podlagi 1. točke prvega 
odstavka, lahko posameznemu udeležencu naloži izpolnitev 
določene obveznosti. Tega pa sodišče ne more storiti po uradni 
dolžnosti, ampak je vezano zahtevo posameznega udeleženca. 
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Če je sodišče na zahtevo udeleženca naložilo drugemu 
udeležencu izpolnitev določene obveznosti, potem se ta odločba 
kot izvršilni naslov nanaša na vsakogar, ki mu je bila z njo priznana 
pravica, čeprav se postopka ni udeleževal. Gre seveda za izjemno 
od načela, da se lahko sodna odločba nanaša le na udeležence 
v postopku (subjektivni učinek pravnomočne sodne odločbe). 
Tisti, ki bo predlagal izvršbo na podlagi take sodne odločbe, bo 
moral izkazati, da mu je z odločbo priznana pravica, ki je bila 
kršena oziroma da so bile njegove pravice prizadete zaradi kršitve 
kolektivne pogodbe s strani udeleženca, ki mu je sodišče naložilo 
izpolnitev določene obveznosti, te obveznosti pa ni izpolnil 
prostovoljno. 

Četrti odstavek uvaja izjemo od načela, po katerem sodišče ne 
more nadomeščati volje in pristojnosti udeležencev, ko gre za 
splošne akte delodajalca ali posamične pravne akte. Izjema je 
podana takrat, ko sodišče presodi, da mora zaradi varstva pravic 
udeležencev po razveljavitvi oziroma odpravi spornega akta le- 
tega delno ali v celoti nadomestiti. Gre za določeno obliko začasne 
odredbe, saj lahko udeleženci kasneje sami nadomestijo sporne 
splošne akte delodajalca ali posamične pravne akte in pri tem 
upoštevajo zakonitost postopka. Da gre za izjemno pristojnost 
sodišča v kolektivnem delovnem sporu, kaže tudi določba, da 
sodišče delno ali v celoti nadomesti sporni posamični ali splošni 
akt delodajalca s sklepom in ne z odločbo. 

Zadnji odstavek določa objavo ugotovitvenih oziroma 
konstitutivnih odločb sodišča, ki se nanašajo na kolektivne 
pogodbe in splošne akte delodajalca, v javnem ali drugem glasilu, 
v katerem so bili ti splošni akti objavljeni. 

54, člen: 

Ta člen določa legitimacijo za vložitev pravnih sredstev (pritožba, 
ugovor, revizija) v kolektivnih delovnih sporih. Ker predlog zakona 
določa formalno-materialno koncepcijo udeležencev v teh sporih, 
so v tem členu določena posebna pravila v zvezi s pravnimi 
sredstvi. 

Tako lahko pravna sredstva vloži tudi udeleženec, ki ni sodeloval 
v postopku na sodišču prve stopnje. To pravilo omogoča 
materialnim udeležencem (torej osebam, ki so nosilci pravic in 
obveznosti v razmerju, o katerem se odloča) in udeležencem, za 
katere zakon določa, da se lahko udeležujejo postopka, da vložijo 
pravno sredstvo tudi v primeru, če niso sodelovali v postopku na 
sodišču prve stopnje, pa so kasneje zvedeli za odločbo, ki utegne 
prizadeti njihov pravni interes. Če pravno sredstvo vloži materialni 
udeleženec, bo seveda sodišče v skladu z določbo 51. člena 
predloga zakona najprej preizkusilo, ali je podan njegov pravni 
interes za vložitev pravnega sredstva. 

Vendar pa predlog zakona v naslednjem odstavku določa omejitev: 
za vložitev pravnih sredstev veljajo zanj enaki roki kot za 
udeležence, ki so sodelovali v postopku do izdaje odločbe. Tako 
lahko udeleženec, ki se ni udeleževal postopka na prvi stopnji in 
mu zato sodišče odločbe ni vročilo, vloži pravno sredstvo v roku, 
ki je na voljo udeležencu, kateremu je bila odločba sodišča 
najkasneje vročena. 

To pravilo pa je omiljeno z določbo tretjega odstavka, po kateri 
sodišče upošteva tudi pravno sredstvo, ki je vloženo po poteku 
tega roka, pod pogojem, da jo je prejelo, preden je odločilo o 
pravnem sredstvu drugega udeleženca, ki je bilo pravočasno 
vloženo. 

55. člen: 

V kolektivnih delovnih sporih ni dovoljena obnova postopka, kar 
velja tudi po veljavnem ZDSS. Gre namreč za tako naravo sporov, 
ki jih ni možno ponovno preverjati po preteku določenega časa. 
Obnova postopka ne bi dosegla svojega namena, saj gre za 
sodne odločitve, ki urejajo pravna razmerja za določeno obdobje 
oziroma se po volji udeležencev lahko ustrezno spreminjajo. 

56. člen: 

Določba o začasnih odredbah je obrazložena v obrazložitvi k 43. 
členu predloga zakona. Gre za določbo z enako vsebino in je 
ponovljena v tem poglavju zaradi sistematike predloga zakona. 

57. člen: 

V tem členu je določeno, da se v kolektivnih delovnih sporih ne 
plačujejo sodne takse, torej enako kot v veljavnem ZDSS. S tem 
se omogoča lažji dostop do sodišča v teh sporih, ki jih je do 
določene mere treba stimulirati, saj se z njimi odpravljajo vzroki 
za morebitne poznejše individualne delovne spore. Takšno 
ureditev pozna tudi nemški zakon o delovnih sodiščih. 

3.4. Postopek v socialnih sporih 

To poglavje vsebuje določbe, ki veljajo samo v postopku v socialnih 
sporih. Ker je teh posebnih določb zaradi javnopravne narave 
predmeta socialnega spora več, so zaradi boljše preglednosti 
razdeljene v dva podpoglavja - Splošne določbe in Potek postopka. 

3.4.1. Splošne določbe 

59, Člen; 

V tem členu je podana definicija socialnega spora. Izhaja iz najširše 
opredelitve socialnega spora kot spora o pravicah, obveznostih 
in pravnih koristih fizičnih, pravnih in drugih oseb, če so lahko 
nosilci pravic in obveznosti iz sistema socialne varnosti in za 
katere so v skladu z zakonom pristojna socialna sodišča. To so 
spori med posamezniki kot upravičenci do dajatev oziroma pravic 
iz sistema socialne varnosti ter pristojnimi nosilci socialnih 
zavarovanj oziroma socialnega varstva (javni zavod, javni sklad, 
pristojni državni organ). 

Določba drugega odstavka predstavlja konkretizacijo določbe 
prvega odstavka 157. člena ustave, ki terja odločanje sodišča o 
zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, s katerimi državni organi, 
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil odločajo o 
pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in 
organizacij. V skladu s to določbo ustave drugi odstavek 
predlaganega člena določa, da o zakonitosti dokončnih 
posamičnih aktov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil 
na področju socialne varnosti odloča socialno sodišče. 

» 
59. člen: 

Posebnost socialnega spora je, da se pod določenimi pogoji 
zaslišanje zavarovanca lahko izvede tudi v pisni obliki. Ker 
predlagana določba predstavlja izjemo od pravila, da sodišče 
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odloča o tožbenem zahtevku na podlagi ustnega, neposrednega 
in javnega obravnavanja (prvi odstavek 4. člena ZPP), se dokaz 
z zaslišanjem stranke - zavarovanca lahko izvede v pisni obliki 
le, če se zavarovanec zaradi zdravstvenih ali drugih utemeljenih 
razlogov ne more udeležiti naroka in če nobena stranka temu ne 
nasprotuje (s tem se namreč odrečejo pravici postavljanja vprašanj 
stranki kot priči na podlagi263. člena ZPP). Potrebno je upoštevati, 
da so zavarovanci v socialnih sporih pogosto starejše osebe, 
velikokrat tudi z resnimi zdravstvenimi težavami, kar se je v 
dosedanjih sporih pred sodiščem izkazovalo kot ovira za pristop 
stranke na sodišče in posledično kot razlog za daljše trajanje 
postopka. 

Po ZPP sicer lahko sodišče v takšnem primeru dokaz z 
zaslišanjem stranke izvede tudi po predsedniku senata ali 
zaprošenem sodniku, vendar to podaljša in tudi podraži postopek. 
Seveda pa predlagana ureditev ne preprečuje sodišču, da v 
spornih primerih, kljub temu, da je dokaz z zaslišanjem stranke 
izvedlo v pisni obliki, ta dokaz ponovi še po zaprošenem sodniku 
ali predsedniku senata. Predlagana ureditev je povzeta po vzoru 
nemškega zakona o socialnih sodiščih (v nadaljevanju: SGG (62. 
člen)). V nemški sodni praksi je značilno, da sodišče po pravilu 
zaslišuje stranke v pisni obliki z namenom, da se privarčuje čas 
in stroški, ki bi nastali z ustnim zaslišanjem. 

60, člen: 

Tudi predlagana določba o izključitvi javnosti v nekaterih socialnih 
sporih predstavlja izjemo odpravila, da sodišče odloča o tožbenem 
zahtevku na podlagi ustnega, neposrednega in javnega 
obravnavanja (prvi odstavek 4. člena ZPP). Tako kot po veljavnem 
ZDSS, je zaradi varstva zasebnosti javnost izključena v sporih 
za priznanje pravic do in iz invalidskega in zdravstvenega 
zavarovanja. V teh sporih se namreč dokazni postopek 
najpogosteje opira na listine, ki vsebujejo osebne podatke 
zavarovanca. Gre zlasti za izvedenska mnenja invalidskih komisij. 

Ker se v praksi izkazuje želja zavarovancev, da je tudi v teh 
sporih na naroku prisoten njihov sorodnik ali druga oseba, ki ji 
zavarovanec zaupa, je v drugem odstavku tega člena določeno, 
da so na naroku lahko navzoče osebe, ki jim na predlog 
zavarovanca iz upravičenih razlogov to dovoli sodišče. 

61. člen: 

V tem členu je določeno, da mora sodišče popolnoma in po resnici 
ugotoviti sporna dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost 
zahtevka. Gre za načelo materialne resnice, ki je bilo z novim 
ZPP-99 opuščeno z utemeljitvijo, da imajo v civilnem pravdnem 
postopku prednost dispozitivna dejanja strank, ki izključujejo 
potrebo po ugotavljanju materialne resnice. Ker se socialni spor v 
večih elementih razlikuje od civilnega spora, so dispozitivna dejanja 
strank v teh postopkih v večji meri omejena kot v ZPP. Ta ugotovitev 
velja tudi v primerjavi s postopkom v individualnih delovnih sporih, 
saj sicer materialno delovno pravo vsebuje veliko prisilnih 
predpisov, vendar občutno manj kot materialni predpisi na področju 
socialne varnosti, kjer so prisilni predpisi določeni v javnem 
interesu. Vse to predpostavlja veSjo aktivnost sodišča v postopku 
v socialnem sporu v primerjavi z ZPP in tudi s postopkom v 
individualnih delovnih sporih. 

Socialni spor se razlikuje od civilnega predvsem v tem, da je v 
socialnem sporu v javnem interesu, da upravičenec iz sistema 
socialne varnosti čim hitreje in lažje pride do na materialnem 
predpisu utemeljene pravice iz sistema socialne varnosti. V javnem 
interesu je zato tudi, da sodišče zgolj na podlagi pravilno in popolno 
ugotovljenega dejanskega stanja sprejme na materialnih predpisih 
utemeljeno odločitev o upravičenosti do pravice iz sistema socialne 

varnosti, in to kljub morebitni pasivnosti strank v postopku. K 
temu vodi s tem členom določeno načelo materialne resnice. 

62. člen: 

V tem členu je določeno, da lahko sodišče dokaze izvede tudi po 
uradni dolžnosti, če po izvedbi vseh dokazov, ki so jih predlagale 
stranke, ne more ugotoviti dejstev, ki so pomembna za odločitev. 

Razlogi za predlagano ureditev, ki odstopa od ureditve po ZPP in 
po kateri bo torej sodišče izjemoma lahko izvajalo dokaze tudi po 
uradni dolžnosti, so podani v obrazložitvi 34. člena predloga 
zakona. Pri tem pa je treba poudariti, da je v postopku v socialnem 
sporu v primerjavi s postopkom v individualnem delovnem sporu 
potreba po takšni ureditvi, ki omogoča sodišču uradno 
dokazovanje, še bolj izrazita. Kot že omenjeno v obrazložitvi k 
prejšnjemu členu, na področju prava socialne varnosti zaradi 
varstva javnega interesa prevladujejo prisilni predpisi. Poleg tega 
je dejanska procesna neenakost v postopku v socialnem sporu 
še večja, saj je ena stranka zavarovanec (ki v praksi le izjemoma 
nastopa s pooblaščencem), druga pa organ javne oblasti. 

Takšna aktivna vloga sodišča je uveljavljena tudi v Zakonu o 
upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, 70/00, v nadaljevanju: 
ZUS (14. člen)) in v nemškem SGG (103. člen). 

Določba drugega odstavka, ki določa založitev predujma za 
izvedbo dokazov po uradni dolžnosti, je enaka kot v postopku v 
individualnem delovnem sporu, s to razliko, da to pravilo ne velja 
v primerih, ko sodišče po uradni dolžnosti izvede dokaz z 
izvedencem iz drugega odstavka 68. člena predloga zakona. 
Predujem za izvedbo dokaza z izvedencem v socialnih sporih o 
pravicah do in iz socialnih zavarovanj in socialnega varstva 
namreč v vsakem primeru založi zavod. 

63. člen: 

V tem členu je določena procesna predpostavka za sodno varstvo 
proti upravnim aktom. Socialni spor je dopusten, če je izpodbijani 
upravni akt dokončen (izpodbojna tožba) ali če upravni akt ni bil 
izdan in tožeči stranki vročen v zakonitem roku (tožba zaradi 
molka), v obeh primerih pod pogojem, da je tožeča stranka v 
presodnem upravnem postopku izrabila oziroma uveljavila redna 
pravna sredstva (t.j. vložila pravočasno pritožbo, če je pritožba 
po zakonu dovoljena). Kdaj je upravni akt dokončen, določa 224. 
člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 
80/99, 70/00, v nadaljevanju: ZSUP). Po tej določbi je dokončna 
tista odločba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo. Gre za 
procesno predpostavko, uveljavljeno tako v slovenskem ZUS (4. 
člen) kot tudi v nemškem SGG (77. člen), in je izraz ustavnega 
načela delitve oblasti. 

Obstoj te procesne predpostavke se ugotavlja v okviru 
predhodnega preizkusa tožbe (75. člen predloga zakona). Tako 
bo predsednik senata oziroma sodnik posameznik tožbo zavrgel, 
če je vložena prezgodaj (torej še pred dokončnostjo izpodbijanega 
upravnega akta), kot tudi v primeru, če je izpodbijani upravni akt 
sicer dokončen oziroma če ni bil izdan, pa v predsodnem postopku 
ni bila vložena pritožba oziroma je bila pritožba vložena prepozno, 
če je seveda po zakonu dovoljena. 

64. člen: 

Ker je socialno sodišče pristojno za odločanje v socialnih sporih 
za območje celotne države (3. točka 12. člena predloga zakona) 
in ker odloča na sedežu sodišča (tretji odstavek 13. člena predloga 
zakona), ta člen določa pogoj, pod katerim lahko sodišče izvede 
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narok tudi zunaj svojega sedeža. Gre za primer, če ima 
zavarovanec stalno oziroma začasno prebivališče na območju 
poslovanja zunanjih oddelkov Delovnega in socialnega sodišča v 
Ljubljani oziroma na sedežih ali zunanjih oddelkih ostalih treh 
delovnih sodišč prve stopnje. Predlagana določba je odraz načela 
lažjega dostopa zavarovanca do sodišča in načela pospešitve in 
ekonomičnosti postopka v socialnem sporu. 

65. člen: 

Ta določba ureja zastopanje stranke v postopku z izrednimi 
pravnimi sredstvi. Kot je že omenjeno v obrazložitvi k 35. členu 
predloga zakona, mora po ZPP stranka v postopku z izrednimi 
pravnimi sredstvi imeti pooblaščenca, ki je lahko le odvetnik (tretji 
odstavek 86. člena ZPP). Po predlagani določbi pa bo v postopku 
z izrednimi pravnimi sredstvi stranko (zavarovanca, delodajalca 
in zavod) lahko zastopal tudi pooblaščenec, ki izpolnjuje pogoje, 
določene v tem členu. Pooblaščenec zavarovanca oziroma 
delodajalca mora biti predstavnik sindikata oziroma združenja 
zavarovancev (npr. društva upokojencev, društva invalidov) 
oziroma združenja delodajalcev, ki ga le-ta zaposli za zastopanje 
svojih članov, in je opravil pravniški državni izpit. Pooblaščenec 
zavoda pa mora biti zaposlen pri zavodu (npr. v pravni službi) in 
prav tako imeti pravniški državni izpit. Utemeljitev odstopa od 
obveznega odvetniškega zastopanja je podana v obrazložitvi k 
35. členu predloga zakona. 

66. člen: 

Obrazložitev člena je smiselno enaka obrazložitvi 36. člena 
predloga zakona. 

67. člen: 

Obrazložitev člena je smiselno enaka obrazložitvi 37. člena 
predloga zakona. 

68. člen: 

Ta člen ureja posebnosti glede stroškov postopka v socialnih 
sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in socialnega 
varstva in je v primerjavi z veljavno ureditvijo precej spremenjen. 
Tako je bilo izhodišče veljavne ureditve načelo, da vsaka stranka 
krije svoje stroške postopka (prvi odstavek 36. člena ZDSS). 
Takšna ureditev se je v praksi izkazala kot neustrezna v primeru, 
ko zavarovanec v socialnem sporu zoper zavod kot nasprotno 
stranko uspe, saj je moral v skladu s citirano določbo ZDSS kljub 
uspehu v sporu sam kriti svoje stroške. Zato je Ustavno sodišče 
z odločbo št. U-l-53/00-32 z dne 12. junija 2003 (Uradni list RS, št. 
63/03) razveljavilo prvi odstavek 36. člena ZDSS, kolikor določa, 
da zavarovanec, ki v sporu uspe, ne more zahtevati povračila 
stroškov postopka od zavoda v skladu z načelom uspeha. Po 
mnenju Ustavnega sodišča je takšna določba v nasprotju z 
načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena 
ustave. 

Glede na navedeno prvi odstavek določa, da v socialnih sporih o 
pravicah do in iz socialnih zavarovanj in socialnega varstva (to 
so spori, v katerih zavarovanec izpodbija dokončno odločbo 
zavoda o njegovih pravicah iz socialne varnosti, ki so določene z 
materialno zakonodajo) krije svoje stroške zavod ne glede na 
izid postopka. To je torej posebno pravilo, ki ureja "povračilo" 
stroškov zavoda (t.j. stroškov, ki jih ima zavod s svojim 
zastopanjem in prihodom na sodišče), medtem ko se glede 
povračila stroškov zavarovanca subsidiarno uporablja ZPP. To 

pomeni, da v teh sporih zavod vedno krije svoje stroške (tudi če 
zavarovanec v sporu ne uspe), če pa zavod v sporu izgubi, 
mora na zahtevo zavarovanca v skladu s 154. členom ZPP 
povrniti tudi njegove stroške glede na uspeh v sporu. Ta določba 
omogoča zavarovancem, da se bodo lažje odločali za sodno 
varstvo, saj jih ne bremeni riziko kritja stroškov nasprotne stranke. 

V teh sporih v skladu z drugim odstavkom tudi stroške za izvedbo 
dokazov z izvedencem krije zavod ne glede na izid postopka 
(enako kot po veljavni ureditvi, drugi odstavek 36. člena ZDSS). 
Gre namreč za dokaze, katerih izvedba je povezana s precejšnjimi 
stroški. To so predvsem izvedenci /vedicinske stroke v invalidskih 
in zdravstvenih zadevah, včasih pa tudi izvedenci finančne stroke 
v pokojninskih zadevah. Ne glede na izid pravde in ne glede na to, 
katera stranka je predlagala izvedbo takega dokaza, mora stroške 
za izvedbo dokaza kriti zavod. Posledično tudi predujem za izvedbo 
takega dokaza v vsakem primeru založi zavod (tudi v primeru, 
če je izvedbo dokaza predlagal zavarovanec ali ga je sodišče 
izvedlo ex offo). 

Tretji odstavek ureja povračilo t.im. separatnih stroškov. Tako 
mora stranka v vsakem primeru nasprotni stranki povrniti stroške, 
ki jih je povzročila z zavlačevanjem postopka, zavajanjem sodišča 
ali kako drugače po svoji krivdi ali ki so nastali po naključju, ki se 
je njej primerilo. V primerjavi z veljavno ureditvijo (tretji odstavek 
36. člena ZDSS) in ureditvijo po ZPP je to pravilo po vzom nemške 
ureditve socialnega spora (192. člen SGG) nekoliko razširjeno, 
saj tako domači kot tuji strokovnjaki ugotavljajo, da je možno 
zlorabe procesnih pravic najbolj učinkovito sankcionirati pri 
odločanju o stroških postopka. 

Ta člen ureja posebnosti glede stroškov postopka v socialnih 
sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in socialnega 
varstva. To pomeni, da se bodo v vseh ostalih socialnih sporih 
(npr. odškodninski, regresni spori) v celoti uporabljala pravila ZPP 
o povračilu stroškov, torej po načelu uspeha, saj pri teh sporih ne 
obstajajo razlogi, ki bi narekovali drugačno ureditev, kot jo pozna 
ZPP. 

69. člen: 

Predlagana določba ureja udeležbo dmgih oseb v socialnem sporu 
v skladu z naravo tega spora. Tako mora sodišče o začetku 
postopka tudi po uradni dolžnosti do konca postopka na prvi 
stopnji obvestiti tretje osebe, če bi ureditev spornega razmerja 
lahko posegla v njihove pravice ali na zakon oprte neposredne 
koristi. Tako ravna sodišče tudi v primeru, če je v spornem 
pravnem razmerju tretji soudeležen tako, da se odločitev lahko 
sprejme samo na enak način tudi zanj. Gre za institut stranske 
intervencije (199. do 202. člen ZPP), posebnost pa je v tem, da 
predlagani člen določa obveznost sodišča, da omenjene tretje 
osebe obvesti o začetku postopka tudi po uradni dolžnosti, in 
sicer zaradi varstva javnega interesa in varstva pravic strank, ki 
izhaja iz javnopravne narave spora, ter posebnega varstva prava 
neveščih strank socialnopravnega razmerja. Takšno določbo 
vsebuje tudi ZUS (drugi in tretji odstavek 20. člena) in nemški 
SGG (75. člen). 

70. člen: 

Ta člen ureja začasne odredbe v postopku v socialnem sporu. 
Tako lahko sodišče med postopkom na predlog stranke ali po 
uradni dolžnosti odloži izvršitev izpodbijanega upravnega akta, 
če bi z izvršbo nastala stranki težko nadomestljiva škoda in ni 
nevarnosti, da bi nasprotni stranki nastala večja nepopravljiva 
škoda. 
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V primerjavi z ureditvijo začasnih odredb v veljavnem ZDSS (19. 
člen) in tudi predlagano ureditvijo le-teh v individualnih delovnih in 
kolektivnih sporih (43. in 56. člen) je predlagana ureditev začasnih 
odredb v socialnem sporu drugačna, saj je sodna praksa opozorila, 
da po veljavnem ZDSS izdajanje začasnih odredb v socialnih 
sporih praktično ni bilo mogoče. ZIZ namreč v okviru začasnih 
odredb po mnenju sodnikov ne omogoča odložitev izvršitve 
izpodbijanega upravnega akta. Zato se s predlaganim členom 
uvajajo začasne odredbe, ki so značilne za upravni spor (30. in 
69. člen ZUS). ZUS sicer določa, da mora stranka zahtevati 
odložitev izvršitve izpodbijanega upravnega akta najprej od 
organa, ki je pristojen za izvršbo (torej organa, ki je akt izdal), 
šele v primeru negativne odločitve pa od sodišča, vendar pa je ta 
ureditev v upravnem sporu kritizirana, saj to precej podaljšuje 
postopek. 

Poleg odložitve izvršitve izpodbijanega upravnega akta lahko 
sodišče na predlog stranke ali po uradni dolžnosti naloži nasprotni 
stranki (po naravi stvari je to lahko le zavod, ki odloča o 
upravičenosti do dajatev iz socialne varnosti) začasno plačilo 
dajatev. To bo lahko storilo predvsem takrat, kadar bi bila zaradi 
dolgotrajnosti postopka ogrožena socialna varnost tožeče 
stranke (zavarovanca), njen zahtevek pa je po merilih ZlZ-a 
verjetno izkazan. 

V drugem in tretjem odstavku so določeni kratki roki, s katerimi 
se poudarja zahteva po hitrosti postopka, saj so v primerjavi z 
ZIZ krajši. Tudi te začasne odredbe se bodo seveda izdajale po 
določbah ZlZ-a, če ni v tem členu določeno drugače (posebnosti 
so torej v pogojih za izdajo začasne odredbe in v krajših rokih). 

71. člen: 

V tem členu je določeno, da se v socialnih sporih o pravicah do in 
iz socialnih zavarovanj in socialnega varstva ne plačujejo sodne 
takse. S tem se, v povezavi z določbami 68. člena predloga 
zakona, v teh sporih, v katerih zavarovanec izpodbija dokončno 
odločbo zavoda o njegovih pravicah iz socialne varnosti, uveljavlja 
načelo brazplačnega postopka, kot izraza načela socialne države 
ter načela dejanskega dostopa do socialnega sodišča. 

3.4.2. Potek postopka 

72, (len; 

Ta člen določa rok za vložitev tožbe zoper dokončne upravne 
akte zavoda, s katerim je slednji odločil o pravici, obveznosti ali 
pravni koristi na področju socialne varnosti. Prvi odstavek 
predlaganega člena določa 30-dnevni prekluzivni rok za vložitev 
tožbe, pri čemer se rok šteje od dneva vročitve dokončnega 
upravnega akta. 

V drugem in tretjem odstavku tega člena pa je določeno, kdaj 
nastopi molk pristojnega organa in s tem, kdaj je mogoče v teh 
primerih najprej vložiti tožbo, da ne bo prezgodnja in s tem 
nedopustna. Tako molk organa druge stopnje nastopi, če organ 
druge stopnje ni izdal upravnega akta o pritožbi stranke v 
zakonitem roku in ga ne izda na novo zahtevo stranke niti v 
nadaljnjem roku sedmih dni. Po preteku tega roka sme stranka 
vložiti tožbo, kot da bi bila njena pritožba zavrnjena, kar pomeni, 
da gre za fikcijo negativne drugostopne odločitve. Enako pravilo 
velja tudi v primeru, če stranka nima pritožbe zoper upravni akt 
prvostopnega organa, ta pa v zakonitem roku upravnega akta ni 
izdal. 

Velja še omeniti, da pri tožbah zaradi molka organa ni prekluzije 
oziroma določenega maksimalnega roka za vložitev tožbe. Tožbo 
je mogoče v tem primem vložiti vse, dokler upravni akt ni izdan. 
"Ker je rok za izdajo upravnega akta instrukcijski rok, organ z 
iztekom ne izgubi pravice (pristojnosti) do izdaje upravnega akta. 
Zato tudi tožnik po nastopu molka organa ni vezan na 
tridesetdnevni tožbeni rok, določen za primer, ko je upravni akt 
izdan in vročen stranki"(Jerovšek, T.: Predpisi o upravnem sporu, 
ČZ Uradni list RS, Ljubljana 1998, str. 26). 

73. člen: 

V tem členu je določena vsebina tožbe v tistih socialnih sporih, v 
katerih se izpodbijajo upravni akti o pravicah, obveznostih in pravnih 
koristih s področja socialne varnosti. Tako prvi odstavek določa, 
da mora v teh sporih tožba obsegati poleg sestavin, ki jih mora 
imeti vsaka vloga (105. člen ZPP), tudi navedbo upravnega akta, 
zoper katerega je tožba vložena, tožbene razloge in zahtevek. 
Tožbi je treba priložiti tudi upravni akt v izvirniku ali overjenem 
prepisu. 

Drugi odstavek pa vsebuje posebno pravilo o zahtevku v socialnih 
sporih o pravicah do in iz socialnih zavarovanj in socialnega 
varstva (t.j. tistih sporih, v katerih zavarovanec izpodbija upravno 
odločbo o njegovih pravicah s področja socialne varnosti). Tudi v 
teh sporih mora zavarovanec postaviti zahtevek, vendar pa iz 
drugega odstavka izhaja, da v fazi vložitve tožbe zadošča splošna 
opredelitev zahtevka (t.j. povedati mora, kaj zahteva od sodišča 
oziroma s čim ni zadovoljen). Ker pa seveda sodišče tudi v 
socialnem sporu odloča v mejah postavljenih zahtevkov (prvi 
odstavek 2. člena ZPP), mora zavarovanec v naslednji fazi 
postopka zahtevek natančno opredeliti. To mora storiti najkasneje 
do konca poravnalnega naroka, oziroma če ni poravnalnega 
naroka, do konca prvega naroka za glavno obravnavo. Pri 
opredeljevanju zahtevka mu bo seveda pomagal sodnik v okviru 
pravila o materialnem procesnem vodstvu, ki se v socialnem (in 
tudi delovnem) sporu prenaša že v fazo priprave na glavno 
obravnavo. Ko bo zahtevek postavljen, ga bo sodnik zapisal v 
zapisnik. 

Predlagana določba drugega odstavka torej omogoča 
zavarovancem, da v sporih o pravicah iz socialne varnosti lažje 
uveljavljajo svoje zahtevke, saj po pravilu nastopajo brez 
pooblaščencev. Takšna pomoč sodišča je pomembna tudi zato, 
ker iz dosedanje prakse sledi, da so ti spori materialnopravno 
tako zahtevni, da je za natančno opredelitev tožbenega zahtevka 
potrebno strokovno znanje. Takšno ureditev pozna tudi nemški 
SGG in avstrijski zakon o delovnih In socialnih sodiščih. 

74- &en; 

V tem členu je določeno, da se upravni akt lahko izpodbija iz 
razlogov, ki jih določa ZUS. ZUS določa tožbene razloge v 25. 
členu. Tako se lahko upravni akt Izpodbija zaradi štirih vrst 
razlogov, in sicer zaradi bistvene kršitve določb upravnega 
postopka (relativnih in absolutnih), zmotne ali nepopolne 
ugotovitve dejanskega stanja, zmotne uporabe materialnega prava 
in v tem okviru nezakonite uporabe prostega preudarka ter iz 
razlogov, zaradi katerih se upravni akt izreče za ničnega (ničnostni 
razlogi so določeni v 279. členu ZSUP). Sodišče torej v okviru 
presoje zakonitosti izpodbijanega upravnega akta preizkuša 
formalno im materialno zakonitost tega akta ter pravilno in popolno 
ugotovitev dejanskega stanja. 
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25. člen: 

Poleg razlogov, ki so določeni v 274. členu ZPP za zavrženje 
tožbe po predhodnem preizkusu tožbe, predsednik senata 
oziroma sodnik posameznik v socialnem sporu zavrže tožbo 
tudi v primeru, če je bila tožba vložena prezgodaj. Tožba je vložena 
prezgodaj, če je vložena pred dokončnostjo izpodbijanega 
upravnega akta (prvi odstavek 72. člena predloga zakona) 
oziroma pred nastopom molka organa na podlagi drugega in 
tretjega odstavka 72. člena predloga zakona. Poleg tega predsednik 
senata tožbo zavrže tudi v primeru, če je zoper upravni akt, ki se 
izpodbija, mogoča pritožba, pa pritožba sploh ni bila vložena ali 
pa je bila vložena prepozno (drugi odstavek 63. člena predloga 
zakona), torej takrat, če tožnik v predsodnem upravnem postopku 
ni uveljavil rednih pravnih sredstev, ki jih je imel na voljo. 

/g. člen: 

Ta člen ureja postopanje sodišča i/ primeru ničnega upravnega 
akta. Institut ničnosti je treba urediti v predlogu zakona glede na 
javnopravno naravo sociainopravnega razmerja. Razlogi za 
ničnost upravnega akta so določeni v 279. členu ZSUP. Gre za 
tako hude napake pri izdaji upravne odločbe, da taka odločba 
nikoli ne more postati dokončna ali pravnomočna, ker napake z 
nobenim pravnim sredstvom niti s potekom časa ni mogoče 
odpraviti (Androjna, V.: Upravni postopek in upravni spor, ČZ 
Uradni list, 1985, str. 268). 

Tako ta člen določa, da v primeru, če sodišče ugotovi, da je 
upravni akt ničen, odloči, ne da bi poslalo tožbo v odgovor. Na 
ničnost pazi sodišče po uradni dolžnosti ves čas postopka. Enako 
določbo vsebuje tudi ZUS (drugi odstavek 35. člena). 

če sodišče ugotovi, da so podani razlogi za ničnost izpodbijanega 
upravnega akta, s sklepom izreče upravni akt za ničnega. Če se 
upravni akt izreče za ničnega, se odpravijo tudi pravne posledice, 
ki so iz njega nastale (peti odstavek 81. člena predloga zakona). 

ZZušlem 

Obrazložitev člena je smiselno enaka obrazložitvi 39. člena 
predloga zakona. 

13. člen: 

Predlagana določa, ki ureja sodelovalno dolžnost strank, ki niso 
fizične osebe, predstavlja novost. Sodna praksa namreč kaže, 
da se javni zavodi s področja socialnih zavarovanj (predvsem 
ZPIZ in ZSSS, na pa Zavod RS za zaposlovanje) ne udeležujejo 
narokov za glavno obravnavo v primerih, ko so tožene stranke. 
Neudeležba zavodov je po podatkih socialnega sodišča prve 
stopnje podana kar v okoli 80% zadev. Takšno stanje zelo otežuje 
obravnavanje zadev na sodišču, podaljšuje sodne postopke in 
povsem onemogoča uveljavitev posameznih procesnih institutov 
v socialnem sporu (poravnava, pripoznava zahtevka itd.). Tako 
je bilo npr. v letu 2001 sklenjenih le osem poravnav in to le v 
regresnih zadevah. Zato mora sodišče voditi postopek ob 
okrnjenem načelu kontradiktornosti, ki pa je eno temeljnih načel 
ZPP. še posebej nesodelovanje zavodov podaljša postopek v 
(glede dejanskega stanja) zahtevnih zadevah in zlasti še, če se 
pred sodiščem obravnavajo nova materialno pravna vprašanja. 
Teh novot pa je na socialnem področju veliko, saj se zakonodaja 
ves čas spreminja. Nesodelovanje zavodov pa povzroča tudi 
nezadovoljstvo zavarovancev, ki imajo občutek, da toženega 
zavoda njihov konkretni problem ne zanima, kar pride pogosto 
do izraza v odgovorih na pritožbo v primerih, ko sodišče ugodi 
tožbenemu zahtevku, zavod pa vloži pritožbo. 

Na drugi strani pa se zavodi vedno udeležujejo glavnih obravnav 
v zadevah, v katerih nastopajo kot tožeče stranke. Do podobnih 
ugotovitev so prišli tudi nemški strokovnjaki v okviru twinning 
projekta, ki poudarjajo, da mora socialnopravna procesna ureditev 
predvideti, da morajo udeleženci postopka nositi stroške, globe 
ali poslabšanje procesnega položaja, če prekršijo svojo dolžnost 
sodelovanja. K dolžnostim sodelovanja uprave spada na zahtevo 
sodišča na podlagi 120. člena ustave tudi udeležba na ustni 
obravnavi in pogajanje o ureditvi zadev izven spora (pripoznava, 
umik, poravnava). 

Na podlagi navedenega predlagatelj ocenjuje, da je treba v 
socialnem sporu, ki je javnopravni spor med nosilcem javne 
oblasti, ki je avtoritativno odločil o utemeljenosti do dajatve iz 
sistema socialne varnosti, in zavarovancem kot fizično osebo, 
zagotoviti sodelovanje nosilcev javne oblasti v vseh socialnih 
sporih, in ne le v primerih, ko imajo slednji sami interes za udeležbo. 
Socialni spor se, kot je že večkrat poudarjeno, razlikuje od klasične 
civilne pravde v tem, da je ena od strank nosilec javne oblasti, ki 
je bistveno močnejša od druge stranke, in da je predmet tega 
spora odločanje o pravicah in obveznostih iz sistema socialne 
varnosti, torej o pravicah, ki gredo upravičencem v primeru 
socialnih rizikov in ki jim omogočajo dostojno življenje. To so torej 
stvarni in utemeljeni razlogi za drugačno ureditev instituta 
sodelovanja strank na glavni obravnavi v postopku v socialnem 
sporu. Zato so v predlaganem členu določeni mehanizmi, preko 
katerih se zagotavlja večja procesna disciplina strank v postopku. 
Ta določba predstavlja konkretizacijo načela ekonomičnosti in 
pospešitve postopka v socialnem sporu. 

Pri tem je treba poudariti, da določbe predloga zakona, ki 
zagotavljajo večjo procesno disciplino strank (28. člen), v postopku 
v socialnem sporu ne bodo tako učinkovite kot v postopku v 
delovnem sporu. Prvi odstavek 28. člena sicer določa, da bo 
sodišče ob pogojih ZPP izdalo zamudno sodbo proti toženi stranki 
(beri: zavodu) tudi v primeru, če ne bo pristopila na poravnalni 
narok ali prvi narok za glavno obravnavo (pa je sicer odgovorila 
na tožbo), vendar pa zaradi prevladujoče prisilne narave predpisov 
na področju socialne varnosti zamudnih sodb tudi v bodoče ne 
bo veliko, ker ZPP v 318. členu kot pogoj za izdajo zamudne 
sodbe določa, da ne gre za zahtevek, s katerim stranka ne more 
razpolagati. 

Tako je v prvem odstavku po vzoru nemške ureditve (111. člen 
SGG) določeno, da lahko sodišče stranki, ki ni fizična oseba, 
naloži, da se mora udeležiti naroka, če je to potrebno, da se 
postopek opravi brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški. Pri 
tem jo opozori na posledice neupravičenega izostanka. Predlagana 
ureditev torej daje sodišču možnost, da v primeru, če oceni, da je 
za izvedbo postopka v razumnem roku in čim manjšimi stroški 
potrebna navzočnost stranke, le-tej odredi, da pristopi na narok. 
V tej pisni odredbi pa jo seveda mora opozoriti na posledice 
neupravičenega izostanka, ki so določene v drugem odstavku 
tega člena. Seveda pa je v skladu z ZPP stranki prepuščeno, kdo 
jo bo zastopal na naroku (zakoniti zastopnik ali pooblaščenec). 

Neupravičena odsotnost stranke v primeru takšne odredbe 
sodišča je po predlagani ureditvi sankcionirana na dva načina. 
Kot prvo lahko sodišče stranki izreče denarno kazen po določbah 
ZPP, ki določajo izrekanje denarne kazni priči, ki neupravičeno 
ne pride na zaslišanje. Po prvem odstavku 241. člena ZPP lahko 
v takšnem primeru sodišče kaznuje pričo z denarno kaznijo do 
300.000 tolarjev. Pritožba zoper sklep o denarni kazni ne zadrži 
izvršitve sklepa (tretji odstavek 241. člena ZPP). Če priča pozneje 
opraviči svoj izostanek, sodišče lahko prekliče svoj sklep o denarni 
kazni (peti odstavek 241. člena ZPP). 
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Druga sankcija je stroškovna, in sicer lahko sodišče v primeru 
neudeležbe na zahtevo nasprotne stranke odloči, da ji mora 
stranka povrniti stroške, ki jih je povzročila z neupravičenim 
izostankom po določbah ZPP. Če priča pozneje opraviči svoj 
izostanek, jo lahko sodišče popolnoma ali deloma oprosti tudi 
povrnitve stroškov (peti odstavek 241. člena ZPP). 

Glede na vse navedeno so predlagani mehanizmi, ki zagotavljajo 
večje sodelovanje zavodov v postopku, primerni, cilji, ki jih 
zasledujejo (pri čemer še posebej izpostavljamo temeljno ustavno 
načelo socialne države in tudi sojenja v razumnem roku), pa tudi 
sorazmerni s procesnimi zahtevami, ki jih prinašajo javnim 
zavodom s področja socialnih zavarovanj. 

79. člen: 

Obrazložitev člena je smiselno enaka obrazložitvi 40. člena 
predloga zakona. 

80. člen: 

Predlagana določba tega člena, ki je delno povzeta po določbi 37. 
člena ZUS, ureja primer, ko zavod izda upravni akt v času po 
vložitvi tožbe pred socialnim sodiščem zaradi molka organa. Rok 
za izdajo upravnega akta po ZSUP ni prekluziven, ampak 
instrukcijski, kar pomeni, da lahko pristojni organ izda upravni akt 
tudi po izteku teh rokov. 

Zato predlog člena določa postopanje strank in sodišča v takšnem 
primeru. Tako mora zavod sporočiti sodišču, da je po vložitvi 
tožbe izdal upravni akt. Nato sodišče zahteva od tožeče stranke, 
da mu v roku 15 dni sporoči, ali vztraja in v kakšnem delu vztraja 
pri tožbi oziroma ali jo razširja tudi na izdani upravni akt. Če 
tožeča stranka izjavi, da vztraja pri tožbi, sodišče postopek 
nadaljuje, v nasprotnem primeru pa ga ustavi. Če pa tožbo razširi 
tudi na izdani upravni akt, potem se takšna razširitev tožbe ne 
šteje za spremembo tožbe, kar v praksi olajšuje pot stranki pri 
uveljavljanju sodnega varstva, saj ni potrebna privolitev tožene 
stranke za razširitev tožbe na nov upravni akt in je varovan 
vrstni red reševanja zadev. 

V petem odstavku tega člena pa je urejen primer, ko je tožba 
vložena zaradi molka prvostopnega organa. Če je v tem primeru 
izdan upravni akt po vložitvi tožbe, sodišče postopek ustavi, če 
je zoper izdani akt dovoljena pritožba, v nasprotnem primeru pa 
postopa po zgoraj navedenih pravilih. 

81. člen: 

V tem (in naslednjem) členu so urejene odločitve sodišča v tistih 
socialnih sporih, v katerih sodišče odloča v sporu zoper odločbo 
o pravici, obveznosti ali pravni koristi na področju socialne varnosti. 

Če po predhodnem preizkusu tožbe sodišče tožbe ne zavrže kot 
prepozne ali kot nedovoljene, lahko sprejme naslednje odločitve: 

■ zavrne tožbeni zahtevek, če ugotovi, da je odločba zakonita 
tako v materialnem kot tudi v formalnem smislu in da je bilo tudi 
dejansko stanje pravilno in popolno ugotovljeno; 

- ugodi tožbenemu zahtevku, izpodbijani upravni akt delno ali v 
celoti odpravi in odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi; 
sodišče torej po pravilu odloči meritorno (velja načelo polne 
jurisdikcije), pri tem pa je vezano na prepoved reformatio in peius; 
izjeme od tega pravila so določene v 81. členu; 

- ugodi tožbenemu zahtevku (zaradi molka organa) in odloči o 
pravici, obveznosti ali pravni koristi (torej odloči v sporu polne 
jurisdikcije) ali pa izdajo upravnega akta naloži toženi stranki 
(pod pogoji iz naslednjega člena); 

- izreče upravni akt za ničnega. 

82. člen: 

Ta člen ureja situacije, ko sodišče ne odloči meritorno, torej v 
sporu polne jurisdikcije, ampak ugodi tožbenemu zahtevku, odpravi 
upravni akt in toženi stranki naloži izdajo novega upravnega akta. 
Gre torej za izjeme od pravila, ki je določeno v drugem odstavku 
81. člena predloga tega zakona. V tem okviru lahko sodišče 
sprejme naslednje odločitve: 

- izpodbijani upravni akt odpravi in naloži toženi stranki izdajo 
novega upravnega akta, pod pogojem, da dejansko stanje ni bilo 
pravilno ali popolno ugotovljeno, ugotavljanje dejanskega stanja 
pred sodiščem pa bi bilo dolgotrajno ali povezano z 
nesorazmernimi težavami; to pride v poštev samo tedaj, če bi 
ugotavljanje dejanskega stanja preveč otežilo sodni postopek in 
bi trajalo vodenje postopka predolgo časa; 

- izpodbijani upravni akt odpravi, odloči o podlagi tožbenega 
zahtevka in naloži toženi stranki izdajo novega upravnega akta o 
višini tožbenega zahtevka, pod pogojem, da bi bilo ugotavljanje 
višine pred sodiščem dolgotrajno ali povezano z nesorazmernimi 
težavami; gre za primer, ko sodišče odloči o temelju vtoževane 
pravice oziroma obveznosti, zavodu pa naloži izračun višine te 
pravice oziroma obveznosti, ker sodišče ne razpolaga s podatki 
in programi, ki omogočajo izračun v razumnem roku (npr. natančen 
izračun višine pokojnine); 

- izpodbijani upravni akt odpravi in naloži toženi stranki izdajo 
novega upravnega akta, če sodišče ugotovi, da je izpodbijani 
upravni akt nezakonit, ker so bile prekorače meje prostega 
preudarka ali ker je bil prosti preudarek uporabljen na način, ki ne 
ustreza namenu, za katerega je bilo pooblastilo dano; gre torej za 
primer, ko je pristojni organ po zakonu pooblaščen, da odloča po 
prostem preudarku. Socialno sodišče se s tem vprašanjem 
pogosto sooči v sporih o pravicah iz socialnega varstva. V tem 
primeru bo torej sodišče le izjemoma odločilo o sami pravici, 
obveznosti ali pravni koristi v sporu polne jurisdikcije, ampak bo 
vračalo zadeve u novo odločanje upravnim organom. Izjema je 
utemeljena s tem, da je odločanje na podlagi prostega preudarek 
pridržano upravni oblasti, saj gre pri tem za izbiranje med več 
možnostmi. Zakonodajalec namreč ni generalno za vse primere 
vnaprej določil najboljše alternative, ampak se najboljša, najbolj 
primerna, oportuna alternativa šele izbira, upoštevaje vse 
okoliščine konkretnega primera. 

V drugem in tretjem odstavku je po vzoru ZUS-a (drugi odstavek 
61. člena) določeno postopanje tožene stranke v primeru, ko ji 
sodišče naloži izdajo upravnega akta. Tako mora tožena stranka 
izdati nov upravni akt v roku, ki ga določi sodišče, vendar 
najkasneje v tridesetih dneh od pravnomočnosti sodbe. Pri tem je 
vezana na pravno mnenje sodišča in na njegova stališča, ki se 
tičejo postopka, prav tako pa jo veže prepoved reformatio in 
peius. 

V primeru, da tožena stranka novega upravnega akta v določenem 
roku ne izda in tega ne stori niti na posebno zahtevo stranke v 
nadaljnjih sedmih dneh, mora sodišče, če stranka s tožbo tako 
zahteva, samo odločiti o pravici, obveznosti ali pravni koristi 
oziroma o višini tožbenega zahtevka. Tako je zagotovljeno 
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učinkovito sodno varstvo v socialnem sporu, saj ta določba 
preprečuje situacije, ko bi tožena stranka zaradi nepravočasnega 
izpolnjevanja oziroma neizpolnjevanja odločb sodišča 
onemogočala učinkovito uveljavljanje pravic iz sistema socialne 
varnosti. 

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

93. člen: 

Ker se s predlogom zakona ukinja zunanji oddelek Delovnega 
sodišča v Kopru s sedežem v Postojni, predlagani člen določa, 
da sodišče v zadevah z območij sodnih okrajev Ilirska Bistrica in 
Postojna po uveljavitvi tega zakona odloča na sedežu sodišča. 

94. člen: 

Predlagani člen določa pravila o postopkih, ki so se začeli pred 
uveljavitvijo tega zakona, torej za tekoče sodne postopke. Po 
ZPP se postopek začne z vložitvijo tožbe (179. člen). 

V zvezi s prehodnim režimom je treba opozoriti na stališče 
ustavnega sodišča, da ni ustavne zahteve, da bi se moral sodni 
postopek končati po procesnih pravilih, po katerih se je začel. Ne 
gre za vprašanje pridobljenih pravic, saj pravila o teku niso pravice 
stranke. Zakonodajalec tako načeloma glede prehodnih določb ni 
omejen s kakšnimi ustavnimi zahtevami in z vidika ustave je 
dopustna (in v procesnih zakonih tudi običajna) ureditev, da nova 
procesna pravila začnejo veljati takoj, tudi za tekoče sodne 
postopke. Paziti je le treba, da pravilo o takojšnji uporabi novega 
zakona ne bi povzročilo kakšnih negativnih posledic za stranko, 
ki se je predhodno zanesla na ureditev po starem zakonu in je 
tedaj računala, da bo kakšno procesno dejanje lahko še opravila 
(Sklep US v zadevi št. U-l-21/02 z dne 12.9.2002). 

Glede na navedeno je izhodišče predlaganega prehodnega 
režima, da se pred uveljavitvijo tega zakona začet postopek 
nadaljuje po določbah tega zakona, če ni v tem členu določeno 
drugače. Tako so v drugem do osmem odstavku tega člena 
določena posebna pravila, ki odstopajo od tega izhodišča. 

V drugem in tretjem odstavku je določena splošna izjema od 
pravila iz prvega odstavka. Tako je določeno, da se po dosedanjem 
zakonu (torej po ZDSS-94) nadaljujejo (na drugi in tretji stopnji) 
tisti tekoči postopki, v katerih je bila na prvi stopnji izdana odločba, 
s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal (torej 
sodba ali sklep, s katerim se postopek konča). Če pa bo odločba 
sodišča prve stopnje po uveljavitvi tega zakona razveljavljena s 
strani višjega sodišča, se bo nov postopek pred sodiščem prve 
stopnje nadaljeval po tem, novem zakonu. 

Naslednji odstavki pa urejajo posebne prehodne določbe, ki urejajo 
uveljavitev nekaterih novosti v predlogu zakona. 

Ker po ZDSS-94 v delovnih in socialnih sporih zahtevek ni bil 
obligatorna vsebina tožbe (23., 34. in 41. člen), po predlogu zakona 
pa ga bo tožnik oziroma predlagatelj moral postaviti, četrti 
odstavek določa, da ga mora postaviti do konca prvega naroka 
po uveljavitvi zakona. Odločilen trenutek je torej konec pn/ega 
naroka, ne glede na to, ali gre za poravnalni narok, prvi narok za 
glavno obravnavo ali kateri poznejši narok. 

V skladu z ZDSS-94 je bilo pravno sredstvo zoper sklep o začasni 
odredbi pritožba, o njej pa je odločalo višje delovno in socialno 
sodišče (19. člen). Po predlogu zakona je sistem pravnih sredstev 
enak kot je v ZIZ-u, t.j. zoper sklep o začasni odredbi je dovoljen 
ugovor, o katerem odloči sodišče prve stopnje; zoper odločitev o 

ugovoru pa je dovoljena pritožba na višje sodišče. Zato je vpetem 
odstavku določeno, da se v primeru, ko je sodišče prve stopnje 
izdalo sklep o začasni odredbi pred uveljavitvijo tega zakona, 
postopek s pravnimi sredstvi nadaljuje po ZDSS-94, kar pomeni, 
da bo o eventuelnih vloženih pravnih sredstvih (pritožbah) odločilo 
višje sodišče. 

Po ZDSS-94 je sodišče v primeru, če delavec oziroma 
zavarovanec ni popravil oziroma dopolnil vloge, vezane na rok, v 
postavljenem roku, vlagatelja, ki ni imel pooblaščenca, povabilo 
na sodišče in mu pomagalo vlogo popraviti oziroma dopolniti (17. 
člen). Ker predlog zakona takšne vloge sodišča pri popravljanju 
vlog ne pozna več, je v šestem odstavku določeno, da v primeru, 
če se vloga zavarovanca oziroma delavca vrne sodišču 
nepopravljena po uveljavitvi tega zakona, sodišče da vlagatelju 
nov rok za odpravo pomanjkljivosti v skladu z določbo 36. oziroma 
66. člena predloga zakona. Ta določba je potrebna zato, ker se je 
lahko vlagatelj, ki je vložil tožbo pred uveljavitvijo tega zakona, 
zanesel na to, da ga bo sodišče v primeru, če ne bo popravil 
svoje vloge tako, da bi bila primerna za obravnavo, povabilo in 
mu pomagalo vlogo popraviti. Tega sodišče po uveljavitvi tega 
zakona ne bo storilo, ampak mu bo v skladu s tem odstavkom 
določilo še en rok za odpravo pomanjkljivosti in mu v okviru tega 
dalo tudi potreben pouk po 36. oziroma 66. členu predloga zakona. 

Tretji odstavek 41. člena predloga zakona določa, da je v sporih 
o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja treba opraviti 
poravnalni narok, oziroma če ni poravnalnega naroka, prvi narok 
za glavno obravnavo najkasneje v 60 dneh od prejema odgovora 
na tožbo oziroma od izteka roka za odgovor na tožbo, kar torej 
pomeni, da mora biti prvi narok izveden v 60 dneh po prejemu 
odgovora na tožbo. Zato sedmi odstavek določa, da bo ta določba 
zakona veljala le za tiste tekoče zadeve, v katerih je sodišče 
prejelo odgovor na tožbo oziroma se je iztekel rok za odgovor na 
tožbo po uveljavitvi tega zakona. 

50. člen ZDSS-94 določa, da v kolektivnih delovnih sporih vsak 
udeleženec trpi svoje stroške. Predlog zakona te določbe več 
nima, kar pomeni, da se bo glede stroškov v kolektivnih delovnih 
sporih v celoti uporabljal ZPP, torej načelo uspeha. Po mnenju 
predlagatelja pa utegnejo biti problematični tisti kolektivni delovni 
spori, v katerih je bil predlog vložen pred uveljavitvijo tega zakona. 
Pri odločitvi za začetek postopka pred sodiščem je eden izmed 
pomembnih razlogov tudi stroškovno tveganje, ki utegne doleteti 
udeleženca v primeru neuspeha v sporu (to izhaja tudi iz odločbe 
US št. U-l-53/00-32). Ker je torej treba zagotoviti vnaprejšnjo 
predvidljivost stroškovnega tveganja pravde, zadnji odstavek 
določa, da se za tekoče postopke glede stroškov postopka še 
naprej uporablja določba ZDSS-94. 

85. člen 

Predlog zakona glede pooblaščencev, ki so predstavniki sindikata 
in so zaposleni pri sindikatu za zastopanje svojih članov, ne 
vsebuje več določbe, da za zastopanje na prvi stopnji zadošča 
pridobljen naslov diplomirani pravnik, kot velja po ZDSS-94. Tako 
se bo v tem delu po uveljavitvi tega zakona uporabljal ZPP, ki za 
zastopanje pred okrožnim sodiščem postavlja pogoj opravljenega 
pravniškega državnega izpita. Glede na to, da so v skladu s 
sedaj veljavnim zakonom pri sindikatih za zastopanje članov 
zaposleni tudi diplomirani pravniki, ki nimajo opravljenega 
pravniškega državnega izpita, je v tem členu določeno, da lahko 
zastopajo svoje člane pred sodiščem prve stopnje do 1. januarja 
2008, torej še tri leta po uveljavitvi tega zakona, kot je določeno v 
prvem odstavku 16. člena ZDSS-94. S tem se jim daje možnost, 
da v tem času opravijo pravniški državni izpit oziroma, da sindikati 
zaposlijo osebe z ustreznimi kvalifikacijami. 
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86. člen: 90■ Člen: 

Ta člen določa, da se postopek v zadevah v zvezi odškodninsko 
odgovornostjo za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki je bil 
začet pred uveljavitvijo tega zakona, nadaljuje pred sodišči splošne 
pristojnosti. Kot že omenjeno, je bilo po ZDSS-94 za spore v 
zvezi odškodninsko odgovornostjo za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni pristojno sodišče splošne pristojnosti, med tem 
ko predlog zakona tudi za te spore določa pristojnost delovnega 
sodišča (prvi odstavek 5. člena). Zato ta člen določa, da se tekoči 
postopki nadaljujejo pred sodišči splošne pristojnosti, to pomeni 
do "konca" postopka - do pravnomočnosti in tudi v postopku z 
izrednimi pravnimi sredstvi. S tem se izognemo podaljševanju 
postopkov, do katerega bi pripeljalo spreminjanje pristojnosti v 
teku postopka. 

87. člen: 

Ta člen določa, da se postopek v zadevah v zvezi s prostovoljnim 
dodatnim pokojninskim in prostovoljnim zdravstvenim 
zavarovanjem, ki je bil začet pred uveljavitvijo tega zakona, 
nadaljuje pred socialnimi sodišči. Kot že omenjeno, je bilo po ZDSS- 
94 socialno sodišče pristojno tudi za spore iz prostovoljnih 
pokojninskih in zdravstvenih zavarovanj, med tem ko predlog 
zakona teh sporov ne opredeljuje več kot socialnih sporov, ampak 
bo zaradi njihove pogodbene narave za njihovo reševanje po 
uveljavitvi tega zakona pristojno sodišče splošne pristojnosti. Zato 
ta člen določa, da se tekoči postopki nadaljujejo pred socialnimi 
sodišči, to pomeni do "konca" postopka - do pravnomočnosti in 
tudi v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi. Razlogi so enaki 
kot pri prejšnjem členu. 

88. člen: 

Ta člen določa, da z dnem uveljavitve tega predloga zakona 
preneha veljati 500. člen ZPP. Navedeni člen ZPP v prvem odstavku 
določa sestavo sodišč v delovnih in socialnih sporih (v teh sporih 
sodi senat), v drugem odstavku pa določa Izbirno krajevno 
pristojnost v korist delavca. Predlog zakona ureja sestavo sodišč 
v 14. in 17. členu, zato je treba določbo prvega odstavka 500. 
člena ZPP razveljaviti. Poleg tega predlog zakona v prvem 
odstavku 8. člena ureja izbirno krajevno pristojnost sodišča v 
korist delavca (določba je povzeta iz določbe drugega odstavka 
500. člena ZPP), ker urejanje krajevne pristojnosti v delovnem 
sporu s pravno sistemskega vidika ne spada v prehodne določbe 
ZPP, ampak v materialni del novega zakona (v prehodne določbe 
ZPP-99 je bila vnešena zato, ker so bile z ZPP-99 opuščene 
določbe o postopku v delovnih sporih, ki je bil urejen v ZPP-77). 

89. člen; 

Ta člen določa, da z dnem uveljavitve tega predloga zakona 
preneha veljati določba tretjega odstavka 136. člena zakona o 
javnih uslužbencih v delu, ki določa uveljavljanje odškodninskega 
zahtevka delodajalca pri sodišču splošne pristojnosti. Kot je že 
omenjeno, predlog zakona v točki b) prvega odstavka 5. člena 
določa, da je delovno sodišče pristojno za odločanje o vseh 
odškodninskih sporih iz delovnega razmerja, saj ne obstajajo 
stvarno utemeljeni razlogi, da bi o odškodninskih sporih iz 
delovnega razmerja odločala različna sodišča po različnih 
procesnih pravilih. Ker omenjena določba ZJU določa, da lahko 
delodajalec odškodninski zahtevek za škodo, ki jo je javni 
uslužbenec povzročil organu z disciplinsko kršitvijo, torej pri delu, 
uveljavlja pri sodišču splošne pristojnosti, je treba navedeno 
določbo ZJU razveljaviti. 

Ta člen določa, da z dnem uveljavitve tega predloga zakona 
preneha veljati določba četrtega odstavka 252. člena zakona o 
invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ). Ta določa, da 
se v postopkih pred socialnimi sodišči v zadevah s področja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne uporabljajo določbe 
ZPP glede zastopanja strank po odvetnikih oziroma osebah z 
opravljenim pravniškim državnim izpitom. Predlagani člen določa 
razveljavitev te določbe, ker pravno sistemsko ni primerno, da 
se s področnimi zakoni glede posameznih vrst socialnih sporov 
(t. j. sporov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja) 
določajo posebna pravila o zastopanju ene od strank. To po eni 
strani pomeni, da je zastopanje strank neenotno urejeno med 
samimi javnimi zavodi, saj zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in zakon o zavarovanju za primer 
brezposelnosti nimata posebnih določb glede zastopanja. Tako 
se torej glede zastopanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje in 
Zavoda za zaposlovanje v celoti uporabljajo določbe ZPP, kar 
omenjen tri zavode postavlja v neenak položaj. 

Na drugi strani predlog zakona določa posebno pravilo o 
zastopanju strank (vključno z zavarovancem) le v postopku z 
izrednimi pravnimi sredstvi, kar pomeni, da se tudi glede 
zastopanja zavarovancev na prvi in drugi stopnji v celoti uporablja 
ZPP. Iz tega sledi, da omenjena določba ZPIZ Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje postavlja v ugodnejši položaj tudi v 
primerjavi z zavarovanci, kar seveda ni sprejemljivo. 

Poleg tega je treba povedati, da je bil četrti odstavek 252. člena 
ZPIZ vnešen v zakon z novelo iz leta 2001 z obrazložitvijo, da bo 
omogočila delavcem tega zavoda, ki sodelujejo v postopkih 
uveljavljanja in varstva pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, udeležbo pred socialnim sodiščem, saj večina nima 
pravne izobrazbe oziroma pravniškega državnega izpita. Vendar 
velja ugotoviti, da se kljub omenjeni določbi pooblaščenci tega 
zavoda v večini primerov niso udeleževali narokov pred sodiščem, 
če je bil zavod tožena stranka. To torej pomeni, da omenjena 
določba ni prinesla pričakovanih učinkov v praksi. 

Na koncu velja še poudariti, da po mnenju predlagatelja le 
kvalificirano zastopanje vseh strank pred sodiščem zagotavlja 
kvalitetno, učinkovito in hitro sodno varstvo, zato je omenjena 
določba ZPIZ tudi s tega vidika nesprejemljiva. 

91, člen; 

Ta člen določa, da z dnem uveljavitve tega predloga zakona 
preneha veljati določba tretjega odstavka 45. člena zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti v delu, ki 
določa osemdnevni rok za vložitev tožbe. Navedeni člen določa 
osemdnevni rok za vložitev tožbe, medtem ko predlog zakona 
(enako tudi veljavni ZDSS) določa tridesetdnevni rok. Po mnenju 
predlagatelja s področnimi zakoni za posamezne vrste socialnih 
sporov ni dopustno določiti drugačnega, v konkretnem primeru 
bistveno krajšega roka, kot ga določa ta predlog zakona. Takšna 
ureditev, ki občutno skrajšuje v tem predlogu zakona določen 
rok, postavlja v neenak položaj tožnika v teh sporih v primerjavi 
s tožniki v drugih socialnih sporih. Predlagatelj meni, da v tem 
primeru ni videti stvarnih in utemeljenih razlogov za drugačno 
ureditev tožbenega roka, poleg tega pa je tako kratek rok močno 
vprašljiv tudi z vidika omejevanja pravice do sodnega varstva, 
saj je po izteku roka sodno varstvo prekludirano. 
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92. člen: 

Ta člen določa prenehanje veljavnosti sedanjega ZDSS z dnem 
uveljavitve tega predloga zakona. S tem dnem se bodo njegove 
določbe tudi prenehale uporabljati, razen določb 50. člena, ki se 
bodo še uporabljale do dokončanja tekočih postopkov (osmi 
odstavek 84. člena predloga zakona). Po določbi 85. člena tega 
zakona pa se bo še tri leta po uveljavitvi uporabljala določba 
prvega odstavka 16. člena ZDSS-94. 

93. člen: 

V tem členu je določen rok za uveljavitev novega zakona. Določba 
temelji na 154. členu ustave, ki določa, da morajo biti zakoni in 
drugi predpisi objavljeni, preden začnejo veljati. Namen objave je 
pisna seznanitev pravnih naslovljencev s predpisom, za kar je 
potreben določen čas, ki mora preteči od objave predpisa do 
začetka njegove veljavnosti. 

Splošni vacatio legis po ustavi znaša 15 dni, ta člen pa določa 
bistveno daljši uveljavitveni rok, t.j. 1. januar 2005. S tem zakonom 
se namreč uveljavljajo na področju delovnega in socialnega 
procesnega prava pomembne spremembe in novosti, ki terjajo 
ustrezno seznanitev vseh udeležencev v teh sporih, t.j. sodnikov, 
odvetnikov, predstavnikov sindikatov, delavcev in drugih 
zavarovancev, delodajalcev, zavodov itd. ter pripravo na njegovo 
uporabo. Takšen uveljavitveni rok tudi omogoča Višjemu 
delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani, da si zagotovi 
ustrezne prostore, opremo in dodaten kader za izvajanje 
pritožbenih obravnav. Čas za pripravo na izvajanje pritožbenih 
obravnav bo dejansko daljši, saj bo višje delovno in socialno 
sodišče po statističnih podatkih imelo ob uveljavitvi tega zakona 
približno enoletni zaostanek v delu. Glede na prehodno določbo, 
da se tekoči postopki nadaljujejo po starem zakonu, če je bila 
pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji izdana odločba, s 
katero se je postopek na prvi stopnji končal, je tako realno 
pričakovati, da se bo institut pritožbene obravnave v celoti uveljavil 
šele v začetku leta 2006. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o delovnih in socialnih sodiščih (EVA 2003-2011 - 
0017) 

2^ Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se neposredno 
nanašale na predlagani zakon. 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 
/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zooral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni y 
slovenščino? 
/ 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 
/ 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslia ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
- doc. dr. Aleš Galič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 
- mag. Katarina Kresal Šoltes, Inštitut z delo pri Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani 
- nemški strokovnjaki v okviru Twinning projekta: "Modernizacija 
sodstva in izobraževanja sodnikov - Analiza delovnega sodstva 
in Analiza socialnega sodstva" med Nemčijo in Slovenijo (dr. 
Friedrich Stoli, Uwe Juergensen, Martin Bertzbach, VVolfgang 
Kirchner, Norman Manfred Doukoff, predpristopni svetovalec na 
Ministrstvu za pravosodje) 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 
/ 

mag. Ivan BIZJAK 
minister 
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