
 

 

   

V skladu z določilom 5. člena Statuta Fides Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov 

Slovenije je Glavni odbor na 10. redni seji dne 22.12.2015 sprejel  

 

 

PRAVILNIK O PRAVNI POMOČI 

 

 

1. člen  

S tem pravilnikom se pod pogoji določenimi s Statutom in tem pravilnikom ureja 

pravica do pravne pomoči, obseg in način zagotavljanja ter financiranje le-te. 

 

 

2. člen 

Pravna pomoč obsega ustno ali pisno svetovanje, sestavljanje ugovorov in zahtevkov 

za varstvo pravic ter neposredno zastopanje pred organi delodajalca, sodišči in 

drugimi organi v primerih in postopkih, ki izhajajo iz dela in delovnega razmerja. 

Pravna pomoč je zagotovljena zgolj preko pooblaščenega pravnega svetovalca 

oziroma odvetnika/odvetnikov FIDES. 

 

3. člen  

Pravno pomoč stopenjsko zagotavlja: 

1. osnovna oz. regijska sindikalna enota 

2. Glavni odbor. 

 

Pravno pomoč v okviru razpoložljivih finančnih sredstev praviloma zagotavlja       

osnovna oz. regijska sindikalna enota, nato Glavni odbor.  

 

4.člen 

Sindikalni zaupnik v postopkih, ki se vodijo zoper člana pri delodajalcu: 

-sodeluje pri uveljavljanju pravic, obveznosti in odgovornosti člana iz dela in   

  delovnega razmerja, 

- zastopa člana pred organi v zavodu, 

-sodeluje v drugih, manj zahtevnih pravnih postopkih. 

 

 

5. člen 

Član se mora za koriščenje pravne pomoči najprej obrniti na osnovno ali regijsko 

enoto sindikata in pridobiti soglasje sindikalnega zaupnika za koriščenje le-te.  

 



 

 

 

Član, ki ni vključen v nobeno osnovno enoti sindikata, se mora za koriščenje pravne 

pomoči s pisno vlogo obrniti na tajništvo FIDES. 

Sindikalni zaupnik mora vlogo člana, ki ni bila rešena v okviru osnovne oz. regijske 

enote, pisno posredovati na tajništvo FIDES. O zahtevnejših postopkih, ki 

vključujejo zastopanje člana v postopkih pred organi delodajalca, sodišči in drugimi 

organi, odloča predsedstvo FIDES, o enostavnejših postopkih pa sekretar FIDES. 

 

6. člen 

V postopku uveljavljanja pravic članov po pooblaščenem odvetniku oziroma 

pravnem svetovalcu praviloma, v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, krije 

stroške pravnega zastopanja osnovna oziroma regijska enota oz. Glavni odbor,  

stroške v zvezi s postopkom pa krije član sam ( sodna taksa, stroški izvedenca, prič, 

itd.). 

V izjemnih primerih se lahko članu po odobritvi Glavnega odbora, povrnejo tudi 

stroški postopka. 

V primeru, da se ob zaključku postopka plačajo stroški iz proračuna oz.so strošek 

nasprotne stranke, član stroške nakaže FIDES-u. 

 

7. člen 

Pravna pomoč se lahko odreče oziroma prekliče: 

-če je član navajal neresnične ali nepopolne podatke ali predložil neresnično ali 

nepopolno dokumentacijo, 

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

ni mogoče uspeti z zahtevkom, tožbo ali drugim pravnim sredstvom, 

-če je brez soglasja pravnega zastopnika sklenil poravnavo oziroma prekinil 

postopek, 

- če je član zaobšel postopke za uveljavljanje pravice do pravne pomoči skladno s 

tem pravilnikom. 

V primeru preklica pravne pomoči je član dolžan vrniti vse stroške postopka. 

 

8. člen 

Pojasnila v okviru pravne pomoči morajo biti jedrnata, objektivna in ne smejo člana 

utrjevati v prepričanju da ima prav.  

Član pridobi pravno mnenje praviloma v 5-ih delovnih dneh od prejema celotne 

dokumentacije, ki je potrebna za proučitev zadeve. 

Če član ravna v nasprotju z nasvetom je za posledice odgovoren sam. 

 

9. člen 

O koriščenju pravne pomoči članov preko Glavnega odbora se v tajništvu FIDES 

vodi evidenca.    

Evidenca obsega povzetek vsebin koriščenja pravne pomoči oz. opravilno zadevo in 

stroškovnik. 



 

 

10. člen 

Pravna mnenja, ki se uveljavljajo kot pravna pomoč preko Glavnega odbora, se 

arhivirajo v zbirki dokumentarnega gradiva v tajništvu FIDES in se v anonimizirani 

obliki objavijo na internem portalu FIDES. 

 

11. člen 

Pravilnik sprejme Glavni odbor. Spremembe pravilnika se sprejemajo po enakem 

postopku kot veljajo za sprejem pravilnika. 

Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema in velja za postopke pravne pomoči, začete 

po uveljavitvi pravilnika.  

                                                                        

V Ljubljani, 22.12.2015 

                                                                           PREDSEDNIK FIDES 

                                                                               Konrad Kuštrin 

 


