Na podlagi 26. člena Statuta PSS in obveznega mnenja Statutarne komisije PSS je
Svet PSS na seji dne 17.9.2019 sprejel besedilo Pravilnika o brezplačni pravni
pomoči in zastopanju (PBPPZ-1).
Predsednik
Radivoj Uroševič l.r.

PRAVILNIK

o brezplačni pravni pomoči in zastopanju (PBPPZ-1)

I.
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja brezplačno pravno pomoč in zastopanje, do katerega so
upravičeni člani in članice PSS (v nadaljevanju član PSS), častni člani in članice PSS
(v nadaljevanju častni član PSS) in pridruženi člani in članice PSS (v nadaljevanju
pridruženi član PSS).

(2) Brezplačna pravna pomoč in zastopanje po tem pravilniku obsega
uresničevanje pravice do upravnega in sodnega varstva ter varstva pravic v
postopkih pred ministrstvi in organi v sestavi ministrstev ter Vlado RS (v
nadaljevanju delodajalec) ter tretjimi osebami.
(3) Za sodno varstvo po tem pravilniku se poleg varstva pravic, obveznosti in
pravnih razmerij ter varstva pred obtožbami v kazenskih zadevah pred za to
ustanovljenimi domačimi in mednarodnimi sodišči štejejo tudi vse oblike
izvensodnega poravnavanja sporov, določene z zakonom ali splošnimi akti
delodajalca, še zlasti pa varstvo pravic po Zakonu o kazenskem postopku (v
nadaljevanju ZKP) pred specializiranim oddelkom Vrhovnega državnega tožilstva
RS.

(4) Za upravno varstvo po tem pravilniku se poleg varstva pravic, obveznosti in
pravnih razmerij pred za to ustanovljenimi državnimi in upravnimi organi in
organizacijami štejejo tudi vse oblike izvensodnega poravnavanja sporov,
določene z zakonom ali splošnimi akti delodajalca.

(5) Za varstvo pravic v postopku pred delodajalcem se štejejo vse predpisane in
druge oblike varstva pravic in pravnih razmerij iz aktov delodajalca in veljavno
sklenjenih pogodb o uresničevanju medsebojnih razmerij med delavci v
ministrstvih in organih v sestavi ministrstev in delodajalcem, kot tudi iz drugih
državnih aktov, ki urejajo pravice in razmerja med državo RS in javnimi
uslužbenci.

(6) Brezplačna pravna pomoč in zastopanje po tem pravilniku pomeni pravico
člana PSS, častnega člana PSS in pridruženega člana PSS (v nadaljnjem besedilu:
upravičenec) do celotne zagotovitve sredstev za pokritje stroškov za pravno
pomoč. Brezplačna pravna pomoč in zastopanje se zagotavlja v obliki pravne
pomoči na primarni in sekundarni ravni.

(7) Vsakdo, ki je pod pogoji, določenimi v tem pravilniku lahko upravičenec do
brezplačne pravne pomoči in je v spornem razmerju, si mora prizadevati, da se
sporno razmerje reši izvensodno, če so za to zagotovljeni ustrezni pogoji po
zakonu.
2. člen
(vrste brezplačne pravne pomoči in zastopanja)

(1) Brezplačna pravna pomoč in zastopanje se odobrita na način, pod pogoji in v
skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik.
(2) PSS zagotavlja dva načina brezplačne pravne pomoči in zastopanja in sicer:
-

pravno pomoč na primarni ravni in
pravno pomoč na sekundarni ravni.

3. člen
(pravna pomoč na primarni ravni)
(1) Pravna pomoč na primarni ravni obsega zavarovanje pravne zaščite preko
kolektivnega zavarovanja pravne zaščite pri zavarovalni družbi ARAG SE Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji (v nadaljevanju: ARAG).

(2) Pravna pomoč na primarni ravni po tem pravilniku se na prošnjo upravičenca
odobri po pogojih iz vsakokratne veljavne police ARAG, ki jo PSS sklene pri
zavarovalni družbi ARAG. Skladno z zavarovalno polico, PSS sklene obseg
zavarovanja zlasti za:
-

-

pravno zaščito svetovanja za člane sindikata – dva brezplačna pravna
nasveta letno;
splošna odškodninska in kazenska pravna zaščita za člane sindikata na
poklicnem področju;
splošna odškodninska in kazenska pravna zaščita za člane sindikata na
zasebnem področju;
pravna zaščita za člane sindikata na področju delovnega prava;
pravna zaščita za člane sindikata na področju socialnih zavarovanj na
poklicnem področju in
pravna zaščita za člane sindikata na področju socialnih zavarovanj na
zasebnem področju.

4. člen
(pravna pomoč na sekundarni ravni)
(1) Pravna pomoč na sekundarni ravni po tem pravilniku se lahko odobri za
pravno svetovanje, pravno zastopanje in za druge pravne storitve, ki izhajajo iz
delovnega razmerja in pravic povezanih z delovnim razmerjem ter za očitana
kazniva dejanja storjena v službi, za vse oblike sodnega varstva pred vsemi sodišči
splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči v Republiki Sloveniji, pred
Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in pred vsemi državnimi, upravnimi in
drugimi organi, organizacijami, institucijami ali osebami v Republiki Sloveniji, ki
so pristojne za izvensodno poravnavanje sporov (v nadaljnjem besedilu: sodni in
upravni postopki), če navedeni postopki niso kriti iz naslova zagotovljenega
jamstva na primarni ravni.
(2) Upravičenec do pravne pomoči najprej na primarni ravni zaprosi za odobritev
pravne pomoči in zastopanja iz naslova zavarovanja ARAG. Upravičenec, ki mu je
bila odobrena pravna pomoč na primarni ravni, ne more te pravice v isti zadevi in
za isto obliko pravne pomoči uveljavljati kot član PSS, pridruženi član PSS oziroma
častni član PSS na sekundarni ravni.
(3) Upravičenec lahko zaprosi za odobritev pravne pomoči na sekundarni ravni le
v primeru, če je zavarovalnica ARAG upravičencu odrekla kritje pravne pomoči na
primarni ravni. O upravičenosti do dodelitve pravne pomoči na sekundarni ravni
odloča Izvršni odbor PSS (v nadaljevanju IO PSS), na podlagi vložene prošnje
upravičenca.

(4) Brezplačna pravna pomoč in zastopanje na sekundarni ravni se ne odobri v
primeru:
-

-

kaznivih dejanj razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve in opravljanja,
razen če oškodovanec verjetno dokaže, da mu je bila zaradi storitve takih
dejanj povzročena pravno priznana škoda;
sporov zaradi povrnitve nepremoženjske in premoženjske škode pri žalitvi
časti in širjenju neresničnih trditev, razen, če oškodovani upravičenec
verjetno dokaže, da je to vplivalo na njegov premoženjski in finančni ali
družbeni položaj;
če dva pooblaščena odvetnika PSS v isti zadevi ocenita, da v postopku
uveljavljanja pravic pred predstavniki in organi delodajalca ali v pravdi ne
obstajajo realne možnosti za uspeh.

(5) Odobrena pravna pomoč na sekundarni ravni ne pokriva plačila stroškov
postopka in dejanskih izdatkov ter nagrade pooblaščenca nasprotne stranke,
razen, če to pokriva zavarovalna polica ARAG v skladu s splošnimi pogoji
zavarovanja. V primeru poravnave pri odobreni pravni pomoči na sekundarni
ravni, upravičenec sam krije stroške postopka in dejanskih izdatkov ter nagrade
svojega pooblaščenca.

II.
UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI IN ZASTOPANJA
5. člen
(upravičenci in obseg kritja)
(1) Upravičenci po tem pravilniku so:
-

člani PSS v polni obliki na primarni in sekundarni ravni;
pridruženi člani PSS na sekundarni ravni, v obsegu brezplačnega pravnega
svetovanja pri pooblaščenem odvetniku PSS;
častni člani PSS v polni obliki na primarni in sekundarni ravni.

(2) Na podlagi pogojev, ki so opredeljeni v Statutu PSS in tem pravilniku, pridobi
član PSS, častni član PSS in pridruženi član PSS pravico do pravne pomoči na
primarni ali sekundarni ravni po šestih mesecih članstva in plačane članarine oz.
po preteku časa, ki je za primarno raven pravne pomoči določen s splošnimi pogoji
zavarovanja pravne zaščite ARAG.

(3) Izjemoma, na podlagi utemeljenega razloga, je lahko rok za pridobitev pravice
do pravne pomoči na sekundarni ravni tudi krajši, vendar ne za dogodke, ki so
nastali pred včlanitvijo v PSS. Kot utemeljen razlog za predčasno dodelitev pravne
pomoči na sekundarni ravni, se šteje hujša kršitev pravic delavca iz delovnega
razmerja, ki lahko ima nepopravljivo pravno ali socialno posledico. Predlog za
predčasno dodelitev pravne pomoči na sekundarni ravni lahko poda organ
Območnega policijskega sindikata (v nadaljevanju: OPS), katerega član je
upravičenec. Pridruženi in častni člani PSS podajo predlog sami. O predlogu
odloča IO PSS.
III.
POGOJI IN POSTOPEK ZA DODELITEV PRAVNE POMOČI
6. člen
(pogoji in način dodelitve pravne pomoči na primarni ravni)
Upravičenec do pravne pomoči na primarni ravni, lahko zaprosi za brezplačno
pravno pomoč v katerikoli fazi postopka (npr. ob začetku izvensodnega ali
sodnega postopka, kakor tudi v katerikoli fazi postopka, ki že teče) preko IO PSS
ali direktno na telefonsko številko 01 236 41 81 oz. na vsakokratno objavljeno
telefonsko številko zavarovalnice ARAG ali preko spletne strani www.arag.si.
Odločitev o odobritvi ali zavrnitvi kritja upravičencu sporoči zavarovalnica ARAG
pisno z obsegom kritja stroškov brezplačne pravne pomoči.
7. člen
(pogoji in način dodelitve pravne pomoči na sekundarni ravni)

(1) Upravičenec do pravne pomoči na sekundarni ravni, lahko v skladu z
določbami tega pravilnika zaprosi za brezplačno pravno pomoč v katerikoli fazi

postopka (npr. ob začetku izvensodnega ali sodnega postopka, kakor tudi v
katerikoli fazi postopka, ki že teče), preko IO PSS.
(2) Dodeljena pravna pomoč na sekundarni ravni zajema stroške upravnega ali
sodnega postopka, ki so nastali po dnevu vložitve prošnje za dodelitev brezplačne
pravne pomoči na sekundarni ravni ter plačilo za dejanja pravne pomoči, ki do
dneva vložitve prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči še niso bila
opravljena.

(3) Pri presoji upravičenosti do dodelitve pravne pomoči na sekundarni ravni, se
upoštevajo okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo
za odobritev brezplačne pravne pomoči, predvsem da:
-

zadeva ni očitno nerazumna;
je zadeva pomembna za upravičencev osebni in socialno-ekonomski
položaj;
je pričakovani izid zadeve za upravičenca življenjskega pomena;
ima zadeva verjetne možnosti za uspeh in jo je razumno sprožiti ali se
braniti ali ugovarjati v postopku s pravnimi sredstvi glede na izid zadeve;
je nerešena zadeva razlog, da se je oseba znašla v življenjski stiski.

(4) Šteje se, da je zadeva očitno nerazumna, če je pričakovanje ali zahtevek
prosilca v očitnem nesorazmerju z dejanskim stanjem stvari, če je očitno, da
upravičenec zlorablja možnost brezplačne pravne pomoči in zastopanja, ali če je
pričakovanje ali zahteva upravičenca očitno v nasprotju z izidom v zadevah s
podobnim dejanskim stanjem in pravno podlago, ali če je pričakovanje ali zahteva
osebe v očitnem nasprotju z načeli pravičnosti in morale.
(5) Upravičencu se pravna pomoč na sekundarni ravni ne odobri, če se ugotovi, da
je bila v isti zadevi tožba že umaknjena iz razlogov na strani upravičenca, za
pravno pomoč na sekundarni ali primarni ravni.

(6) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se pravna pomoč na sekundarni ravni
lahko dodeli v zvezi z ustavno pritožbo pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije,
če je zatrjevana kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, in če so
izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom, ki ureja ustavno pritožbo.
8. člen
(vloga za pravno pomoč na sekundarni ravni)

(1) Upravičenec do pravne pomoči na sekundarni ravni izpolni vlogo za pravno
pomoč, ki je obrazec, na katerem se zahteva brezplačna pravna pomoč, z vsemi
prilogami, in jo preko Območnega policijskega Sindikata pošlje IO PSS. OPS k vlogi
obvezno poda svoje mnenje. Častni in pridruženi član PSS pošlje vlogo neposredno
na IO PSS. Vloga mora vsebovati:
-

ime in priimek, EMŠO, davčno številko, naslov prebivanja in enoto
zaposlitve upravičenca;
naziv OPS-ja in Sindikalne skupine, katere član je upravičenec, razen v
primeru častnega in pridruženega članstva;

-

telefonsko številko in naslov elektronske pošte upravičenca na katerih je
dosegljiv;
ime odvetnika, ki ga predlaga upravičenec;
obrazložitev primera;
izjavo, na podlagi katere upravičenec dovoli, da lahko PSS preko
pooblaščenega odvetnika pridobi vse podatke in spise zadeve.

(2) K vlogi morajo biti priloženi spisi in drugo gradivo, iz katerega so razvidne
okoliščine primera. Vloga mora biti podpisana in se lahko pošlje po pošti ali po
elektronski pošti. V nujnih primerih je lahko vloga podana tudi ustno, vendar mora
upravičenec vlogo poslati naknadno, najkasneje v roku sedmih dni, po pošti ali
elektronski pošti

(3) V primeru nepopolne ali nerazumljive vloge za pravno pomoč na sekundarni
ravni se upravičenca ali OPS pozove, da najkasneje v petnajstih dneh od prejetega
poziva, vlogo dopolni. PSS lahko od člana zahteva dodatno pisno gradivo,
pojasnila, imena prič, mnenje OPS, itd. Če upravičenec v dodatnem 15 dnevnem
roku svoje vloge ne dopolni, se šteje, da je od zahtevka za pravno pomoč odstopil.
(4) Vloga je priloga tega pravilnika.

9. člen
(odločitev o dodelitvi pravne pomoči na sekundarni ravni)
(1) Pri odločanju o prošnji za dodelitev pravne pomoči na sekundarni ravni IO PSS
upošteva načelo hitrosti in ekonomičnosti postopka.
(2) IO PSS o vlogi za pravno pomoč in na sekundarni ravni odloči s sklepom, s
katerim:
-

zavrže prošnjo kot nedovoljeno;
zavrne prošnjo kot neutemeljeno;
ugodi prošnji za brezplačno pravno pomoč in zastopanje.

10. člen
(napotnica za pravno pomoč na sekundarni ravni)

(1) Na podlagi sklepa, s katerim se odobri pravna pomoč na sekundarni ravni, IO
PSS upravičencu izda napotnico, v kateri IO PSS poleg podatkov o upravičencu in
OPS, kateremu pripada, določi oziroma navede izrecno obliko in obseg odobrene
pravne pomoči, ter natančno opredeli zadevo, za katero je odobrena brezplačna
pravna pomoč kot tudi datum izdaje in čas veljavnosti napotnice, ime dodeljenega
odvetnika, žig PSS in podpis odgovorne osebe ter opozorilo:
-

da mora upravičenec v primeru, da so mu bili na podlagi sodne odločbe ali
drugega akta povrnjeni stroški postopka, ki jih je v teku postopka plačal
PSS, o tem obvestiti PSS ter stroške vrniti na račun PSS v roku osmih dni po

-

njihovem prejemu, sicer se zaračunavajo zakonite obresti in stroški
celotnega postopka izvršbe in
opozorilo, da v primeru poravnave pri odobreni pravni pomoči na
sekundarni ravni, upravičenec sam nosi stroške postopka in dejanskih
izdatkov ter nagrade svojega pooblaščenca.

(2) Veljavnost napotnice je omejena na stopnjo postopka, vendar največ na eno
leto od izdaje, kar mora biti razvidno iz napotnice. Po izteku veljavnosti napotnice
upravičenec poda vlogo za podaljšanje zastopanja in informacijo o poteku
postopka. V nasprotnem primeru PSS ne krije stroškov zastopanja.
(3) Vsebino in obliko napotnice določi IO PSS.

11. člen
(postopek v zvezi s pravno pomočjo na sekundarni ravni)
(1) Za obravnavo prejete vloge za odobritev pravne pomoči na sekundarni ravni
je pristojen član oziroma članica IO PSS (v nadaljevanju: član IO PSS), zadolžen za
področje pravne pomoči, ki na prejeti vlogi vidno označi datum prejete vloge ter
jo posreduje v preučitev IO PSS.

(2) Član IO PSS, zadolžen za pravno pomoč, najprej presodi okoliščine iz 5. člena
tega pravilnika. Če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz 5. člena tega pravilnika
predlaga IO PSS, da vlogo kot neutemeljeno zavrne oziroma kot nedovoljeno
zavrže, če jo ni podala upravičena oseba.

(3) Če so pogoji iz 5. člena tega pravilnika izpolnjeni, se upravičencu najprej dodeli
brezplačna pravna pomoč in zastopanje v mejah in obsegu, kot jo lahko nudi
pravni strokovnjak iz IO PSS. Če slednji pogoji niso izpolnjeni ali IO PSS nima
pravnega strokovnjaka in/ali pravni strokovnjak ne prevzame zastopanja, tudi če
so pogoji izpolnjeni, se upravičencu, upoštevaje določbo 5. odstavka tega člena,
dodeli pooblaščeni odvetnik PSS. Pooblaščenega odvetnika PSS upravičenec lahko
predlaga tudi sam, pri čemer IO PSS lahko določi tudi drugega pooblaščenega
odvetnika. Nabor pooblaščenih odvetnikov PSS lahko upravičenec pridobi preko
IO PSS.
(4) IO PSS o dodelitvi pravne pomoči glasuje in o njej odloči z večino glasov. O
odločitvi se sprejme sklep. Zoper sklep ni možne posebne pritožbe, upravičenec
pa lahko v skladu z 9. členom Statuta PSS vloži ustrezen zahtevek, če meni, da so
mu z odločitvijo IO PSS kršene pravice, dolžnosti ali ugodnosti iz 6., 7. ali 8. člena
Statuta PSS.
(5) V primeru odobritve pravne pomoči na sekundarni ravni se upravičencu,
skladno z določbo prvega odstavka prejšnjega člena, izda napotnica. Napotnica je
pisno pooblastilo članu PSS, pridruženemu članu PSS in častnemu članu PSS, na
podlagi katere ga lahko pooblaščen odvetnik PSS zastopa na stroške PSS.

12. člen
(prenos terjatve)
(1) Terjatev upravičenca do pravne pomoči na sekundarni ravni proti nasprotni
stranki iz naslova stroškov postopka, ki jih je sodišče ali upravni organ prisodil v
korist upravičenca z odločbo ali sklepom, s katerim se je postopek pred njim
končal, preide do višine stroškov, izplačanih iz naslova brezplačne pravne pomoči
po tem pravilniku, na PSS in sicer z dnem pravnomočnosti odločbe oziroma sklepa
o stroških postopka.

(2) S prehodom terjatve na PSS vstopi PSS v razmerju do nasprotne stranke v
položaj stranke – upravičenca do brezplačne pravne pomoči kot upnika. Predlog
za izvršbo po načelu dobrega gospodarja vloži IO PSS oziroma predsednik PSS.
IV.
IZVAJANJE PRAVNE POMOČI
13. člen
(izvajanje pravne pomoči na primarni ravni)
Pravno pomoč na primarni ravni izvajajo odvetniki, ki so na seznamu
zavarovalnice ARAG oz. odvetniki, ki jih za pravno pomoč in zastopanje odobri
zavarovalnica ARAG.
14. člen
(izvajanje pravne pomoči na sekundarni ravni)

(1) Pravno pomoč na sekundarni ravni izvajajo pravni strokovnjak iz IO PSS, če jih
slednji ima in pooblaščeni odvetniki PSS, v skladu s pozitivno zakonodajo in v
obsegu ter pravicah, kot jih določajo Zakon o splošnem upravnem postopku,
Zakon o pravdnem postopku ter Zakon o kazenskem postopku.

(2) Pooblaščeni odvetnik PSS je odvetnik, ki ima s PSS sklenjeno pogodbo o
zastopanju članov PSS. Pogodbo o zastopanju članov PSS z odvetnikom sklene
predsednik PSS na podlagi odločitve IO PSS. Prav tako na podlagi odločitve IO PSS
predsednik prekine pogodbo z odvetnikom v skladu s pogodbenimi določili, pri
čemer pa mora upoštevati, da se prekinitev izvede z najmanjšimi potrebnimi
stroški. Vsaka, na novo sklenjena pogodba z odvetnikom, mora vsebovati določbo
o enomesečnem odpovednem roku brez podaje odpovednega razloga s strani PSS.
Posamezni OPS lahko za svoje območje predlaga sklenitev ali razvezo pogodbe z
odvetnikom. O predlogu odloča IO PSS.
(3) Pravni strokovnjak IO PSS ali pooblaščeni odvetnik PSS lahko odkloni
zastopanje, če presodi, da ni realnih možnosti za ugoden izid primera. Pravni
strokovnjak IO PSS in pooblaščeni odvetnik PSS sta dolžna takšno odločitev na
zahtevo IO PSS pisno obrazložiti. Če pooblaščeni odvetnik PSS iz upravičenega
razloga ne prevzame zastopanje, se upravičencu dodeli drug odvetnik oziroma
predlaga drugačna rešitev.

V.
ZAGOTAVLJANJE PRAVNE POMOČI NA SEKUNDARNI RAVNI
15. člen
(nosilci pravne pomoči na sekundarni ravni)
(1) Nosilci pravne pomoči na sekundarni ravni so Sindikalna skupina (sindikalni
zaupnik), OPS in IO PSS. Pravna pomoč na sekundarni ravni se uveljavlja
postopoma, in sicer ;
-

v Sindikalni skupini (sindikalni zaupnik);
v OPS (organi OPS);
v IO PSS.

(2) Sindikalna skupina (zaupnik), pravni strokovnjak iz IO PSS, če ga slednji ima
in OPS (sindikalni funkcionarji in zaupniki, strokovni sodelavci in pooblaščeni
odvetniki) imajo pri uveljavljanju pravne pomoči upravičenca, v razmerju med
upravičencem in delodajalcem naslednje naloge:
-

sodelujejo in spremljajo uresničevanje in uveljavljanje pravic upravičenca
in po potrebi podajajo mnenja;
zastopajo upravičenca pri uveljavljanju pravic pred predstavniki in organi
delodajalca;
sodelujejo v nezahtevnih postopkih in zagovarjajo pravice upravičenca.

(3) OPS ima pri uveljavljanju pravne pomoči upravičenca tudi nalogo, da:
-

svetuje ali neposredno pomaga sindikalnim zaupnikom in upravičencem v
postopkih in;
neposredno nudi pomoč upravičencu pri vlogi za brezplačno pravno
pomoč in zastopanje pravnega strokovnjaka in/ali pooblaščenega
odvetnika PSS.
VI.
STIK Z ODVETNIKOM
16. člen
(stiki z odvetnikom)

(1) Upravičenec lahko od pravnega strokovnjaka iz IO PSS, če ga slednji ima in od
pogodbenega odvetnika PSS zahteva pravni nasvet, mnenje ali svetovanje v zvezi
pravic iz dela ali zaradi dela, ki je brezplačno. Stik opravi v času uradnih ur ali po
dogovoru in za to ni potrebna napotnica PSS.
(2) Upravičenec je dolžan, pred razgovorom, pooblaščenemu odvetniku PSS
povedati, da je član PSS in mu pokazati člansko izkaznico PSS. Odvetnik ima
pravico člansko izkaznico fotokopirati in preveriti članstvo v PSS.

VII.
SVETOVANJE UPRAVIČENCEM
17. člen
(svetovanje)
(1) Nasvete o pravni pomoči in zastopanju so upravičencem dolžni dajati vsi
sindikalni zaupniki, organi v OPS in PSS. V soglasju in s pooblastilom upravičenca,
lahko zastopanje v posameznem primeru izvaja sindikalni zaupnik ali drug član
PSS.
(2) Obrazec pooblastila za zastopanje s strani sindikalnega predstavnika je priloga
tega pravilnika.
VIII.
STROŠKI PRAVNE POMOČI
18. člen
(stroški pravne pomoči)
(1) Stroški pravne pomoči in zastopanja na primarni ravni bremenijo
zavarovalnico ARAG.

(2) Upravičeni stroški pravne pomoči na sekundarni ravni, ki jih izvajajo pravni
strokovnjak iz IO PSS, če ga slednji ima in pooblaščeni odvetniki, s katerimi je PSS
sklenil pogodbo, bremenijo račun PSS. Za stroške pravne pomoči se štejejo
upravičeni stroški, ki jih zaračuna odvetnik po odvetniški tarifi, ločeno za
zastopanje. Član IO pristojen za pravno pomoč preveri izdane račune odvetnikov,
po potrebi zahteva njihovo obrazložitev oz. jih po potrebi zavrne.

(3) Sindikalnim zaupnikom in sindikalnim funkcionarjem vse stroške brezplačne
pravne pomoči na sekundarni ravni kot tudi ostale stroške v celoti krije PSS, če je
postopek posledica sindikalnih aktivnosti, ki so v skladu z akti PSS. Sklep o tem
sprejme Svet PSS na podlagi utemeljene obrazložitve ter mnenja IO PSS. Kot
sindikalna aktivnost se štejejo aktivnosti zaupnikov in funkcionarjev sindikata v
okviru Statuta PSS, pogodb in ostalih predpisov.

(4) Ne glede na prejšnje določbe, stroške, ki so med postopkom nastali po krivdi
upravičenca (nesodelovanja z odvetnikom, neudeležba na obravnavah, prelaganje
obravnav po krivdi člana, zastopanje po poteku veljavnosti napotnice, ipd…), krije
upravičenec sam.

(5) Upravičencu, ki je izstopil iz PSS v teku postopka, v katerem mu je bila
dodeljena pravna pomoč na primarni ali sekundarni ravni, se krijejo stroški do
dneva prenehanja članstva v PSS.

IX.
DOLŽNOSTI UPRAVIČENCA
19. člen
(dolžnosti upravičenca)
Upravičenec mora na PSS v roku petnajstih dni od prejema, poslati kopije sodb,
sklepov in drugih spisov v zadevi, za katero mu je bila dodeljena pravna pomoč na
sekundarni ravni.
X.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po njegovem sprejemu. Z uveljavitvijo tega
pravilnika prenehata veljati Pravilnik o pravni pomoči in zastopanju članov PSS,
ki je bil sprejet na seji Sveta PSS dne 17.7.2008 in Pravilnik o spremembah
pravilnika, ki jih je sprejel Svet PSS na svoji 29. seji v Tacnu, dne 27.8.2010.

