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1. tlen

UVODNA DOLOEILA

S tem pravilnikom se podrobneje ureja zagotavljanje brezpladne pravne pomodi, pravnega

svetovanja in odvetni5kih storitev dlanom Sindikata SINDIR v primerih, kadar so krSene pravice, ki

izhajajo iz delovnega razmerja ravnatelja in direktorja ali kadar gre za nedovoljene posege v delo ali
pravice ravnatelja in direktorja ter v ostalih postopkih, ki tedejo osebno zoper ilana Sindikata iz

naslova opravljanja funkcije ravnatelja ali direktorja.

Pravico do brezpladne pravne pomodi in odvetniSkih storitev ima dlan Sindikata SlNDlR, kije Elan

sindikata SINDIR vsaj 3 mesece in ima poravnane tekoie dlanarine.

Pojem pravna pomod po tem pravilniku pomeni ustno ali pisno svetovanje, sestavljanje ugovorov in

zahtevkov za varstvo pravic, neposredno zastopanje pred organi delodajalca in drugimi organi,
pojem odvetniSke storitve pa pomeni vse vrste odvetni5kih storitev in zastopanj iz 1. odstavka tega
dlena, v katerih zakonodaja predpisuje zastopanje po odvetniku.

2.こ len

ZAGOTAVUANJE PRAVNE POMOC1 0ZIROMA SVETOVANJA

Pravno pomoこ oziroma pravno svetovanieこlanOrn Sindikata SiNDIR zagotavua Center za pravno

pomoこ d.ooo。 ′Rirnska ulica 4′ 2310 Slovenska Bistrica(V nadauevanju czPP).

ZACOTAVUANJE ODVETNISK:H STORITEV

Odvetniこ ke storitve po tem prav‖ niku zagotavlja(Э dvetniζ ka druttba Kac in odvetniki o.p.d.o.o.(v

nadattevanju oP Kac).
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3. ilen

VTOGA

dlan poda >Vlogo za pravno pomoi<, z vsemi prilogami, predsedniku Sindikata SlNDlR. Predsednik
preveri izpolnjevanje pogojev iz 2. odstavka 1. dlena tega Pravilnika.

Vlogazaodvetni5kestoritvetercelotenstempovezanpostopekseurejanaenaknadin,kotjes tem
pravilnikom urejeno vpraianje pravnega svetovanja in pravne pomod. Vlogo na OP Kac po
predhodnem pregledu gradiva posreduje CZPP.

Vloga mora biti podana v pisni obliki in se lahko po5lje po poiti ali elektronski po5ti. V nujnih primerih
je lahko vloga podana tudi po telefonu ali ustno, vendar mora ilan pisno vlogo poslati naknadno, v
roku treh dni. Vloga mora biti podpisana.

4. Elen

VSEBINA VTOGE

V vlogi za pravno pomod morajo biti naslednji podatki:

- ime in priimek ravnatelja/direktorja ter ime zavoda;
- telefonska Stevilka in naslov elektronske po5te ravnatelja/direktorja;
- obrazloiitev primera;
- i4ava oziroma podpisano soglasje, s katerim dlan privoli, da se lahko CZpp in Op Kac

posredujejo podatki in ostale priloge.

K vlogi more biti priloieno tudi gradivo, iz katerega so razvidne okoli5dine primera.

5. EIen

POSTOPEK

Po preveritvi izpolnjevanja pogojev vlagatelja po 2. odstavku f. ilena tega Pravilnika, predsednik
sindikata SINDIR vlogo z morebitnimi prilogami posreduje CZpp.

CZPP preveri vsebino vloge ter vlagatelju poda mnenje o morebitnih kr5itvah ter izpolnjevanju
pogojev, kakorto izhaiaiz L. odstavka 1. dlena tega Pravilnika. V kolikor je ugotovljeno, da greza
omenjene krSitve ali nedovoljeno poseganje v delo ali pravice ravnatelja in direktorja , CZpp
nemudoma pridne z izvajanjem pravne pomoii oziroma pravnega svetovanja, oziroma skladno s tem
pravilnikom narodi izvedbo odvetni5kih storitev pri Op Kac.
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CZPP v ta namen sodeluje in komunicira neposredno z vlagateljem ter izvede uvodno konferenco
bodisi na sedeZu CZPP bodisi telefonsko. Od vlagatelja v ta namen prevzame pooblastilo za dajanje
strokovne in pravne pomodi, oziroma zagotovi prevzem pooblastila izbrane odvetniSke druZbe.

CZPP ali OP Kac nato samostojno vodita postopek ter vlagatelja sproti obveSfata in se z njim

usklajujeta o morebitnih sprotnih zadevah.

CZPP ob koncu postopka pripravi poroiilo o poteku postopka in ga preda Sindikatu.

6.こ len

SttROSK:PRAVNE POMOCI

Pravna pomoこ oziroma svetovanje in odvetniこ ke storitve so zaこ lane Sindikata SiNDIR na pOdlagi

Statuta in pod pogojlin na naこ in′ kot izhaja iz tega Pravilnika′ brezplaこ ne.

Brezpladna pravna pomod oziroma svetovanje in odvetni5ke storitve ne zajemajo sodnih taks,
izvedencev v pravdnih postopkih, kakor tudi ne materialnih stroSkov, ki ne spadajo pod pravno
pomod oziroma svetovanje ali odvetniSke storitve. Prav tako brezpladna pravna pomoi oziroma
svetovanje in odvetniSke storitve ne zajemajo stroikov in odSkodnin nasprotnih strank, de jih je
dolZan pladati dlan.

ア。こlen

DOLZNOSttI CLANA

こlan rnOra cZPP allizbrani odvetniζ ki druttbi brez odlaζ anja ali najkasneje v roku treh dni od prejema

poslati kopije sodb′ sklepov in drugih spisov v zadevi′ za katero mu je bila dodeり ena brezplaこ na

pravna pomoこ ali brezplaこ ne odvetniζ ke storitve′ v kolikor so le― te posredovane na niegOV naslov.

8. EIen

DRUGE DOTOEBE

Kadar se bo izvajala brezpladna pravna pomod oziroma svetovanje in odvetniSke storitve v primeru
uveljavljanja denarnih zahtevkov do nasprotne stranke, je Sindikat SINDIR v primeru uspe5no
izvedenega postopka upraviden do nadomestila za stroike postopka v viSini L5% od izterjanega
oziroma iztoZenega zneska.

9.こ :en

KONCNE DOLOCBE

Pravilnikje bil sprejet na sejlizvrζ nega odbora dne 30.1.2019.
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Pravilnik je dostopen vsem ilanom Sindikata SINDIR in je objavljen na spletni strani Sindikata.

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo in dopolnjujejo po enakem postopku, kivelja za

sprejem Pravilnika.

Slovenska Bistrica, dne 30. L. 2OL9

t veHr9

predsednlk sindi SiNDIR Anton Obreht
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