
Upravni odbor Sindikata občin Slovenije (v nadaljevanju: SIOS) je v skladu z 2. odstavkom 

17. člena Statuta SIOS na 4. redni seji, dne 10.6.2016 sprejel 

 

 

PRAVILNIK O PRAVNI POMOČI 

 

1. člen 

Člani SIOS imajo pod pogoji, določenimi s Statutom in tem pravilnikom pravico do 

brezplačnega pravnega svetovanja po treh mesecih članstva oz. do brezplačnega pravnega 

zastopanja po šestih mesecih članstva, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj rednega 

plačevanja članarine. 

 

Pravna pomoč po tem pravilniku obsega: ustno ali pisno svetovanje, sestavljanje pritožb, 

ugovorov, dopisov in zahtevkov za varstvo pravic iz delovnega razmerja ter neposredno 

zastopanje pred organi delodajalca, sodišči in drugimi organi. Pravna pomoč se zagotavlja le 

v primerih in postopkih, ki izhajajo iz delovnega razmerja člana SIOS. 

 

2. člen 

Pravno pomoč članom praviloma postopoma zagotavlja: 

1. pravna služba SIOS; 

2. zunanji pogodbeni odvetnik. 

 

3. člen 

Naloge pravne službe SIOS v postopkih zoper člana pri delodajalcu so: 

− sodelovanje pri uveljavljanju pravic, obveznosti in odgovornosti članov iz delovnih 

razmerjih in podajanje mnenj in drugih aktov, 

− zastopanje članov pred delodajalcem, 

− sodelovanje v drugih manj zahtevnih pravnih postopkih. 

 

Pravna služba SIOS lahko pravno pomoč nudi tudi preko pooblaščenega odvetnika za 

zastopanje člana pred delodajalcem, pred sodišči, inšpektorati ali drugimi organi, izjemoma 

tudi za zastopanje člana v disciplinskem postopku. 

 

4. člen 

Predlog za pravno pomoč preko pooblaščenega odvetnika poda član osebno, in sicer pisno pri 

pravni službi SIOS, hkrati pa mora predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z njegovim 

delovno-pravnim sporom. Predsednik oziroma sekretar SIOS lahko predlog zavrne, izda 

soglasje ali prekliče že izdano soglasje za pravno pomoč, lahko pa predhodno pridobi tudi 

mnenje upravnega odbora. 

 

Soglasje iz prejšnjega odstavka se lahko izda za posamezne faze postopka ali za celoten 

postopek. 

 

Na podlagi izdanega soglasja skleneta član in SIOS pisni dogovor, v katerem opredelita 

medsebojne pravice in obveznosti. Izjemoma se lahko predlog člana za pravno pomoč odobri 

tudi ustno ali pisno po elektronski pošti brez sklenitve posebnega dogovora. 

 

5. člen 

SIOS zagotavlja pravno pomoč preko zunanjih pravnih sodelavcev in pogodbenih 

odvetnikov. 



6. člen 

V postopku uveljavljanja pravic članov po pooblaščenem odvetniku krije stroške pravnega 

zastopanja SIOS, stroške v zvezi s postopkom pa krije član sam (sodna taksa, stroški 

izvedencev, prič idr.). 

 

V primeru izgube spora ali predčasnega umika tožbe v sodnem sporu član SIOS nosi sam 

sodno priznane stroške nasprotne stranke in ostale stroške postopka (stroški sodnih taks, 

izvedencev, prič,…). 

 

V izjemnih primerih se lahko članu plačajo oz. povrnejo le stroški postopka. O plačilu 

stroškov postopka odloča predsednik oziroma generalni sekretar, ki je izdal soglasje za 

pravno zastopanje, pri čemer lahko predhodno pridobi mnenje upravnega odbora. Zoper to 

odločitev ni pritožbe. 

 

7. člen 

Člani SIOS so dolžni zaprositi za pravno pomoč najkasneje: 

− tri dni pred potekom roka za opravilo pravdnega dejanja z 8-dnevnim rokom; 

− osem dni pred potekom roka za opravilo pravdnega dejanja s 15-dnevnim rokom; 

− petnajst dni pred potekom roka za opravilo pravnega dejanja s 30-dnevnim rokom; 

− trideset dni pred potekom roka za opravilo pravdnega dejanja v vseh ostalih primerih. 

 

V roku iz prejšnjega odstavka morajo člani predložiti zahtevano dokumentacijo. Prosilec 

pravne pomoči mora s člansko izkaznico oz. drugim ustreznim dokumentom izkazati svoje 

članstvo. 

 

Član lahko zaprosi za zamenjavo pooblaščenega odvetnika. O zamenjavi pooblaščenega 

odvetnika odloča predsednik oziroma generalni sekretar SIOS. Zoper to odločitev ni pritožbe. 

 

8. člen 

Pravna pomoč se ne zagotavlja v naslednjih primerih: 

− v zadevah, ki so se začele pred vstopom člana v sindikat; 

− če ni plačana predpisana članarina; 

− v sporu zaradi kandidiranja na delovno mesto poslovodnega organa oziroma delavca s 

posebnimi pooblastili in odgovornostmi; 

− v kazenskih zadevah; 

− v zadevah, ki se ne nanašajo na pravice iz delovnega razmerja; 

− v sporu s sodelavci; 

− v sporu s SIOS. 

 

9. člen 

Pravna pomoč se lahko odreče oziroma prekliče: 

− če je član navajal neresnične ali nepopolne podatke ali predložil neresnično ali nepopolno 

dokumentacijo oziroma dokumentacije ni predložil v roku, ki je določen s tem pravilnikom; 

− če brez soglasja predsednika oziroma generalnega sekretarja prekliče pooblastilo 

pooblaščenemu odvetniku; 

− če je vložitev pravnega sredstva očitno neutemeljena oziroma je jasno razvidno, da ni 

mogoče uspeti z zahtevkom, tožbo ali drugim pravnim sredstvom; 

− če član ni zaprosil za pravno pomoč v rokih, opredeljenih v tem pravilniku. 

 



V primeru iz prve in druge alineje prejšnjega ostavka mora član na podlagi odločitve organa, 

ki je preklical pravno pomoč, povrniti tudi vse nastale stroške. 

O primerih iz tretje alineje prvega odstavka tega člena odloči predsednik oziroma generalni 

sekretar na podlagi predhodnega mnenja pravne službe ali odvetnika. 

 

10. člen 

Predsednik oziroma generalni sekretar lahko ne glede na določbe 8. in 9. člena tega 

pravilnika odloči, da se nudi pravna pomoč, če je podan interes SIOS-a. 

 

O plačilu stroškov postopka iz prejšnjega odstavka tega člena lahko odloča upravni odbor. V 

primerih, ko o nudenju pravne pomoči v skladu s prejšnjim odstavkom odloča predsednik 

oziroma generalni sekretar, odloči tudi o plačilu stroškov postopka. Predsednik oziroma 

generalni sekretar mora o svoji odločitvi obvestiti upravni odbor na prvi naslednji seji. V 

kolikor predsednik oziroma generalni sekretar tako sam oceni, lahko o kritju stroškov 

postopka predhodno pridobi tudi mnenje upravnega odbora. 

 

11. člen 

Pravilnik sprejme upravni odbor SIOS. Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po enakem 

postopku, kot velja za sprejem pravilnika. 

 

Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema na seji upravnega odbora. 

 

 

Upravni odbor SIOS 

junij 2016 


