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Na predlog Glavnega odbora je Skupščina Sindikata železniškega prometa Slovenije dne 16.04.2019
sprejela predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o pravni pomoči ter na podlagi teh sprememb tudi
naslednji čistopis

PRAVILNIK O PRAVNI POMOČI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja obseg pravne pomoči, do katere so upravičeni člani Sindikata železniškega
prometa Slovenije, način uveljavljanja te pravice ter primeri, v katerih se pravica do pravne pomoči
odvzame. Pravilnik opredeljuje tudi stroške pravne pomoči, katere krije sindikat.
II. OBSEG PRAVNE POMOČI
2. člen
Član SŽPS je upravičen do brezplačne pravne ali druge ustrezne pomoči, ki jo potrebuje pri
uveljavljanju pravic in reševanju sporov, ki izvirajo iz delovnega razmerja, socialnega ter
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in pod pogojem, da je bil v tem času že član SŽPS.
3. člen
Član ima pravico zahtevati pravno pomoč sekretarja:


pri uveljavljanju in varstvu pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja (prošnje,
zahteve, odškodninski zahtevki člana proti delodajalcu in delodajalca proti članu, zastopanje v
disciplinskem postopku, podaja mnenj sindikata pri podaji obdolžitve v disciplinskem postopku
ter v postopku redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ali iz
razloga nesposobnosti itd.),



pri uveljavljanju pravic pred Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,



pri uveljavljanju pravic pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje,



pri uveljavljanju drugih pravic in reševanju drugih sporov, če zakonodaja ne zahteva
zastopanja po odvetniku (predvsem razni upravni postopki).
4. člen

Član ima pravico zahtevati pravno pomoč odvetnika:


pri uveljavljanju pravic in reševanju sporov pred Delovnim in socialnim sodiščem,



pri uveljavljanju pravic in reševanju civilnopravnih sporov pred okrajnim sodiščem,



v kazenskem postopku,



v postopku pred sodnikom za prekrške,



v postopku pred Višjim delovnim in socialnim sodiščem,



v postopku pred okrožnim, višjim ali vrhovnim sodiščem ter



pri uveljavljanju drugih pravic in reševanju drugih sporov, če zakonodaja zahteva zastopanje
po odvetniku.

V primeru, da se članu sindikata v primerih iz 3. člena zaradi zapletenosti primera ali iz drugih razlogov
ne more zagotoviti ustrezne pravne pomoči iz glavne pisarne, se mu zagotovi pravna pomoč odvetnika
tudi za te primere.
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5. člen
Član sindikata, ki ima pravico zahtevati pomoč sekretarja ali odvetnika, se lahko odloči, da mu vse
potrebne pisne vloge (zahteve, prošnje, tožbe, pripravljalne vloge, pritožbe itd.) pripravi sekretar ali
odvetnik, na samih obravnavah pa se zastopa sam.
6. člen
Sindikat lahko svojim članom zagotovi pravno pomoč iz 3. člena ter 1. in 2. alineje 4. člena tudi tako, da
za zastopanje svojih članov sklene pogodbo s pravnikom, ki izpolnjuje pogoje za zastopanje.
III. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO PRAVNE POMOČI
7. člen
Član, ki potrebuje pravno pomoč, se sam ali potom predsednika območnega odbora obrne na sekretarja
sindikata, kateremu pojasni zadevo, v zvezi s katero potrebuje pravno pomoč.
Za primere iz 3. člena se članu zagotovi pravna pomoč iz glavne pisarne. V primeru iz 4. in 6. člena se
sekretar z odvetniško pisarno ali pravnikom, s katerim ima sindikat sklenjeno pogodbo, dogovori za
ustrezen termin ter člana napoti na razgovor k odvetniku oziroma pravniku.
IV. ODVZEM PRAVICE DO PRAVNE POMOČI
8. člen
Članu, ki sicer uveljavlja pravico do pravne pomoči, lahko glavni odbor le-te ne prizna v primerih:


če je član pravico do pravne pomoči očitno zlorabil (navajanje lažnih dokazil, na katerih temelji
zahtevek ali pritožba; neutemeljeno spreminjanje izjav; zamolčanje pomembnih dejstev;
nesodelovanje z osebo, ki nudi pravno pomoč, v taki meri, da je zastopanje oteženo – npr.
nepravočasno dostavljanje dokumentov, itd.),



če je član v postopku zaradi odtujevanja, uživanja mamil ali vinjenosti na delovnem mestu, in
kršitev sama ni sporna,



če član ne plačuje članarine.

Glavni odbor odloča o odvzemu pravice do pravne pomoči na predlog osebe, ki članu pravno pomoč
nudi oziroma bi mu jo nudila (sekretar, pravnik ali odvetnik) ali na predlog vsake druge osebe, ki
izkaže, da član brezplačno pravno pomoč zlorablja.
Na sejo glavnega odbora, na kateri se odloča o odvzemu pravice do pravne pomoči, mora biti vabljen
tudi član, o katerega pravici se odloča.
Odvzem pravice do pravne pomoči velja le za posamezni primer.
Zoper odločitev glavnega odbora o odvzemu pravice do pravne pomoči ni pritožbe.
V. STROŠKI PRAVNE POMOČI
9. člen
Za stroške pravne pomoči se štejejo stroški, ki jih zaračuna odvetnik po odvetniški tarifi oziroma stroški,
ki jih zaračuna diplomirani pravnik, če ima sindikat z njim pogodbeni odnos.
Za stroške pravne pomoči se štejejo tudi stroški za sodne takse, povprečnine in ostali stroški postopka
(sodni stroški), kakor tudi stroški nasprotne stranke, če jih je dolžan plačati član sindikata.
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Stroške iz tega člena krije sindikat.
10. člen
Ne glede na določbe 9. člena tega pravilnika krije stroške, ki so med postopkom nastali po njegovi krivdi
(stroški nesodelovanja z odvetnikom, neudeležba na obravnavah, prelaganje obravnav po krivdi člana
ipd.) član sam.
11. člen
Članu, ki je v teku postopka, v katerem se mu je zagotavljala brezplačna pravna pomoč, izstopil iz
sindikata, se krije stroške pravne pomoči v višini, ki je nastala do dneva izstopa, pozneje nastale stroške
pa krije sam.
12. člen
V primeru, da je članu na podlagi sodne odločbe priznana pravica po povrnitve pravdnih stroškov in ti
niso vrnjeni neposredno sindikatu, je dolžan član prejete stroške, ki jih je zanj plačal sindikat, nakazati
na transakcijski račun sindikata v roku 8 dni po njihovem prejemu.
VI. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik se sprejme z večino glasov članov skupščine sindikata.

14. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način kot pravilnik.

15. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina sindikata.

16. člen
Ta pravilnik razlaga skupščina sindikata po predhodnem pisnem mnenju statutarne komisije.

Predsednik
Milorad Šljivić
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