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POVZETEK
Primerjalna analiza Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v Sloveniji obravnava
pogoje za nudenje pravne pomoči v sindikatih Konfederacije sindikatov javnega sektorja (v
nadaljevanju: KSJS).
V okviru študije projekta sta bili opravljeni dve glavni skupini analiz:
− primerjalna analiza pravne pomoči v sindikatih povezanih v KSJS,
− pregled razvoja pravne pomoči v Policijskem sindikatu Slovenije (v nadaljevanju: PSS).

Rezultati analize kažejo na smiselnost prenosa ugotovljene dobre prakse, ki se izvaja v
posameznih sindikatih, v sindikate, kjer je pravna pomoč organizirana na nižji ravni in
aktivnejšega povezovanja sindikatov pri sistemskih pravnih vprašanjih ter masovnih kršitvah
pravic iz delovnega razmerja.
Posebej so bile preverjene možnosti pravnega zavarovanja na primeru sindikatov povezanih v
KSJS.
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Projekt z naslovom »Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v Sloveniji« je naročila
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Izjava o omejitvi odgovornosti
Primerjalna analiza Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v Sloveniji je pripravljena
s strani sodelavcev Policijskega sindikata Slovenije.

Namen izvedene analize je nuditi podporo naročniku analize pri pripravi ocene primerljivosti
pravne pomoči v sindikatih KSJS. Pri pripravi analize predpostavljamo, da so vse informacije, ki
smo jih dobili pisno ali ustno, pravilne in da smo dobili vse potrebne informacije. Pri pripravi
primerjalne analize možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v Sloveniji so bila
upoštevana vsa dejstva, informacije in podatki, ki so nam bili dani na razpolago s strani naročnika,
in javno dostopni podatki. Podane ocene so osnovane na preteklih izkušnjah in spoznanjih, pri
čemer so bila veljavna načela poslovanja uporabljena v največji možni meri. Ocena je bila
pripravljena skladno z vsemi možnostmi glede na trenutno obstoječa dejstva.
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DOKUMENTACIJSKA OSNOVA

Primerjalna analiza možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v Sloveniji obravnava
pogoje za nudenje pravne pomoči članom v sindikatih, ki so povezani v KSJS:
•
•
•
•
•
•
•

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije,
Policijski sindikat Slovenije,
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze,
Sindikat delavcev v pravosodju,
Sindikat javnih uslužbencev Slovenije.

Analiza temelji na primerjavi izvajanja pravne pomoči v sindikatih KSJS, ki glede na številčnost
članstva in različne dejavnosti delovanja predstavljajo reprezentativen vzorec v javnem sektorju.

Osnovne informacije in podatki za analizo so pridobljeni iz aktov sindikatov, intervjujev s
predstavniki sindikatov, zakonodaje in drugih virov ter gradiv. Intervjuji so bili v skladu s
soglasjem vseh intervjuvancev zvočno posneti za namen izdelave pisnih intervjujev. Z
intervjuvanci je bilo dogovorjeno, da se zvočni zapisi ne morejo uporabiti v druge namene in se
po izdelavi analize uničijo.
Za pregled razvoja izvajanja pravne pomoči v PSS je bilo uporabljeno arhivsko gradivo PSS.

Za pripravo analize so bili uporabljeni naslednji viri (po abecedi):
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

arhivsko gradivo Policijskega sindikata Slovenije, 2010-2020,
Bojan Hribar, Sindikat javnih uslužbencev Slovenije, intervju 7. 10. 2020,
Marjan Meglič in Janez Turuk, Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, intervju 9.
10. 2020,
Nadja Götz, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, intervju 9. 10.
2020,
Pravilnik o brezplačni pravni pomoči in zastopanju (PBPPZ-1), Svet PSS, 17. 7. 2008, 27.
8. 2010 in 10. 6. 2020,
Pravilnik o pravni pomoči in zastopanju članov sindikata zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, 14. 10.
2003,
Pravilnik o pravni pomoči, Glavni odbor SI-JUS, 27. 2. 2008,
Pravilnik o pravni pomoči, Glavni odbor SVIZ Slovenije, 20. 3. 2007,
Pravilnik o pravni pomoči, Občni zbor Sindikata delavcev v pravosodju, 10. 5. 2016,
Rok Cvetko, Policijski sindikat Slovenije, intervju 20. 10. 2020,
Staša Curk Accetto, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, intervju 7. 10.
2020,
Tomaž Sajovic, Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, intervju 23. 10. 2020,
Tomaž Virnik, Sindikat delavcev v pravosodju, intervju 7. 10. 2020.
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OMEJITVE

V dogovoru z naročnikom je bilo določeno, da se v analizi o možnostih pravnega zavarovanja za
člane sindikata v Sloveniji ugotovijo razlike in dobre prakse pri izvajanju pravne pomoči članstvu
v vseh sindikatih KSJS. Podatke se pridobi iz aktov oziroma dokumentov sindikatov, ki določajo
izvajanje pravne pomoči in od predstavnikov posameznih sindikatov s pomočjo polstrukturiranih
intervjujev. Prav tako se izvede analiza pravne pomoči na nivoju enega sindikata. Dogovorilo se
je, da se predstavi razvoj pravne pomoči v PSS.

Pri tem je bilo ugotovljeno, da je veliko podatkov, ki jih obdelujejo sindikati, zelo občutljive narave
in so omejeni s posredovanjem podatkov tretji organizaciji ali osebi. Prav tako lahko podatki o
stroških sindikata za izvajanje pravne pomoči kažejo na njegovo zmožnost in sposobnost
sindikalne zaščite članstva proti delodajalcu. Prav tako se sindikat lahko izpostavi, ko država
nastopa kot delodajalec ali socialni partner v pogajalskem procesu. Zato je analiza prilagojena
omejeni obdelavi podatkov in ne posega v analiziranje finančnih virov in stroškov sindikatov za
namen pravne pomoči članov.

Prav tako vsi sindikati nimajo vnaprej določenega izvajanja pravne pomoči. Sindikat delavcev v
zdravstveni negi Slovenije obstoječega pravilnika zaradi njegove zastarelosti ne uporablja in
pravno pomoč izvaja glede na uveljavljeno prakso v sindikatu. Pravilnika prav tako ni predložil
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze. Zato je primerjava aktov o pravni pomoči
sindikatov omejena in je bila primerjava osredotočena na podatke, ki so bili predstavljeni v
intervjujih.
Določena omejitev je predstavljala tudi odzivnost sindikatov, ki jim je bila preko KSJS
posredovano zaprosilo za posredovanje aktov sindikata o izvajanju pravne pomoči in podatka o
kontaktni osebi v sindikatu, ki bi lahko posredovala podatke o delovanju sindikata na tem
področju in sodelovala pri izvajanju analize kot intervjuvanec. Ne glede na predhodno zaprosilo
za posredovanje podatkov in soglasni odločitvi predsedstva KSJS, da bodo pri izvajanju analize
sodelovali vsi sindikati, je bilo sodelovanje v nekaterih primerih zelo oteženo.

Pri zbiranju podatkov se je ugotovilo, da je v praksi težko razmejiti, v katerem trenutku se v
sindikatu začne izvajati pravna pomoč in kdaj gre za izvajanje splošne sindikalne pomoči, ki jo
izvajajo članom sindikalni zaupniki in strokovni sodelavci ter funkcionarji sindikata. Navedeni
sindikalni aktivnosti se pogosto prepletata in gre nedvomno za zelo povezani dejavnosti
sindikatov. Od znanja in izkušenj osebja sindikata je najpogosteje odvisno v kolikšni meri se
vprašanja, ki jih bi lahko uvrstili tudi v izvajanje pravne pomoči, rešijo že na ravni nudenja
splošnega sindikalnega svetovanja članom. Pogosto pa se odprta vprašanja med predstojnikom in
članom rešijo že samo s posredovanjem izkušenega predstavnika sindikata tako, da do sodnega
spora niti ne pride. Zato je analiza nekoliko bolj usmerjena v primerjanje pogojev za nudenje
pravne pomoči, ko je treba zavarovati pravice iz delovnega razmerja in druge pravice (glede na
sindikat) s pisnim zahtevkom o odpravi kršitve z delovnega razmerja oziroma v sodnih sporih.
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METODOLOGIJA

Namen primerjave pravne pomoči članom sindikata je ugotoviti možnosti nudenje pravnega
zavarovanja in razlike med posameznimi sindikati. Ugotovljene razlike, ki kažejo na dobro prakso,
je bilo smiselno predstaviti sindikatom, da jih lahko upoštevajo pri razvoju pravne pomoči.

Upoštevajoč omejitve pri zbiranju in obdelavi podatkov je analiza v prvem delu usmerjena v
analizo in primerjavo aktov sindikatov oziroma pravilnikov o izvajanju brezplačne pravne
pomoči. Z analizo proučevanih aktov so se poiskale podobnosti in bistvene razlike, ki se
predstavijo v preglednici sistemov pravnega zavarovanja v sindikatih. Z intervjuji pa se je
ugotavljalo dejansko izvajanje akta sindikata v praksi oziroma nudenje brezplačne pravne pomoči
članstvu. Izvedeni so bili polstrukturirani globinski intervjuji, pri katerih so bila vnaprej določena
vprašanja v obliki opomnika. Vprašalnik, ki je služil kot pripomoček za izhodišče intervjuja, je bil
predhodno poslan vsem intervjuvancem, da so se lahko pripravili na intervju. V vzorec se je v
dogovoru z naročnikom vključilo predstavnike vseh sindikatov povezanih v KSJS. Sodelujočim so
bila postavljena odprta vprašanja, ki so dopuščala svobodne odgovore. Tako so bili od sodelujočih
pridobljeni odgovori, ki so rezultat njihovega samostojnega razmišljanja. Vprašanja niso bila
usmerjena. Če je bilo treba, se je intervjuvanca spodbudilo pri odgovarjanju na vprašanja s
podvprašanji, po katerih se je pojavila potreba tekom izvajanja posameznega intervjuja, za
poglobitev odgovorov na glavna vprašanja in dodatno bogatenje pridobljenih informacij ali za
samo razjasnjevanje nivoja odgovora, ki je bilo za raziskovanje potrebno.

V dogovoru z naročnikom je bil predstavljen primer razvoja pravne pomoči z analizo obsega
pravnega zavarovanja in obsegom izvajanja brezplačne pravne pomoči v daljšem časovnem
obdobju na nivoju enega sindikata. Pri tem je bil izbran primer razvoja brezplačne pravne pomoči
v PSS. V analizi so predstavljene dileme, ki jih je imel sindikat pred spreminjanjem sistema pravne
pomoči, kako je odpravljal ugotovljene pomanjkljivosti in končni rezultat sprememb.

Ker se je v intervjujih pojavljalo vprašanje o možnostih pravnega zavarovanja za članstvo
sindikata pri zavarovalnici, je bil pregledan tudi slovenski trg ponudb pravnih zavarovanj in
možnost vključitve sindikatov KSJS. Zato je bila pri ponudniku pravnega zavarovanja pridobljena
tudi tržna ponudba glede na število članov sindikata in obseg zavarovanja. Zaradi omejitev
podatkov o finančnih virih sindikatov in stroških sindikatov za namen pravne pomoči, primerjava
obstoječih stroškov s stroški pravnega zavarovanja pri zavarovalnici ni bila narejena. Zato
predstavljeni podatki služijo zgolj kot informacija o možnostih, ki jih lahko podrobneje preuči
vsak sindikat posebej ali skupaj s KSJS in zahteva od ponudnika zavarovanja še bolj prilagojeno
ponudbo.
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PRIMERJAVA IZVAJANJ PRAVNE POMOČI V SINDIKATIH KSJS

Pravilnik o brezplačni pravne pomoči
Vsi sindikati KSJS imajo brezplačno pravno pomoč urejeno s pravilnikom sindikata. V Sindikatu
delavcev v zdravstveni negi Slovenije (v nadaljevanju: SDZNS) sicer pravilnika ne uporabljajo, ker
je zastarel. Zato zagotavljajo pravno pomoč na podlagi članstva oziroma neposredno na podlagi
statutarnih določil. V Neodvisnem sindikatu delavcev Ljubljanske univerze (v nadaljevanju:
NSDLU) prav tako zaradi več omejitev pravilnik le deloma uporabljajo. Po obsegu najbolj izstopa
pravilnik Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju: PSS). Pravilniki o pravni pomoči
preostalih sindikatov – Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (v
nadaljevanju: SVIZ), Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije (v nadaljevanju:),
Sindikata delavcev v pravosodju (v nadaljevanju: SDP) in Sindikata javnih uslužbencev Slovenije
(v nadaljevanju: SI-JUS), prav tako dovolj podrobno opredeljujejo pravice članstva v zvezi s
koriščenjem brezplačne pravne pomoči.
Čakalna doba za koriščenje pravne pomoči:
SVIZ
SZSVS
SDZNS
PSS

NSDLU
SDP
SI-JUS

po 3 mesecih članstva
po 3 mesecih članstva
po 6 mesecih članstva, možne izjeme
po 3 mesecih delovno pravno področje, druga kritja ni čakalne dobe (primarna
pravna pomoč ARAG); po 6 mesecih (sekundarna pravna pomoč PSS); možne izjeme
nekaj časa, možne izjeme
po 6 mesecih članstva, možne izjeme
po 3 mesecih članstva

Vsem sindikatom je skupno, da se izvajanje pravne pomoči lahko začne preko sindikalnega
zaupnika ali preko vodstva sindikata in da izvajanje zastopanja v sporih na sodiščih vključuje tudi
odvetniške pisarne. Posebnost je izvajanja pravne pomoči je pri PSS, kjer se izvajanje pravne
pomoči lahko začne tudi preko pravnega zavarovanja ARAG, saj se član za posvetovanje lahko tudi
neposredno obrne na ARAG, ki ga napoti do določenega odvetnika oziroma se član sam lahko
obrne neposredno na odvetnika, ki sodeluje z zavarovalnico ARAG. Pri SDP je treba omeniti, da
sindikat nima lastnih pravnikov, vendar ima med članstvom več pravnikov, ki delujejo v posebni
komisiji sindikata.

Ugotavlja se, da je prednost, da ima sindikat lastnega pravnika, ki sodeluje z odvetniško pisarno
pri razreševanju spora ali zastopa člana na sodišču zlasti v tem, da ima sindikat pregled nad
zadevami. Pomembno je, da sindikat spremlja vsebine pravnih sporov, saj obstaja nevarnost, da
se v sodnih sporih izoblikuje sodna praksa, ki bi bila škodljiva za večino članstva in se je sindikat
ne bi želel, čeprav bi bil pri zastopanju člana lahko uspešen. Prav tako lahko sindikat z
neposrednim spremljanjem vsebin sporov lažje ocenjuje upravičenost stroškov oziroma
ekonomičnost izvajanja pravne pomoči v sodnem sporu (da odvetniška pisarna ne vztraja pri
sporu zgolj zaradi zaslužka).
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Izvajanje pravne pomoči – pravnik in odvetniška pisarna

pravnik

od tega
pravnik z
opravljenim
PDI

pravnik,
zunanji
izvajalec

pravnik
zastopa
člana v
postopkih
pri
delodajalcu

SVIZ

7

3

SZSVS

3

3

da

SDZNS
PSS

1
2

1

da
da

NSDLU
SDP

SI-JUS

da

odvetniška
pisarna
pogodbeni
pravnik

zastopanje
na sodiščih
z lastnimi
pravniki
da, delno v
delovno
pravnih
sporih
da, v
delovno
pravnih in
socialnih
sporih
ne
ne

zastopanje
na sodiščih
preko
odvetniških
pisarn
da
da
da
da

ne

da

ne

da

ne

da

Dejstvo je, da razvoj pravne pomoči v sindikatu zlasti vpliva velikost sindikata (število članov), saj
večji sindikat praviloma razpolaga z večjimi finančnimi sredstvi, zato lahko tudi organizira pravno
službo. Kljub temu pa se ugotavlja, da so pravniki v vseh sindikatih zelo obremenjeni. Vključeni so
tudi v organiziranje sindikatov, pogajanja z delodajalci in na državni ravni, predvsem pa je velika
obremenjenost pravnikov prav na račun preučevanja in pripravljanja gradiv za sistemske pravne
akte za potrebe usklajevanj v pogajalskih procesih. Zato je vseh sindikatih, ki tudi sami zastopajo
članstvo na sodiščih ali v postopkih pri delodajalcih, skupno, da razmišljajo o kadrovskih
okrepitvah ali drugih možnostih razreševanja sporov in zastopanja članstva. Čeprav v vseh
sindikatih trdijo, da je njihov sistem izvajanja pravne pomoči zelo dober in je članstvo z njim
zadovoljno, se dobi vtis, da so v vseh sindikatih tudi priložnosti za izboljšanje pravne pomoči. V
izvedenih intervjujih so med izvajanjem intervjujev ali v neformalnem delu sogovorniki
razmišljali tudi o možnostih pravnega zavarovanja. Sistem in možnosti pravnega zavarovanja
(razen v PSS, ki izvaja pravno pomoč tudi na ta način) sogovorniki ne poznajo ali imajo napačne
informacije (večinoma si predstavljajo, da je pravno zavarovanje izjemno drago in si ga sindikat
ne more privoščiti). Največja ovira pri uvajanju sprememb so torej finančni razlogi, ki narekujejo
tudi omejitve pri obsegu in kvaliteti izvajanja pravne pomoči ter pomanjkanje informacij o
možnostih izvajanja pravne pomoči oziroma dobrih praksah v drugih sindikatih.

Vsem sindikatom je skupno nudenje brezplačne pravne pomoči na področju delovnega prava,
kazenskega prava in svetovanja na področjih, ki so povezane s službo člana (poklicno področje).
PSS nudi še širše pravno svetovanje na vseh pravnih področjih (dvakrat letno brezplačno pravno
svetovanje na kateremkoli pravnem področju pri odvetniku preko pravnega zavarovanja ARAG)
medtem, ko preostali sindikati nudijo svetovanje praviloma na delovno pravnem področju
oziroma pravnih področjih povezanih s službo člana. Sicer pa članom pomagajo s splošnimi
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nasveti oziroma z usmerjanjem k pravemu strokovnjaku. Nekateri sindikati nudijo pomoč
članstvu tudi na področju socialnega zavarovanja.

Najbolj obsežno pravno pomoč izvaja PSS, večina sindikatov ima še možnost obstoječo pravno
pomoč razširiti tudi na druga pravna področja.
Področje pravne pomoči

SVIZ
SZSVS
SDZNS
PSS
NSDLU
Odškodninska pravna
pomoč na področju
da
prometne varnosti
Pravna pomoč iz
splošnega
da*
pogodbenega prava
Pravna pomoč na
področju dednega
da*
prava
Pravna pomoč na
področju delovnega
da
da
da
da
da
prava na poklicnem
področju
Pravna pomoč na
področju družinskega
da*
prava
Pravna pomoč na
da*
področju nepremičnin
Pravna pomoč na
področju socialnega
da
da
da
zavarovanja na
poklicnem področju
Pravna pomoč
da
da
da
da
da
svetovanja
Pravna pomoč
zavarovalne pogodbe
da*
(uveljavljanje
zavarovanj)
Splošna kazenska
pravna pomoč na
da
da
da
poklicnem področju
Splošna kazenska
pravna pomoč na
da
zasebnem področju
Splošna odškodninska
pravna pomoč na
da
poklicnem področju
Splošna odškodninska
pravna pomoč na
da
zasebnem področju
Opomba: * - član lahko vključi dodatno kritje z lastnim doplačilom

SDP

SI-JUS

da

da

da
da

da

da

da
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Obseg kritja stroškov pravne pomoči
odvetniški stroški
notarski stroški
sodni stroški (takse)

stroški izvedencev
oz. izvedeniških
mnenj po nalogu
sodišča

SVIZ
da
da1

SZSVS
da
da3
da3
da3

SDZNS
da4

PSS
da
da
da
da

NSDLU
da
da2

SDP
da

SI-JUS
da
da2

stroški tolmačev
da3
da
3
stroški prič
da
da
dodatni materialni
da3
da
stroški
varščina
da
potni stroški
potni stroški za
da
sojenje v tujini
stroški izvensodnih
da3
da
poravnav, mediacij
s sodbo naloženi
stroški nasprotne
da3
da
strani
denarne kazni
Opombe:
1 - SVIZ krije sodne stroške, ko gre za vodenja spora, ki je v interesu sindikata (vzorčna tožba) in
v drugih izjemnih okoliščinah, ko tako odloči sindikat - po potrebi tudi drugi stroški postopka;
2 - SI-JUS povrne stroške postopka samo v izjemnih primerih, ob soglasju glavnega tajnika; NSDLU
povrne stroške postopka, če se tako odloči predsednik sindikata;
3 – SZSVS praviloma zagotavlja sredstva sindikata za plačilo stroškov po predložitvi računa s točno
specifikacijo posamezne storitve, o čemer odloča pravna služba oz. vodstvo sindikata;
4 – SDZNS se odloča od primera do primera, praviloma odloča o poravnavi odvetniških stroškov v
višini najmanj 50 odstotkov stroškov, v nekaterih primerih pa se odloča za poravnavo stroškov v
celoti – po posvetovanju v vodstvu sindikata;
Po informacijah iz intervjujev zakonski predpisi in pravna zavarovanja delodajalcev ne ščitijo
članstva v predkazenskih oz. kazenskih in odškodninski postopkih. Sindikati morajo članstvo
zaščiti s sistemom pravne pomoči sindikata. Izjema je le članstvo PSS oz. policisti, ki jim je na
podlagi 64. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) zagotovljena pravna pomoč.
Policist, zoper katerega se vodi predkazenski postopek oziroma zoper katerega je uveden
kazenski ali pravdni postopek zaradi opravljanja nalog policije, je upravičen do brezplačne pravne
pomoči, če je po oceni policije opravil naloge v skladu s predpisi. Policisti, člani PSS, zaradi hitrejše
odobritve brezplačne pravne pomoči najprej zaprosijo za pravno pomoč v sindikatu. Če kasneje
delodajalec poda oceno, da je bila naloga opravljena v skladu s predpisi, prevzame vse stroške
postopka. Naveden sistem pravne pomoči je vključen v področni policijski zakon na sindikalno
pobudo. Navedeno dobro prakso bi se lahko na pobudo zainteresiranih sindikatov preneslo tudi
v druge dejavnosti.
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Razvoj pravne službe na ravni KSJS
Mnenja predstavnikov sindikatov so zelo različna. Večina je mnenja, da bi bil pravnik KSJS
dobrodošel, če bi se ukvarjal s sistemskimi pravnimi vprašanji, ki so skupni vsem sindikatom
povezanih v KSJS. Lahko bi podpiral tudi težja pogajanja na najvišjih nivojih. Manjši sindikati
takega pravnika vidijo tudi kot rešitev pri izvajanju pravne pomoči sindikatom, vendar večji
sindikati, v katerih je izvajanje pravne pomoči dobro urejeno, menijo, da to ni vloga pravnika KSJS.
Največ zadržkov pa se pojavi, če bi se zaradi zaposlitve pravnika povečala članarina sindikatov v
KSJS. Ne glede na prednosti morebitnega organiziranja pravne službe KSJS, je večina
predstavnikov sindikatov mnenja, da tudi ta uveljavljen sistem, ki ga ima KSJS vzpostavljenega,
popolnoma lepo deluje. Sindikati in pravniki si izmenjujejo informacije in mnenja, skupaj
pripravljajo predloge amandmajev, si izmenjajo stališča, idr.. Drži, da to temelji predvsem na
solidarnosti internih virov, saj člani konfederacije, upoštevajoč velikost in zmožnost vsakega
sindikata, aktivno prispevajo k skupnim pogajanjem na državni ravni. Znotraj KSJS se je dobro
organiziralo in razdelilo področja dela, za katere skrbijo pravniki in še naprej ostaja možnost, da
takšno sodelovanje ostane tudi v prihodnje.
Zato lahko zaključimo, da bi bila pravna služba KSJS lahko dobrodošla, ni pa nujno potrebna, saj
KSJS in večina povezanih sindikatov tudi v obstoječih okvirih dobro sodeluje.
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5

RAZVOJ BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI V PSS

Policijski sindikat Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PSS) je samostojna, demokratična,
prostovoljna, nestrankarska, interesna organizacija zaposlenih v Policiji, Ministrstvu za notranje
zadeve, v drugih državnih organih in v lokalnih skupnostih, v katerih ima PSS reprezentativnost.

PSS je konfederacija Območnih policijskih sindikatov (v nadaljevanju OPS). Trenutno je
organiziranih 19 OPS, ki povezujejo članstvo v enotah Policije, Ministrstva za notranje zadeve in
Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve. Zaradi preteklih organizacijskih sprememb
v Policiji in Ministrstvu za notranje zadeve potekajo organizacijske spremembe tudi v sindikatu z
združevanjem nekaterih manjših OPS v večje v daljšem prehodnem obdobju. Torej, PSS deluje na
treh nivojih: na lokalnem (sindikalne skupine), ki se povezujejo regionalno (območni sindikati) in
državni nivo (PSS). Ker gre za konfederacijo sindikatov, je vsak območni sindikat tudi pravna
oseba s svojim statutom, ki pa mora biti skladen s Statutom PSS. Vsak član sindikata je tako član
OPS in PSS. Sindikalni zaupniki OPS so hkrati tudi sindikalni zaupniki PSS. Vsak član sindikata
plačuje članarino OPS in PSS. Članarina PSS je enotna za vse člane, medtem ko članarino
območnega sindikata določajo organi OPS.
Za izvajanje pravne pomoči na regionalnem nivoju so odgovorni območni policijski sindikati, na
državnem nivoju pa Izvršni odbor PSS.

Začetki pravne pomoči PSS segajo v leto 1991, ko je bil sindikat ustanovljen. Pravno pomoč
je izvajala pravno-svetovalna komisija Sveta PSS tako, da je podajala pisna pojasnila in svetovala
o splošnih in konkretnih vprašanjih na podlagi pisnih vlog članov PSS. Po potrebi se je vključevalo
tudi pooblaščene odvetnike. Zastopanje v izvajanju pravne pomoči so izvajali zagovorniki, ki jih
izmed članov PSS imenoval Svet OPS in pooblaščeni odvetniki.

Nato se je izvajanje pravne pomoči postopno razvijalo. Vse do leta 2011 se je pravna pomoč
izvajala delno na regionalnem nivoju in delno na državnem nivoju, ki pa je bila zaradi finančnih in
organizacijskih razlogov omejena. Praviloma je član sindikata za pravno pomoč najprej zaprosil v
sindikalni skupini, nato v območnem policijskem sindikatu in nazadnje na državnem nivoju, ko je
zanjo zaprosil Izvršni odbor PSS. Član je imel pravico do pravne pomoči po šestih mesecih članstva
in plačane članarine, izjemoma pa tudi prej, če je organ sindikata ocenil, da gre za utemeljen razlog.
Pojem pravna pomoč je pomenil ustno ali pisno svetovanje, sestavljanje ugovorov in zahtevkov
za varstvo pravic, neposredno zastopanje pred organi delodajalca, sodišči in drugimi organi.
Pravna pomoč se je zagotavljala le v primerih in postopkih, ki so izhajali iz dela in delovnega
razmerja. Na podlagi sklepa Sveta je PSS sklenil z določenimi odvetniki pogodbo o pravni pomoči
in zastopanju.

V primerih ko je bila pravna pomoč odobrena, je bil na podlagi posebne napotnice za zastopanje
člana določen pooblaščeni odvetnik PSS. Veljavnost napotnice je bila največ eno leto od izdaje. Po
tem roku je član po potrebi podal vlogo za podaljšanje zastopanja in informacijo o poteku
postopka. V nasprotnem primeru PSS ni kril stroškov zastopanja. PSS ni plačal sodnih taks, kazni,
povprečnin in ostalih stroškov postopka (sodnih stroškov), kakor tudi stroškov in odškodnin
nasprotnih strank, če jih je bil dolžan plačati član.
Stroški za pravno pomoč so se v večji meri izplačevali iz članarine PSS, delno pa tudi iz sredstev
območnih policijskih sindikatov, če jih je bil območni policijski sindikat zmožen poravnati. Zato v
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primeru, da je član menil, da je oškodovan in je želel zavarovati svoje pravice iz delovnega
razmerja, ni bilo avtomatizma pri dodeljevanju pooblaščenega odvetnika. Sindikat se je o
odobritvi pravne pomoči odločal od primera do primera in ocenjeval možnosti člana.

Zato je prihajalo do vse pogostejšega nezadovoljstva med članstvom, ko niso bili deležni
sindikalne pravne pomoči, čeprav so menili, da so do nje upravičeni. Vse večji pritisk na porabo
sredstev sindikata, ki so bila namenjena za pravno pomoč, bi celo terjal poseg v zmanjšanje pravic
članstva. V tem obdobju je bil ustanovljen tudi nov policijski sindikat (reprezentativnost je
pridobil konec leta 2010), ki pa je bil zaradi drugačnega organiziranja zmožen takšno pravno
pomoč zagotavljati in jo celo razširiti na druga pravna področja ter kriti tudi sodne stroške.
Omejenost nudenja pravne pomoči, konkurenčnost sorodnega sindikata in posledično
velik odliv članstva v kratkem obdobju je terjal od območnih policijskih sindikatov in PSS,
da se izvedejo takojšnji ukrepi za korenito prenovo sistema pravne pomoči. Pri iskanju
rešitev so nekateri OPS pohiteli in sprejeli ponudbo pravnega zavarovanja zavarovalnice ARAG,
medtem ko je bilo v večini drugih območnih policijskih sindikatih in na državnem nivoju še vrsto
pomislekov in zadržkov.
Po prvih predstavitvah pravne zaščite ARAG so bila v ospredju naslednja vprašanja:
-

-

-

-

ali se pravna zaščita nudi tudi v predkazenskih postopkih (preden je podan utemeljen sum
storitve kaznivega dejanja),
kateri pravni interesi iz delovnega razmerja in kateri delovno pravni postopki so kriti,
omejitev na vodenje vzorčnih procesov, ko je več zavarovancev deležnih zavarovalnega
varstva iz ene ali več zavarovalnih pogodb,
vprašanja pravnega interesa iz kolektivnega delovnega prava,
vprašanje kompatibilnosti zavarovanja ARAG s statutarnimi obveznostmi PSS glede
brezplačne pravne pomoči,
bojazen, da bi kljub zavarovanju ARAG imel PSS še vedno velike stroške z zagotovitvijo pravne
pomoči svojim članom.

PSS je od ARAG prejel dodatna pojasnila zavarovalnih pogojev in zagotovila:
-

-

-

da zavarovalno varstvo obsega tudi varovanje pravnih interesov v izvensodnih postopkih,
zavarovalnica ARAG torej ne nudi samo pravne zaščite v sodnih postopkih, pač pa tudi v
izvensodnih postopkih;
ko gre za splošno odškodninsko pravno zaščito in splošno kazensko pravno zaščito, krije
zavarovalnica ARAG tako eventualni izvensodni postopek kot tudi eventualni sodni postopek;
ko gre za pravno zaščito na področju delovnega prava, pa zavarovalnica ARAG krije stroške
izvensodnega varovanja pravnih interesov do 1% zavarovalne vsote (1000 EUR), če se s tem
zadeva dokončno zaključi; če se z izvensodnim zastopanjem delovnopravna zadeva ne zaključi
dokončno, ampak se nadaljuje v sodnem postopku, potem zavarovalnica ARAG krije ali stroške
izvensodnega zastopanje ali stroške sodnega postopka;
zavarovalno varstvo ne obstoji za varovanje pravnih interesov oškodovanca v kazenskem
postopku, če bi npr. oškodovanec želel, da zavarovalnica ARAG prevzame kritje stroškov
odvetnika, ki bi sestavil in vložil kazensko ovadbo zoper domnevnega storilca kaznivega
dejanja; kritje interesov oškodovanca lahko obstoji v okviru rizika splošne odškodninske
pravne zaščite, kjer zavarovalnica ARAG lahko prevzame kritje stroškov npr. vložitve
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-

-

-

premoženjskopravnega zahtevka oškodovanca; v okviru rizika splošna kazenska pravna
zaščita zavarovalnica ARAG torej ne krije stroškov varovanja pravnih interesov oškodovanca
v kazenskem postopku, krije pa stroške varovanja pravnih interesov osumljenca, obdolženca
oziroma obtoženca v (pred)kazenskem postopku, ki potrebuje obrambo svojih pravnih
interesov in se brani pred obtožbami.
zavarovalno varstvo obsega tudi stroške predkazenskega postopka v Sloveniji od trenutka
vložitve obtožbe, če sledi ustavitev postopka, če obtožbi sledi pravnomočna oprostitev ali če
obtožbi sledi pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti;
zavarovalno varstvo se razširja tudi na svetovanje in zastopanje v primerih odloga kazenskega
pregona, ne glede na vrsto kaznivega dejanja;
na področju delovnega prava zavarovanje ARAG predvideva varovanje pravnih interesov v
sporih iz delovnega razmerja tako za delovna razmerja, ki so se nanašajo na zasebni sektor,
kot tudi delovna razmerja, ki se tičejo javnega sektorja; če pravice iz delovnega razmerja poleg
krovne zakonodaje, ki velja tako za zasebni kot za javni sektor, ureja tudi specialna
zakonodaja, ki se nanaša samo na delovna razmerja v javnem sektorju, potem zavarovalnica
ARAG krije tudi stroške varovanja pravnih interesov v sporih, kjer se zavarovalec sklicuje na
kršitev te specialne zakonodaje; pri pravni zaščiti na področju delovnega prava zavarovalnica
ARAG krije stroške izvensodnega varovanja pravnih interesov do 1% zavarovalne vsote (1000
EUR); če se s tem zadeva dokončno zaključi. Če se z izvensodnim zastopanjem delovnopravna
zadeva ne zaključi dokončno, ampak se nadaljuje v sodnem postopku, potem zavarovalnica
ARAG krije ali stroške izvensodnega zastopanje ali stroške sodnega postopka;
ARAG zaradi zaščite interesov zavarovalcev prevzame stroške za skupne tožbe ali druge
skupne oblike izvensodnih ali sodnih ukrepov, če z dotlej opravljenimi (izvensodnimi) ukrepi
zavarovalci niso zadostno zaščiteni pred izgubo svojih zahtevkov; zavarovalnica ARAG se v
teh primerih torej ne omejuje na kritje izvensodnih postopkov.

Primerjalo se je obstoječi sistem pravne pomoči PSS in pravne zaščite ARAG:
Pravna zaščita PSS:
• zadostuje članarina PSS, član v
primeru dodelitve nima dodatnih
stroškov z zastopanjem,
• kritje stroškov zastopanja vendar
brez povprečnin, sodnih taks,
izvedencev…,
• kritje samo za določen primer z
omejeno veljavnostjo napotnice,
• ni varščin,
• omejeno število pogodbenih
odvetnikov, zagotovljenih v
skladu z zmožnostmi PSS.

Pravna zaščita ARAG:
• potrebno je sofinanciranje članov,
• celotne stroške zastopanja, sodne
takse, povprečnine, stroške
izvedencev…, krije ARAG,
• kritje na območju celotne EU in
Sredozemlja,
• varščina v višini 100.000 € letno,
• enostaven dostop do pravnikov
kjerkoli v Sloveniji in Evropi,
• bistveno širša oblika kritja.
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Ugotavljajo se je prednosti in slabosti pravne zaščite ARAG:
Prednosti:
• enostavna dostopnost,
• kritje vseh stroškov postopka,
razen morebitne kazni,
• visoka morebitna potrebna
varščina,
• zajema kritje na vseh področjih
dela zaposlenih v Policiji in MNZ,
• pravna pomoč kjerkoli v državi in
EU...,
• postopkovna prilagoditev police
potrebam v Policiji in MNZ.

Slabosti:
• ni bilo izkušenj z navedeno obliko
zavarovanja,
• preoblikovanje članarine ali
doplačilo na račun članov.

Preverjalo se je prednosti kolektivnega zavarovanja:
-

-

pridobitev in vzdrževanje bistveno nižje cene zavarovanja,
neposredni nadzor nad sklenjenimi zavarovanji v okviru PSS in zagotovitev ekskluzive
zavarovanja,
nobenih dodatnih izpolnjevanj pogodb članov,
pravna zaščita kadarkoli in kjerkoli v državi, EU in širše,
za majhen dodatni vložek bistveno večja pravna varnost članov,
večji konsenz med vsemi strukturami zaposlenih,
zaščita pred neurejenim področjem varstva pri delu v Policiji in MNZ,
zaščita tudi pred posegi v delovno pravno razmerje, če je povezano s kršitvijo v prostem času,
kompletna storitev pravne zaščite primerna za vse,
zajeta so vsa občutljiva področja.

Kdaj ni kritja po polici pravne zaščite ARAG:
-

odškodninski zahtevki zaradi razžalitve – čast in dobro ime / obrekovanje,
stare zadeve – dogodek se je zgodil pred začetkom zavarovanja / pred iztekom čakalne dobe,
zasebno področje – ni zavarovan ustrezen rizik / kritje:
• vložitev kazenske ovadbe,
• sestava pravnega mnenja,
postopki zoper PSS / postopki zoper interes PSS.

Na Skupščini PSS, ki je potekala 17. januarja 2012, so navzoči člani sprejeli sklep, da se
kolektivno zavarujejo pri ARAG z zavarovanjem pravne zaščite s 1. februarjem 2012.
Ugotovljeno je bilo, da se lahko s prerazporeditvijo sredstev v sindikatu – del članarine iz
OPS se je prerazporedilo v članarino PSS, ob še vedno skupno enakem strošku za članarino,
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zagotovi vsem članstvu enako dostopno in razširjeno pravico do brezplačne pravne
pomoči. Zavarovalno polico je sklenil PSS za vse članstvo.
PSS se je odločil sprejeti naslednja zavarovalna kritja:
Rizik

Letna premija

Pravna zaščita za člane sindikata na poklicnem področju :
− Splošna odškodninska pravna zaščita na poklicnem področju (člen 21.1.2.
9,75 €
SPPZ)
− Splošna kazenska pravna zaščita na poklicnem področju (člen 20.1.2. SPPZ)
Pravna zaščita za člane sindikata v prostem času :
9,75 €
− Splošna odškodninska pravna zaščita na zasebnem področju (člen 21.1.1.
SPPZ)
− Splošna kazenska pravna zaščita na zasebnem področju (člen 20.1.1. SPPZ)
Pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja in delovnega prava :
36,00 €
− Pravna zaščita socialnega zavarovanja na poklicnem področju (člen 24.1.2.
SPPZ)
− Pravna zaščita delovnega prava na poklicnem področju (člen 23.1.1. SPPZ)
Pravna zaščita svetovanja - dva pravna nasveta letno
5,00 €
Skupaj
60,50 €
+8,50 % davek – DPZP
5,14 €
Letna premija z davkom na člana
65,64 €
Mesečna premija z davkom na člana
5,47 €
Opomba: navedene letne premije so povzete iz splošne ponudbe zavarovalnice, brez popustov
Treba je bilo vzpostaviti tudi nov sistem pravne pomoči v PSS, zato je bil sprejet nov pravilnik
o pravni pomoči. Zdaj je brezplačna pravna pomoč in zastopanje pomenila pravico člana PSS,
častnega člana PSS in pridruženega člana PSS do celotne zagotovitve sredstev za pokritje stroškov
za pravno pomoč.

Brezplačna pravna pomoč in zastopanje se je po novem zagotavljala v obliki pravne pomoči na
primarni in sekundarni ravni.

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, z obsegom, ki ga določa zavarovalno kritje.
Pravno pomoč na sekundarni ravni pa obsega pravno svetovanje, pravno zastopanje in 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,
če navedeni postopki niso kriti iz naslova zagotovljenega jamstva na primarni ravni.

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
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upravičenosti do dodelitve pravne pomoči na sekundarni ravni odloča Izvršni odbor PSS
na podlagi vložene prošnje upravičenca.
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.

Odobrena pravna pomoč na sekundarni ravni ne pokriva plačila stroškov postopka in dejanskih
izdatkov ter nagrade pooblaščenca nasprotne stranke. V primeru poravnave pri odobreni pravni
pomoči na sekundarni ravni, upravičenec sam krije stroške postopka in dejanskih izdatkov ter
nagrade svojega pooblaščenca. 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.

Pravico do pravne pomoči na primarni ali sekundarni ravni se je omogočilo 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. Izjemoma, na podlagi utemeljenega razloga,
pa se je določilo, da 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. O prošnji za dodelitev pravne
pomoči na sekundarni ravni odloča IO PSS.

Upravičenec do pravne pomoči na primarni ravni je zdaj 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
zavarovalnice ARAG ali preko njene spletne strani. Odločitev o odobritvi ali zavrnitvi kritja
upravičencu sporoči zavarovalnica ARAG pisno z obsegom kritja stroškov brezplačne pravne
pomoči. 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.

Član lahko od pravnega strokovnjaka iz IO PSS in od pogodbenega odvetnika PSS zahteva pravni
nasvet, mnenje ali svetovanje v zvezi pravic iz dela ali zaradi dela, ki je brezplačno. V okviru
primarne pravne pomoči lahko zahteva od pogodbenega odvetnika ARAG brezplačni
pravni nasvet iz kateregakoli pravnega področja. Stik opravi v času uradnih ur ali po
dogovoru in za to ni potrebna napotnica PSS. Član je dolžan le pokazati člansko izkaznico PSS,
katero odvetnik lahko fotokopira in preveri članstvo v PSS.
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Masovni, kolektivni spori - število primerov
Leto
število zadev
število upravičencev

Kazenska PZ (promet)
Odškodninska PZ (promet)
PZ iz splošnega pogodbenega prava
PZ na področju dednega prava
PZ na področju delovnega prava
PZ na področju družinskega prava
PZ na področju nepremičnin
PZ na področju socialnega zavarovanja
PZ svetovanja
PZ zavarovalne pogodbe
Splošna kazenska PZ
Splošna odškodninska PZ
Skupaj
Skupaj

Število primerov
Leto

2011

26
1
51
51

3
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2011
PSS
1

Spremljanje izvajanja pravne pomoči 2011 - 2019

2012

2013
8

2014
12

2015
14

2016
5
1055

2017
2
1502

2018
4
1053

2019
7
12

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
PSS Arag PSS Arag PSS Arag PSS Arag PSS Arag PSS Arag PSS Arag PSS Arag
8
1
2
2
1
1
2
1
8
6
8
15
3
3
4
7
4
3
2
7
6
3
3
2
1
17 58
3 67
2 110
1 80
105
1 173
134
1 176
7
5
1
1
5
7
3
1
2
1
6
2
3
1
2
3
2
5
1
4
14
12
6
11
8
139
124
80
86
74
93
92
98
3
2
9
4
2
1
1
7
58
2 76
67
40
2 42
2 21
1 57
4 25
2 11
1 39
18
20
30
30
2 30
21
32 195
8 242
5 298
2 269
2 332
1 400
2 373
3 396
227
250
334
303
271
401
375
399

Po spremljanju izvajanja pravne pomoči v obdobju 2011 – 2019 izhaja, da je bila odločitev
PSS zelo dobra. V letu 2011, ko se pravna pomoč še ni izvajala preko zavarovalnice ARAG, je bilo
vseh zadev zelo malo (51), vendar so bile stroškovno zelo zahtevne. Po vzpostavitvi izvajanja
pravne pomoči preko zavarovanja ARAG se dejavnost v sindikatu na tem področju zelo okrepi,
medtem ko je zadeve na sekundarni ravni malo.
Rezultat po posameznih zavarovanih rizikih od 1. 2. 2012 do 17. 6. 2020, samo ARAG:
Posamičen rizik
Kazenska PZ (promet)
Odškodninska PZ (promet)
PZ iz splošnega pogodbenega prava
PZ na področju delovnega prava
PZ na področju socialnega zavarovanja
PZ svetovanja
Splošna kazenska PZ
Splošna odškodninska PZ

Povprečna
škoda*
161 €
234 €
210 €
958 €
1.218 €
53 €
362 €
562 €

Rezervacija in
plačana škoda
4.176 €
9.667 €
6.097 €
869.018 €
64.467 €
42.143 €
141.119 €
114.553 €

Povračilo
0
-2.277 €
-200 €
-85.697 €
-4.956 €
-1.917 €
-4.682 €
-3.397 €

Pri pregledu stroškov je bilo največ pravne pomoči izvedeno na področju delovnega prava. Velik
delež predstavlja tudi področje splošne odškodninske in splošne kazenske pravne zaščite.

Skupinske tožbe od 1. 2. 2012 do 17. 6. 2020, samo ARAG:

KOLEKTIVNI DELOVNI SPORI:
2012 - Kolektivni spor - premalo izplačan regres
2014 - PSS je sprožil kolektivni delovni spor zaradi
neizvrševanja Ko- lektivne pogodbe ker delodajalec ne spoštuje
referenčnih obdobji v neenakomerno razporejenem delovnem
času pri nadurah
2015 - PSS je sprožil kolektivni delovni spor zaradi
neizpolnitve sporazuma (zaradi izničenja posebnih pogojev
upokojevanja policistov)
2015 - PSS je sprožil kolektivni delovni spor, zaradi ničnosti
Sporazuma in dogovora, oba z dne 31.5.2013
2014 - Kolektivni spor zaradi kršenja sporazuma o prenehanju
stavke (dodatek za stalnost in prekrškovne organe)
2015 - Nadaljevanje neuspelega kolektivnega delovnega spora
(ZP 2014/1806) pred civilnim sodiščem
2017 - Kolektivni delovni spor zaradi neveljavnosti Aneksa št. 3
k KPDU in nezakonitosti Akta o notranji organizaciji,
sistemizaciji delovnih mest.

Plačano

Rezervirano
916
0

12.582

0

1.364

0

7.901

0

2.930
5.685
2.697

0
0

1.120
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2018 - Kolektivni delovni spor zaradi nezakonitosti akta o
opravljanju nalog (ARAG je dobil povrnjeno skoraj vse stroške)
2019 - Kolektivni delovni spor zaradi neizplačanih stroškov
povezanih z delom od 2.1.2014 dalje
Skupaj 1:
MASOVNI SPORI:
2013 - tožbe upokojencev
2013 - tožbe zaradi neplačanih nadur
2014 - postopki zaradi uveljavljanja dopusta
2016 - pritožbe in tožbe zoper odločbo ZPIZ-a, zaradi zavrnitve
priznanja pravice do 20% starostne pokojnine
2017 - pritožbe in tožbe zaradi premestitve na drugo delovno
mesto
2017 - tožbe zaradi ocene delovne uspešnosti, napredovanja
2017 - tožbe zaradi povečanega obsega dela v višini 10 %, ker
opravljajo dela iz drugega delovnega mesta (upravnik V,
ekonom V, oskrbnik)
2018 - Policisti opravljajo poleg svojih nalog tudi dela na višje
vrednostnem delovnem mestu (specialist mornar)
2018 - Izvensodni postopek v zvezi z dodatkom na
pripravljenost
2018 - Izvensodni postopek v zvezi z nadomestilom za uporabo
lastne obleke (ARAG je dobil povrnjeno skoraj vse stroške)
2018 - Sodni postopki v zvezi z nadurami
2019 - Policisti ne morejo izkoristiti pravice do odmora
2019 - Sodni postopki zaradi izplačila razlike v plači, delovno
mesto višji policist
Skupaj 2:
Skupaj 1 + 2:

14

0

0

3.509 €

890
14.175
2.129
29.360

Rezervirano
0
0
0
16.778

10.605
7.485

2.000
3.510

34.091 €
Plačano

46.127

2.389

7.295

2.248

1.769

24

0

1.514
1.981
12.963
3.584

133.084 €
167.175 €

0

825
1.942
10.669

44.788 €
48.297 €

Čeprav je bilo večina sporov za člane PSS uspešnih, iz podatkov zavarovalnice ARAG ugotavljamo,
da so stroški sporov višji od povračil stroškov. Ne glede na to zavarovalne premije ostajajo enake.

PSS je ob sklenitvi zavarovanja pri ARAG pridobil tudi ugodnejše pogoje za razširitev zavarovanj
članstva tudi na drugih področjih, na katerih ni zavarovalnega kritja (npr. varnost, promet,
nepremičnine, družina, služba in brezplačno razširitev na vse družinske člane). Kljub spodbujanju
članstva, da poskrbi za svojo pravno varnost tudi na drugih področjih – podobno kot za kolektivno
nezgodno ali zdravstveno zavarovanje, velika odziva do zdaj ni bilo. Do 17. 6. 2020 je sklenilo
razširitev kritja na družino oziroma druga kritja / rizike 113 članov. Pravno zaščito ARAG se je
omogočilo tudi upokojenim članom, ki imajo status pridruženega člana. Sklenjenih je 49
zavarovanj za pridružene člane. Zato se bo PSS v prihodnje bolj angažiral pri informiranju članstva
o dodatnih ugodnosti razširitve pravnega zavarovanja ARAG, saj je kot kaže članstvo kljub
rednemu obveščanju o tej možnosti še vedno preslabo informirano. Mesečne premije dodatnih
kritij, na katere imajo člani PSS dodaten popust, so zelo ugodne.
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Pri izvajanju pravne zaščite ARAG se je izkazalo, da je bilo treba vključiti sekundarno
pravno pomoč PSS le izjemoma. Zaradi večje dostopnosti članstva do pravnega svetovanja in
odvetnikov, se je preko več sodnih sporov izoblikovalo tudi več pozitivne sodne prakse, ki je v
korist širšemu članstvu. Skozi izkušnje se je izoblikoval tudi partnerski odnos z določenimi
odvetniki, čeprav so plačani preko pravnega zavarovanja ARAG. Odvetniki so postali zelo odzivni
tudi pri svetovanju in podajanju brezplačnih pravnih mnenj sindikatu, ko gre za splošna pravna
vprašanja iz delovnega razmerja članstva. Sodelujejo in svetujejo tudi pri razreševanju sistemskih
pravnih vprašanj in pri pogajanjih. Zaradi dobrega sodelovanja preko pravnega zavarovanja ARAG
so stroškovno ugodnejši tudi pri izvajanju sekundarne pravne pomoči. S pravnim zavarovanjem
ARAG se je zelo okrepil položaj PSS pred delodajalcem, saj tudi masovne tožbe ne
predstavljajo nobenega finančnega problema, stroški sindikata se ne zvišujejo in so
konstantni. Prav tako je PSS okrepil položaj v primerjavi s sorodnim policijskim sindikatom,
saj članstvu nudi širšo pravno zaščito in si lahko privošči večje število sporov, masovne in
kolektivne spore, saj je strošek za PSS ves čas enak in vnaprej znan. Organizacijsko IO PSS spremlja
odprte zadeve in sodeluje z odvetniki. Pravnika, ki delata v IO PSS, se poleg spremljanja zadev
praviloma ukvarjata s sistemskimi pravnimi vprašanji na različnih področjih delovanja sindikata
in se v razreševanje individualnih sporov vključujeta le po potrebi (npr. pravna pomoč na
sekundarni ravni – ko se je član šele včlanil v sindikat, pri zastopanju člana v disciplinskem
postopku, raznih zahtevkih ipd., ko večji stroški ne nastanejo).
V letu 2019 je tudi Kongres PSS potrdil:
-

-

da je bil pristop v zavarovanje pravne zaščite ARAG v letu 2012 nujen;
da je bila odločitev Skupščine PSS za kolektivni vstop v zavarovanje pravne zaščite – tudi
zaradi stabilizacije finančnega poslovanja PSS in zvišanja pravic članov, pravilna;
da so se bistveno znižali pravni stroški na sekundarni ravni nudenja pravne pomoči;
da je PSS bistveno izboljšal svojo pozicijo v internih in eksternih aktivnostih z delodajalcem;
da so omogočeni masivni spori (v preteklosti: plačna nesorazmerja, nadure…);
da so omogočeni kolektivni delovno pravni in civilni spori na ravni sindikata;
da nam je omogočeno delo z odvetniki, ki izkažejo najboljše rezultate dela na področjih, ki jih
zastopa PSS.

Pokazale so se naslednje pomanjkljivosti:
-

-

-

problem komunikacije na relaciji člani sindikata – sindikat – zavarovalnica ARAG; člani so
preko več različnih kanalov poskušali uveljavljati zavarovanje, in sicer: preko predstavnikov
PSS, neposredno pri odvetnikih in neposredno pri zavarovalnici ARAG; nepreglednost
koriščenja pomoči članov, ki se lahko sami obračajo na ARAG ali odvetnike in uveljavljajo svoje
pravice;
praksa, da ARAG o posamičnem koriščenju pravne pomoči ni obveščal sindikata (varstvo
osebnih podatkov), se ni izkazala kot najboljša, saj lahko zaradi nepremišljenih sporov, o
katerih PSS ni seznanjen, pride tudi do sprejema neugodne sodne prakse, ki lahko negativno
vpliva na večje število članov (v enem primeru je bilo treba posredovati in se dogovoriti s
članom, da je odstopil od spora);
veliko članov še vedno ne pozna obsega kritja zavarovanja (zaradi česar prihaja do zavrnitev
zahtev za kritje in posledično slabe volje), kljub stalnemu informiranju članstva o pogojih in
postopkih koriščenja pravne zaščite;
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-

članom, ki so se včlanili v PSS zaradi nudenja pravne pomoči oz. so ob vstopu v sindikat že
imeli spor, ki ga je bilo treba razrešiti, se ni mogla nuditi brezplačna pravna pomoč preko
zavarovanja ARAG, niti preko sekundarne pravne pomoči PSS; zato je bilo treba razmisliti,
kako in pod kakšnimi pogoji nuditi pravno pomoč, ko je to kljub vsem okoliščinam v interesu
PSS (npr. ko je vsebina spora zanimiva za članstvo in bi sindikat želel pridobiti sodno prakso,
prav tako v primerih, ko bi nudenje pravne pomoči spodbudilo včlanjevanje v PSS, ipd.).

Zato je IO PSS na podlagi ugotovitev podal predlog zavarovalnici ARAG za dopolnitev pogodbe, da
bi se dogovoril način izvajanja pravne zaščite, da bi se člani za koriščenje pomoči najprej morali
obrniti na PSS, ki bi lahko, glede na obstoječo sodno prakso in širši interes, v primerih, ko bi
odločitev lahko negativno vplivala na večje število članov, določene poskuse zahtev za varstvo
pravic oz. pravd pravočasno ustavil. Nato je PSS v letu 2020 z zavarovalnico ARAG sklenil
aneks k zavarovalni pogodbi, v katerem sta se pogodbeni stranki dogovorili, da bo ARAG podal
zavarovalno varstvo v okviru zavarovalnega rizika »pravna zaščita na področju delovnega
prava« članom PSS le pod pogojem, da je predhodno vsakokratni član, ki uveljavlja zavarovanje,
pridobil soglasje PSS za uveljavljanje zavarovanja. Soglasje se poda v pisni obliki pred
začetkom postopka. Zaradi objektivnih okoliščin lahko pooblaščeni predstavnik PSS poda soglasje
tudi ustno in naknadno poda še pisno soglasje. PSS je upravičen podati svoje soglasje naknadno, v
katerikoli fazi delovno pravnega spora. Na naveden način je bila pomanjkljivost odpravljena.

Prav tako se je v letu 2020 dopolnil pravilnik, s katerim se je odpravilo pomanjkljivosti.
Članu PSS, ki ni vsaj šest mesecev član PSS, se po dopolnitvi pravilnika lahko izjemoma predčasno
odobri pravna pomoč primarni ali sekundarni ravni. Predlog za predčasno dodelitev pravne
pomoči na primarni ravni lahko poda organ OPS, katerega član je upravičenec. Sklep o odobritvi,
zavrnitvi ali zavržbi vloge za predčasno odobritev pravne pomoči na primarni ali sekundarni ravni
sprejme IO PSS. V primeru primarne pravne pomoči se PSS predhodno uskladi z zavarovalnico
ARAG. Zoper sklep pritožba ni dovoljena. Predčasna odobritev pravne pomoči na primarni ali
sekundarni ravni na podlagi teh določb se lahko članu odobri le pod pogojem, da se član PSS ob
odobritvi zaveže k plačilu finančne kazni. Finančna kazen zapade v plačilo, če članu ali častnemu
članu PSS v roku treh let od dneva, ko je bila sprejeta pravnomočna odločitev v zadevi, zaradi
katere mu je bila predčasno odobrena pravna pomoč, preneha članstvo v PSS. Višina finančne
kazni znaša 80% vseh stroškov postopka, za katerega je bila članu PSS predčasno odobrena
pravna pomoč na primarni ravni. Član PSS ni zavezan k plačilu finančne kazni, če so za to podani
objektivni razlogi, o čemer odloča in sprejme sklep IO PSS.

Ne glede na pomanjkljivosti, s katerimi se je PSS soočil, so v PSS prepričani, da je sistem pravne
pomoči, ki je članom PSS avtomatično zagotovljena, trenutno daleč najboljši in najcelovitejši med
vsemi sindikati v državi. V obdobju veljavnega zavarovanja je bilo na individualni ravni izdanih
več kot 3.000 kritij, pri čemer v to vsoto niso vključene masovne zadeve (nadure, tretja četrtina
ipd.), niti ne kolektivni delovno pravni in civilni spori. Če bi PSS sam zagotavljal pravno pomoč
članstvu, bi bil strošek PSS ob podobnem številu izdanih kritij za spore bistveno višji.
Zavarovalnica ARAG uspeva zaradi velika števila zadev zniževati stroške odvetnikov in hkrati
ohranjati kakovost. Zato je za PSS glede na navedene izkušnje nadaljevanje poslovnega
razmerja z zavarovalnico ARAG najboljša rešitev tudi v bodoče.
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6

PONUDBA PRAVNIH ZAVAROVANJ V SLOVENIJI

6.1

PRAVNA ZAŠČITA IN ZAVAROVALNIŠKI TRG V SLOVENIJI

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) ima na spletni strani omogočen dostop do seznama
zavarovalnih subjektov, ki poslujejo v Sloveniji in EU, ter imajo dovoljenje za sklepanje pravnih
zavarovanj oziroma »zavarovanj stroškov postopka«, ki se vodi kot »zavarovanje, ki krije stroške
odvetnikov in druge stroške postopka«.

Po pregledu ponudb zavarovalnic imajo na območju R Slovenije sedež le tri take zavarovalnice:
Generali zavarovalnica d.d., Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba d.d. in Zavarovalnica Triglav
d.d., medtem ko ima možnost sklepanja tovrstnega zavarovanja tudi 255 zavarovalnih subjektov
iz drugih držav članic EU. Med podružnicami zavarovalnic v R Sloveniji, ki imajo v svoji dejavnosti
vključeno navedeno zavarovanje pa najdemo ARAG SE, Croatia osiguranje d.d. in Wiener
Staedtische Versicherung AG.

Generali zavarovalnica d.d. , Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba d.d. in Zavarovalnica Triglav
d.d. tržijo produkte zavarovalnice ARAG SE – kar je mogoče ugotoviti šele s podrobnim pregledom
ponudbe na spletnih straneh zavarovalnic (vir: https://www.generali.si, https://www.zavsava.si, https://www.triglav.si). Pri preverjanju ponudb zavarovalniških podružnic Croatia
osiguranje d.d. in Wiener Staedtische Versicherung AG najdemo le delno ponudbo pravne zaščite
(npr. na področju poklicne odgovornosti) in tako lahko zaključimo, da se na območju R Slovenije
dejansko trži pravna zavarovanja le podružnica zavarovalnice ARAG SE.

Na spletnih straneh Slovenskega zavarovalnega združenja (vir: https://www.zav-zdruzenje.si) je
prikazan promet po premijah članic združenja. Pri tem lahko ugotovimo, da ima podružnica
zavarovalnice ARAG SE v letih od 2013 do 2018 postopno in vsako letno rast premij zavarovanj
(v letu 2018 19,64% rast premij), vendar je njen promet ali tržni delež v primerjavi z drugimi
zavarovalnicami, ki nudijo druga zavarovanja, nizek. Ne glede na to pa je podružnica zavarovalnice
ARAG SE edini dejanski ponudnik pravnih zavarovanj oziroma zavarovanj pravne zaščite v R
Sloveniji in med zavarovalnicami na tem področju niti ni konkurence.

ARAG SE podružnica v Sloveniji je specializiran zavarovatelj pravne zaščite s sedežem na Železni
cesti 14, 1000 Ljubljana. S svojim obširnim znanjem na pravno-strokovnem področju
zavarovalcem nudi podporo pri reševanju pravnih problemov in sporov pred organizacijami in
sodišči s prevzemom stroškov tveganja kritih v okviru splošnih zavarovalnih pogojev in
vsakokratne zavarovalne tarife. Na zasebnem področju in področju prometa kot tudi na
poklicnem in gospodarskem področju ponuja posebej prilagojene skupine zavarovalnih
produktov. Dodatno nudi specifične produkte pravne zaščite javnim inštitucijam, občinam,
interesnim zastopstvom in društvom. Glavne skupine produktov so pravna zaščita vozila in
voznika, pravna zaščita na zasebnem področju, pravna zaščita na gospodarskem področju, pravna
zaščita občin, pravna zaščita na področju kmetijstva, pravna zaščita za zdravnike, pravna zaščita
servisne delavnice za vozila in trgovca z vozili, pravna zaščita za društva, pravna zaščita za
bencinski servis.

ARAG SE je globalna zavarovalnica, ustanovljena leta 1935 v Nemčiji in je ena od treh največjih
zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Prisotna je v 17 evropskih državah
ter v ZDA, Kanadi in Avstraliji. V Sloveniji je prisotna od leta 2004 in ima danes široko mrežo
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odličnih kontaktnih odvetnikov. Zavarovalce z njihovo pomočjo podpira pri uresničitvi največje
mogoče pravne varnosti, saj je edina specializirana zavarovalnica za zavarovanja pravne zaščite v
Sloveniji. Od leta 2015 posluje tudi na Hrvaškem. (vir: https://ARAG.si).
6.2

PONUDBA PRAVNE ZAŠČITE ARAG SINDIKATOM KSJS

Na podlagi izkušenj Policijskega sindikata Slovenije in potreb drugih sindikatov KSJS je bila od
podružnice ARAG pridobljena ponudba za sklenitev pravne zaščite sindikatov KSJS (za natančen
pregled ponudbe glej Priloga 1).

Zavarovanje pravne zaščite ARAG nudi članom sindikata zaščito pravnih interesov tako doma kot
tudi v tujini na področjih kjer so v svojem delovnem okolju najbolj izpostavljeni, sindikatu pa
prevzame vso administracijo za izbrana področja pravnega zavarovanja pri zagotavljanju pravne
varnosti svojim članom.
ARAG krije stroške po rizikih opisanih v posameznem paketu in sicer v kazenskih postopkih,
odškodninskih pravdah in delovnih in socialnih sporih in sicer tako v Sloveniji kot tudi v drugih
evropskih državah. Stroški, ki jih krije ARAG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odvetniški ali notarski stroški,
sodni stroški (sodne takse),
stroški izvedencev oz. izvedeniških mnenj po nalogu sodišča,
stroški prič in stroški tolmačev,
dodatni materialni stroški (fotokopiranje na sodišču ipd.),
zagotovitev pologa varščine do 100.000 EUR,
potni stroški za sojenje v tujini,
stroški izvensodnih poravnav, mediacij,
s sodbo naloženi stroški nasprotne strani.

Prav tako ARAG nudi tudi pomoč pri izbiri odvetnika.

V ponudbi so pripravili dva paketa kritij paketov zavarovanj pravne zaščite:
A. STANDARD KRITJE, vključuje naslednja kritja:
1. Kazensko pravna zaščita - poklicno področje
2. Odškodninske pravna zaščita - uveljavljanje odškodninskih zahtevkov - poklicno
področje
3. Zavarovanje pravne zaščite na delovnopravnem področju
4. Pravno zavarovanje svetovanja - zavarovanec ima pravico do pravnega svetovanja
pri odvetniku en-krat na leto
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B. PLUS KRITJE, vključuje naslednja kritja:
1. Kazenske pravna zaščita - zasebno področje
2. Kazenske pravna zaščita - poklicno področje
3. Odškodninske pravna zaščita - uveljavljanje odškodninskih zahtevkov - zasebno
področje
4. Odškodninske pravna zaščita - uveljavljanje odškodninskih zahtevkov - poklicno
področje
5. Zavarovanje pravne zaščite na delovnopravnem področju
6. Zavarovanje pravne zaščite na področju socialnih zavarovanj
7. PZ Voznika - na poti na in z dela ter v delovnem času
8. PZ svetovanja - zavarovanec ima pravico do pravnega svetovanja pri odvetniku dvakrat na leto

6.600

1,50 €
2,76 €

18,00 €
33,12 €

9.900 €
18.216 €

118.800 €
218.592 €

6.000

1,66 €
2,95 €

19,92 €
35,38 €

9.960 €
17.688 €

119.520 €
212.256 €

1.500

2,09 €
2,95 €

25,08 €
35,40 €

3.135 €
4.425 €

37.620 €
53.100 €

900

SlovenijeSkupaj - KSJS*

Sindikat javnih uslužbencev
Slovenije

Sindikat delavcev v
pravosodju

Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze

Policijski sindikat Slovenije

Naziv sindikata
Št. članov
38.000
17.500
Mesečna premija na člana
Standard
1,35 €
1,43 €
Plus
2,23 €
2,59 €
Letna premija na člana
Standard
16,20 €
17,16 €
Plus
26,76 €
31,08 €
Mesečna premija po posameznem sindikatu
Standard
51.300 €
25.025 €
Plus
84.740 €
45.325 €
Letna premija po posameznem sindikatu
Standard
615.600 €
300.300 €
Plus
1.016.880 €
543.900 €

Sindikat delavcev v
zdravstveni negi Slovenije

Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije

Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije

Ponudba za posamezne sindikate KSJS:

329

70.829

23,76 €
42,60 €

25,44 €
36,36 €

13,56 €
22,32 €

21.384 €
38.340 €

8.370 €
11.962 €

1,98 €
3,55 €

1.782 €
3.195 €

2,12 €
3,03 €

697 €
997 €

1,13 €
1,86 €

80.037 €
131.742 €

960.441 €
1.580.903 €
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6.600

6.000

1,13 €
1,86 €

1,13 €
1,86 €

13,56 €
22,32 €

7.458 €
12.276 €

89.496 €
147.312 €

13,56 €
22,32 €

6.780 €
11.160 €

81.360 €
133.920 €

1.500

1,13 €
1,86 €

13,56 €
22,32 €

1.695 €
2.790 €

20.340 €
33.480 €

SlovenijeSkupaj
- KSJS*

Sindikat javnih
uslužbencev
Slovenije

Neodvisni
sindikat
delavcev
Ljubljanske
univerze

Policijski
sindikat
Slovenije

Naziv sindikata
Št. članov
38.000
17.500
Mesečna premija na člana
Standard
1,13 €
1,13 €
Plus
1,86 €
1,86 €
Letna premija na člana
Standard
13,56 €
13,56 €
Plus
22,32 €
22,32 €
Mesečna premija po posameznem sindikatu
Standard
42.940 €
19.775 €
Plus
70.680 €
32.550 €
Letna premija po posameznem sindikatu
Standard
515.280 €
237.300 €
Plus
848.160 €
390.600 €

Sindikat
delavcev v
pravosodju

Sindikat
delavcev v
zdravstveni
negi Slovenije

Sindikat
zdravstva in
socialnega
varstva
Slovenije

Sindikat vzgoje,
izobraževanja,
znanosti in
kulture
Slovenije

Ponudba za vse sindikate KSJS skupaj:

900
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70.829

13,56 €
22,32 €

13,56 €
22,32 €

13,56 €
22,32 €

12.204 €
20.088 €

4.461 €
7.343 €

1,13 €
1,86 €

1.017 €
1.674 €

1,13 €
1,86 €

372 €
612 €

1,13 €
1,86 €

80.037 €
131.742 €

960.441 €
1.580.903 €

* Skupaj – KSJS – navedena premija velja v primeru, da pristopijo k zavarovanju pravne zaščite vsi
sindikati združeni v KSJS.
Za jasnejše razumevanje so bila ponudniku pravnega zavarovanja postavljena dodatna vprašanja,
na katera je podal naslednja pojasnila:

Primerjava kolektivna pravna zaščita (sindikat) vs. individualna pravna zaščita
(posameznik):
Za fizične osebe se pripravijo pakete zavarovanja pravnega zavarovanja glede na njihove potrebe.
Podrobno so paketi obrazloženi v zloženki (glej Priloga 1). Predhodno predstavljen paket PLUS je
primerljiv (vendar ne povsem) s paketom VARNOST in SLUŽBA. Premija za ta dva paketa znaša
11,99 € + 4,00 € = 15,99 €/mesec (191,88 €/leto).

Koriščenje pravne zaščite:
Kriti so vsi škodni dogodki, ki so nastali po sklenitvi zavarovanja - morebitne čakalne dobe
(delovno pravo in socialna zavarovanja) NE veljajo.

Ugodnosti za člane sindikata:
Članom sindikatov povezanih v KSJS, ki so sklenili zavarovanje pravne zaščite, priznajo popuste
od 25 % do 75 % - odvisno kakšno kritje si izberejo, tudi na drugih pravnih področjih, ki jih
kolektivno zavarovanje ne vključuje. Zavarovalno kritje velja brez doplačila tudi za njihove
družinske
člane. Zavarovanje lahko
sklenejo po internetu preko
portala
www.hil.si/skleniARAG (opomba: za pregled ponudbe v aplikaciji uporabite »Sem redni član
PSS«).«
Paket
Individualno
Član KSJS
Popust:

VARNOST

11,99 €
5,99 €
-50 %

SLUŽBA

4,00 €
1,00 €
-75 %

PROMET

4,00 €
3,00 €
-25 %

NEPREMIČNINE

4,00 €
3,00 €
-25 %

DRUŽINA

4,00 €
3,00 €
-25 %
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Določitev premije za sindikat in KSJS - ob sklenitvi zavarovanja:
Upoštevana so bila naslednja izhodišča:
• trajanje zavarovanja - zavarovalna doba,
• dejavnost sindikata oziroma članov in
• velikost oziroma število članov sindikata.
Določitev premije v času trajanja zavarovanja:
Ob sklenitvi zavarovanja je možen dogovor, ki predvideva dinamično oblikovanje letne premije
po preteku prvih dveh let zavarovanja. Letna premija se določi na osnovi škodnega rezultata - ŠR:
- možnost A: ob ugodnem ŠR se premija za naslednje leto (za tretje leto in
vsako nadaljnje leto) zniža oz. ob neugodnem ŠR se premija zviša.
- možnost B: udeležba na ŠR - v primeru ugodnega ŠR se del premije vrne, v
primeru neugodnega ŠR, se premija za naslednje leto poviša.
Zavarovalna doba
Zavarovanje se sklene za 10 let. Vsaka izmed pogodbenih strank ima možnost odstopiti od
zavarovanja s pisnim obvestilom 3 mesece pred glavno zapadlostjo zavarovalne police. V primeru
prekinitve zavarovanja se krijejo vsi že javljeni postopki do konca. Kriti so tudi vsi spori, ki so
nastali v zavarovalnem obdobju in so bili javljeni ARAG-u 3 leta po izteku / prekinitvi zavarovalne
police.

Obveznosti zavarovalca (KSJS) v primeru prekinitev zavarovanja
V primeru, da je bila plačana celotna letna premija ob prekinitvi – odpovedi zavarovanja,
zavarovalec nima nobenih obveznosti do ARAG-a (npr. povračilo priznanih popustov na trajanje
zavarovanja, število članov, dejavnost sindikata).

Predstavljena ponudba kaže, da na določitev premije močno vpliva število članov sindikata
in je zato najugodneje za sindikate, da se povezujejo in se odločajo o sklenitvi skupnega
zavarovanja. Vsekakor sta zanimiva oba paketa zavarovalnih kritij. S kritjem »Standard« bi
zagotovo pokrili sedanje sindikalne potrebe, medtem ko bi s kritjem »Plus« članstvu nudili
dodatne ugodnosti in pravno zaščito tudi v zasebnem času, ki bi jo lahko razširili z doplačilom pod
ugodnejšimi pogoji tudi na druga pravna področja in družinske člane. Navedeno bi nedvomno
predstavljalo nadstandard sindikalnega organiziranja, večjo moč sindikatov in KSJS proti
delodajalcem, ter tudi večjo konkurenčnost med sorodnimi sindikati oziroma sindikalnimi
centralami.
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7

ZAKLJUČKI IN PREDLOGI

Pravna pomoč v sindikatih KSJS je različno urejena in je veliko priložnosti za prenašanje dobrih
praks med sindikati. Zlasti s prebiranjem intervjujev (priloga 2) se lahko ugotovi določene
prednosti posameznih sistemov pravne pomoči. Dejstvo je, da sindikat brez dobro razvite pravne
pomoči zelo težko uspešno deluje in je šibak sogovornik tudi v socialnem dialogu z delodajalci,
kakor tudi v pogajalskih procesih na različnih nivojih. Skupno vsem sindikatom je, da vsi njihovi
predstavniki trdijo, da je njihova pravna pomoč dobro organizirana in da so člani z njimi
zadovoljni. Po drugi strani pa naletimo tudi na izjave istih predstavnikov, da ugotavljajo, da njihovi
člani zelo malo koristijo brezplačno pravno pomoč in jim ni popolnoma razumljivo, ali resnično
nimajo večjih težav ali je stanje posledica zelo omejenega izvajanja pravne pomoči zaradi
finančnih razlogov in kadrovskih omejitev sindikata.

Posnetek stanja v sindikatih KSJS kaže na to, da je izvajanje pravne pomoči lahko na visokem
nivoju, če ima sindikat redno na voljo pravnika oziroma strokovnega sodelavca, ki članu lahko v
vsakem trenutku svetuje in ga usmerja pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja. Zato so
sindikati, ki sami nudijo pravno pomoč tudi v sodnih sporih in delovno pravnih postopkih ali pa
neposredno sodelujejo z zunanjem izvajalcem pravne zaščite člana, lahko uspešnejši. Zaradi
kadrovskih omejitev in izvajanja organizacijskih nalog, sodelovanja v organih sindikata,
pogajalskih procesih, sodelovanja v raznih delovnih skupinah in pripravljanju pravnih gradiv na
različnih delovnih področjih sindikata pa je izvajanje neposredne pravne pomoči članstvu tudi
lahko zelo moteno ali omejeno, masovno razreševanje sporov pa niti ni izvedljivo.
Prednosti povezovanja sindikatov v KSJS pa v tem primeru kažejo v tem, da tudi manjši sindikati
v tej celoti postanejo bolj zanimivi za ponudnike različnih ugodnosti. Številčnost in povezovanje
je prednost, zato je povezovanje sindikatov v konfederacijo smiselno izkoristiti. Pri pridobljeni
ponudbi pravnega zavarovanja ARAG je razvidno, da vključitev vseh sindikatov prinaša finančno
zelo ugodne pogoje. Zato je o taki ponudbi in podobnih ugodnejših ponudbah vredno resno
razmisliti.

Zaključna ugotovitev je, da je uvedba pravnega zavarovanja v sindikatu lahko ugodnejša kot, da
sindikat sam izvaja pravno pomoč in se sam dogovarja z zunanjimi izvajalci pravne zaščite v
sodnih sporih, saj se zavarovalnica lahko na podlagi številčnejših zadev z odvetniki dogovori za
finančno ugodnejšo storitev ob enaki ali celo boljši kakovosti. Zato sindikat ob enakih ali zelo
podobnih stroških svojemu članstvu lahko preko pravnega zavarovanja ponudi širši nabor
ugodnosti in zagotovi širše kritje pravne zaščite. Ob izboljšanju sistema brezplačne pravne pomoči
sindikat postane zanimivejši za včlanjevanje novih članov in bolj konkurenčen v primerjavi s
sorodnimi sindikati.

Sklenitev pravnega zavarovanja na nivoju KSJS za člane sindikatov povezanih v konfederacijo, bi
zagotovo še okrepilo povezanost sindikatov v KSJS, položaj KSJS med sindikalnimi zvezami in
konfederacijami, kakor tudi izboljšalo pogajalski položaj v pogajanjih z vladnimi pogajalskimi
komisijami.
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Predlogi:
1. Sindikati, ki nimajo informacij o potrebah članstva po pravni pomoči, naj izvedejo
preverjanje zadovoljstva članstva z možnostmi in izvajanjem pravne pomoči v
sindikatu ter ugotovijo, kakšna so pričakovanja članstva (izvajanje ankete).
2. Sindikati naj na podlagi informacij o predstavljenih sistemih pravne pomoči
(priloženi intervjuji in povzetki v poglavju 4) v sindikatih preverijo, katere dobre
prakse bi lahko prenesli v sistem pravne pomoči sindikata.
3. Sindikati naj preučijo stroške za izvajanje pravne pomoči in preverijo možnosti za
razvoj pravne pomoči glede na trenutne finančne vložke.
4. Predsedstvo KSJS in sindikati naj preučijo možnost vključitve v pravno zavarovanje
vseh sindikatov KSJS glede na ponudbo ARAG z upoštevanjem prednosti skupnega
pravnega zavarovanja ali zgolj vključitev posameznih sindikatov.
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Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja
ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

PRILOGA 1

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije

Datum

30.10.2020

Dalmatinova ulica 4

Telefon

+386 (0)1 236 41 81

1000 Ljubljana

E-pošta

marko.voncina@arag.si

Internet

www.ARAG.si

Spoštovani !
Ustanovitelj koncerna ARAG, odvetnik Heinrich Faßbender, je ob ustanovitvi leta 1935 izrekel
naslednje besede:
»Vsak državljan naj ima možnost uveljaviti svoj prav in
ne le tisti, ki si to lahko privošči.«
ARAG je po 85 letih največja nemška zavarovalnica v družinski lasti, ki je prisotna v 17 evropskih
državah ter v ZDA, Kanadi in Avstraliji.
V Sloveniji je ARAG prisoten od leta 2004 kot delniška družba, leta 2012 pa smo se preoblikovali
v podružnico evropske delniške družbe ARAG SE. Smo edina specializirana zavarovalnica za zavarovanja pravne zaščite v Sloveniji. Od leta 2015 poslujemo tudi na Hrvaškem.
In zakaj potrebujete zavarovanje pravne zaščite - PZ?
1. Na ta način lahko natančno opredelite višino letnih stroškov za varovanje pravnih interesov.
2. Z zavarovanjem PZ si zagotovite varovanje pravnih interesov tako v Sloveniji kot tudi v tujini.
3. Članom sindikata na ta način zagotovite dodatno varnost.
4. Razvejana mreža odvetnikov po vsej Sloveniji kot tudi v ostalih evropskih državah.
Reference:
- PSS - Policijski sindikat Slovenije
- SPUKC - Sindikat zdravstva Slovenije
- SELEKS - Sindikat Telekom Slovenije
- PRAKTIK.UM - Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije
- SPH - Sindikat Policije Hrvatske
- SZDSSH - Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske
- HKRS - Hrvatska komora socijalnih radnika, …
Veselilo bi me, če Vam lahko zavarovanje pravne zaščite tudi osebno predstavim!

S spoštovanjem!

Marko Vončina
izvršni direktor

ARAG SE – podružnica v Sloveniji
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
Vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod matično
številko 6186238000, ID za DDV SI60153555.
ARAG SE
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, Nemčija
Vpisana pri sodnem registru Okrajnega sodišča v
Düsseldorfu, Nemčija, pod št. HRB 66846.

Zakaj potrebujete zavarovanje pravne zaščite - PZ?
Zavarovanje pravne zaščite ali na kratko PZ nudi članom sindikata zaščito pravnih interesov tako doma kot
tudi v tujini na področjih kjer so v svojem delovnem okolju najbolj izpostavljeni, sindikatu pa prevzame vso
administracijo za izbrana področja PZ pri zagotavljanju pravne varnosti svojim članom.
Katere stroške krije zavarovanje pravne zaščite?
ARAG krije stroške po rizikih opisanih v posameznem paketu in sicer v kazenskih postopkih, odškodninskih
pravdah in delovnih in socialnih sporih in sicer tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah.
Stroški, ki jih krije ARAG:
odvetniški ali notarski stroški
sodni stroški (sodne takse)
stroški izvedencev oz. izvedeniških mnenj po nalogu sodišča
stroški prič in stroški tolmačev
dodatni materialni stroški (fotokopiranje na sodišču ipd.)
zagotovitev pologa varščine do 100.000 EUR
potni stroški za sojenje v tujini
stroški izvensodnih poravnav, mediacij
s sodbo naloženi stroški nasprotne strani
Prav tako ARAG nudi tudi pomoč pri izbiri odvetnika.

Opis kritij paketov zavarovanj pravne zaščite za sindikat
A. STANDARD KRITJE, vključuje naslednja kritja:
1. Kazenske pravna zaščita - poklicno področje
2. Odškodninske pravna zaščita - uveljavljanje odškodninskih zahtevkov - poklicno področje
3. Zavarovanje pravne zaščite na delovnopravnem področju
4. PZ svetovanja - zavarovanec ima pravico do pravnega svetovanja pri odvetniku en-krat na leto
B. PLUS KRITJE, vključuje naslednja kritja:
1. Kazenske pravna zaščita - zasebno področje
2. Kazenske pravna zaščita - poklicno področje
3. Odškodninske pravna zaščita - uveljavljanje odškodninskih zahtevkov - zasebno področje
4. Odškodninske pravna zaščita - uveljavljanje odškodninskih zahtevkov - poklicno področje
5. Zavarovanje pravne zaščite na delovnopravnem področju
6. Zavarovanje pravne zaščite na področju socialnih zavarovanj
7. PZ Voznika - na poti na in z dela ter v delovnem času
8. PZ svetovanja - zavarovanec ima pravico do pravnega svetovanja pri odvetniku dva-krat na leto
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Praktični primeri predhodno opisanih kritij zavarovanj PZ
Splošna kazenska pravna zaščita (člen 20 SPPZ 20)
obramba pred kazenskim pregonom.
vključuje tudi kritje v predkazenskem postopku!
1. Ker bi naj prišlo do napake pri sprejemu pacienta je le-ta umrl. Po vložitvi kazenske prijave s strani
policije, državni tožilec proti zdravstvenemu osebju kot tudi odgovorni osebi sproži predkazenski postopek. Prizadeti že v predkazenskem postopku ščitijo svoje interese s pomočjo odvetnika.
2. V bolnišnici je umrla pacientka, ki je imela predpisano dieto, zaradi alergične reakcije na hrano - kruh.
Dve medicinski sestri sta kazensko ovadeni, ker naj nebi pazila na prehrano pacientke. Medicinski sestri
že v predkazenskem postopku ščitita svoje interese s pomočjo odvetnika.
Splošna odškodninska pravna zaščita (člen 21 SPPZ 20)
krije uveljavljanje odškodninskih zahtevkov!
1. Na urgenci je oseba, ki je spremljala poškodovano osebo fizično napadla zdravstveno osebje in jih lažje
poškodovala. Medicinska sestra s pomočjo odvetnika vloži odškodninsko tožbo proti napadalcu ter javnem zdravstvenem zavodu.
Pravna zaščita na področju delovnega prava (člen 23 SPPZ 20)
1. Nadrejeni naj bi izvajal mobing nad medicinsko sestro. Medicinska sestra vloži odškodninsko tožbo
proti nadrejenemu ter delodajalcu.
2. Delodajalec je zaposlenega po njegovem mnenju neupravičeno odpusti. Odvetnik ščiti interes člana
sindikata.
3. Delodajalec je zaposlenega zaradi reorganizacije premestil na drugo delovno mesto. Odvetnik ščiti v
delovnem sporu pred Delovnim in socialnim sodiščem interes člana sindikata.
4. Delodajalec je preko daljšega obdobja izplačeval članu sindikata prenizko plačo glede na določila kolektivne pogodbe. Odvetnik ščiti interese člana sindikata.
Pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja (člen 24 SPPZ 20)
1. Na poti na delo je član sindikata v nesreči utrpel hujše poškodbe. Komisija pri ZPIZ-u oporeka, da je do
nesreče prišlo na poti na delo. S tem delavcu pripadejo bistveno manjše pravice v skladu z Zakonom o
invalidskem in pokojninskem zavarovanju - 1. Odvetnik ščiti v sporu pred Delovnim in socialnim sodiščem interes zaposlenega.
2. Učitelj telovadbe se je pri delu z učenci huje poškodoval in utrpel hujše poškodbe in po daljšem zdravljenju ni več sposoben opravljati enakega dela kot pred nesrečo. ZPIZ pa ga kljub temu ne želi delno ali
predčasno upokojiti. Odvetnik ščiti interese zaposlenega.
3. Komisija ZZZS članu ne odobri rehabilitacije po težji bolezni (nezgodi). Odvetnik ščiti interese člana
sindikata.
Pravna zaščita svetovanja (člen 19 SPPZ 20)
Pravna zaščita svetovanja: velja za enega oz. dva ustna nasveta (odvisno od izbranega paketa) pri
odvetniku tokom leta dni.
Svetovanje se lahko opravi iz kateregakoli pravnega področja.
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Pravna zaščita VOZNIKA (člen 18 SPPZ 20)
Zavarovanje pravne zaščite voznika se lahko sklene za vse člane sindikata za čas ko so na poti v službo ali
domov ter na službeni poti z lastnim ali službenim vozilom.
Odškodninska PZ
Voznik je bil vpleten v prometno nesrečo. Po nesreči povzročitelj oporeka svojo krivdo. Zaradi tega
povzročiteljeva zavarovalnica noče izplačati nematerialne škode. Odvetnik zastopa zavarovalčeve interese v nastalem primeru.



Kazenska PZ
V prometni nesreči voznik poškoduje pešca. Zaradi povzročenih hujših telesnih poškodb zaradi malomarnosti je kazensko ovaden s strani javnega tožilca. Odvetnik v sporu zastopal zavarovalčeve interese.
 Voznika, ki naj bi v tujem mestu prevozil rdečo luč, ustavi policija, ki ga zadrži do zaslišanja pri sodniku
za prekrške. Voznik si s pomočjo ARAG-a poišče odvetnika, ki doseže omilitev kazni. Odvetnik bo v sporu
zastopal zavarovalčeve interese.


PZ vozniškega dovoljenja
 Voznik motornega vozila naj bi po mnenju policista peljal prehitro skozi naselje. Zaradi prehitre vožnje
mu grozil kazen 500 € in prepoved vožnje za 10 mesecev. S pomočjo odvetnika je vložil pritožbo, vendar
mu žal ni uspelo znižati denarne kazni, temveč znižati prepoved vožnje iz prvotnih desetih mesecev na
en mesec. Zavarovalnica je krila stroške odvetnika ter stroške postopka o prekršku oz. povprečnino.
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Vaša vprašanja
1. Primerjava Kolektivna PZ vs. Individualna PZ
Za fizične osebe imamo pripravljene pakete zavarovanja PZ glede na njihove potrebe. Podrobno so paketi
obrazloženi v zloženki, ki je priložena e-pošti. Predhodno predstavljen paket PLUS je primerljiv (vendar ne
povsem) s paketom VARNOST in SLUŽBA. Premija za ta dva paketa znaša 11,99 € + 4,00 € = 15,99 €/mesec
(191,88 €/leto).
2. Koriščenje PZ
Kriti so vsi škodni dogodki, ki so nastali po sklenitvi zavarovanja - morebitne čakalne dobe (delovno pravo
in socialna zavarovanja) NE veljajo*. Podroben opis škodnega dogodka je v členu 2 SPPZ, ki so priloga temu
dopisu.
3. Ugodnosti za člane*
Članom sindikatov povezanih v Konfederacijo sindikatov javnega sektorja, ki so sklenili zavarovanje pravne
zaščite, priznamo popuste od 25 % do 75 % - odvisno kakšno kritje si izberejo, tudi na drugih pravnih
področjih. Zavarovalno kritje velja brez doplačila tudi za njihove družinske člane. Zavarovanje lahko sklenejo po internetu preko portala www.hil.si/skleniArag (za pregled ponudbe v aplikaciji uporabite "Sem
redni član PSS")."
Paket
VARNOST
SLUŽBA
PROMET
NEPREMIČNINE
DRUŽINA
Individualno
11,99 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
Član KSJS
5,99 €
1,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
Popust:
-50 %
-75 %
-25 %
-25 %
-25 %
4. Določitev premije - ob sklenitvi zavarovanja
Pri oblikovanju premije so bila upoštevana naslednja izhodišča:
- trajanje zavarovanja - zavarovalna doba,
- dejavnost sindikata oz. članov in
- velikost oz. število članov sindikata.
5. Določitev premije v času trajanja zavarovanja
Ob sklenitvi zavarovanja je možen dogovor*, ki predvideva dinamično oblikovanje letne premije po preteku prvih dveh let zavarovanja. Letna premija se določi na osnovi škodnega rezultata - ŠR:
- možnost A: ob ugodnem ŠR se premija za naslednje leto (za tretje leto in vsako nadaljnje leto) zniža
oz. ob neugodnem ŠR se premija zviša.
- možnost B: udeležba na ŠR - v primeru ugodnega ŠR se del premije vrne, v primeru neugodnega ŠR,
se premija za naslednje leto poviša.
6. Zavarovalna doba
Zavarovanje se sklene za 10 let. Vsaka izmed pogodbenih strank ima možnost odstopiti od zavarovanja s
pisnim obvestilom 3 mesece pred glavno zapadlostjo zavarovalne police*. V primeru prekinitve zavarovanja se krijejo vsi že javljeni postopki do konca. Kriti so tudi vsi spori, ki so nastali v zavarovalnem obdobju
in so bili javljeni ARAG-u 3 leta po izteku / prekinitvi zavarovalne police.
7. Obveznosti zavarovalca (KSJS) v primeru prekinitev zavarovanja
V primeru, da je bila plačana celotna letna premija ob prekinitvi - odpovedi zavarovanja, zavarovalec nima
nobenih obveznosti* do ARAG-a (npr. povračilo priznanih popustov - na trajanje zavarovanja, število članov, dejavnost sindikata).
* Opomba: vsa odstopanja od splošnih pogojev se dogovorijo v pogodbi, ki je dopolnitev zavarovalne police.
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Št. članov

38.000

17.500

6.600

6.000

1.500

900

329

Mesečna premija na člana
Standard
1,35 €
Plus
2,23 €

1,43 €
2,59 €

1,50 €
2,76 €

1,66 €
2,95 €

2,09 €
2,95 €

1,98 €
3,55 €

2,12 €
3,03 €

Letna premijana člana
Standard
16,20 €
Plus
26,76 €

17,16 €
31,08 €

18,00 €
33,12 €

19,92 €
35,38 €

25,08 €
35,40 €

23,76 €
42,60 €

25,44 €
36,36 €

Mesečna premija po posameznem sindikatu
Standard
51.300 €
25.025 €
9.900 €
Plus
84.740 €
45.325 €
18.216 €

9.960 €
17.688 €

3.135 €
4.425 €

1.782 €
3.195 €

697 €
997 €

Letna premija po posameznem sindikatu
Standard
615.600 € 300.300 €
Plus
1.016.880 € 543.900 €

119.520 €
212.256 €

37.620 €
53.100 €

21.384 €
38.340 €

118.800 €
218.592 €
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Ponudba za zavarovanje Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije

70.829
1,13 €
1,86 €
13,56 €
22,32 €

80.037 €
131.742 €

8.370 € 960.441 €
11.962 € 1.580.903 €

* Skupaj – KSJS – navedena premija velja v primeru, da pristopijo k zavarovanju PZ vsi sindikati združeni v KSJS.
Končna premija se oblikuje na osnovi števila članov, ki jih bo Konfederacija SJS zavarovala.
Ponudba velja 90 dni od dneva priprave!

Ponudba pripravljena dne 30.10.2020.

Marko Vončina
izvršni direktor

Priloga:
- Zloženka Osebna pravna zaščita
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- Splošni pogoji SPPZ 2020
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SPLOŠNI POGOJI
ZA ZAVAROVANJE PRAVNE ZAŠČITE 2020 (SPPZ 20)
Uvod
Skupne in posebne določbe predstavljajo celoto in določajo obseg in predpostavke zavarovalnega varstva. Skupne določbe veljajo v vsakem
primeru, posebne določbe pa le, če in kot so dogovorjene v vsakokratni zavarovalni pogodbi.
V posebnih določbah opisana kritja pravne zaščite (riziki) se ponujajo v kombinacijah pravne zaščite. Obseg in cena teh kombinacij je določena
v premijskem ceniku in se dogovori v vsakokratni zavarovalni pogodbi.
Zakonske določbe, na katere se pogoji navezujejo, so navedene v dodatku teh splošnih pogojev.
Izrazi v teh pogojih pomenijo:
Zavarovalnica:

ARAG SE - Zavarovalnica pravne zaščite podružnica v Sloveniji.

Zavarovalec:

sklenitelj zavarovanja, ki je lahko fizična ali pravna oseba. V kolikor ni drugače dogovorjeno, sta sklenitelj zavarovanja
in zavarovalec ista oseba.

Sozavarovane osebe: osebe, na katere se razširja zavarovalno kritje.
Zavarovalna polica:

listina o zavarovalni pogodbi.

Premija:

znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici v skladu z zavarovalno pogodbo.

Vsebina
Skupne določbe ............................................................................................................................................... 1
1. člen

- Predmet zavarovanja ................................................................................................................................................................... 1

2. člen

- Zavarovalni primer in njegov nastanek ........................................................................................................................................ 1

3. člen

- Časovna veljavnost ...................................................................................................................................................................... 1

4. člen

- Krajevna veljavnost ...................................................................................................................................................................... 1

5. člen

- Zavarovane osebe ........................................................................................................................................................................ 1

6. člen

- Storitve, ki jih zagotavlja zavarovalnica ....................................................................................................................................... 2

7. člen

- Izključitve iz zavarovalnega varstva ............................................................................................................................................. 3

8. člen

- Obveznosti zavarovalca ............................................................................................................................................................... 4

9. člen

- Izjava zavarovalca o zahtevku in reševanje sporov ...................................................................................................................... 4

10. člen - Izbira odvetnika in nasprotje interesov (interesne kolizije) ......................................................................................................... 4
11. člen - Prehod zahtevka na zavarovalnico............................................................................................................................................... 4
12. člen - Zavarovalno obdobje in plačilo premije ....................................................................................................................................... 5
13. člen - Povečanje ali zmanjšanje zavarovane nevarnosti ........................................................................................................................ 5
14. člen - Spremembe premije in zavarovalne vsote ................................................................................................................................... 5
15. člen - Predčasno prenehanje zavarovalne pogodbe .............................................................................................................................. 5
16. člen - Oblika izjav in varstvo osebnih podatkov ..................................................................................................................................... 6

Posebne določbe ............................................................................................................................................. 7
17. člen - Pravna zaščita vozila .................................................................................................................................................................... 7
18. člen - Pravna zaščita voznika ................................................................................................................................................................. 8
19. člen - Pravna zaščita svetovanja ............................................................................................................................................................ 9
20. člen - Splošna kazenska pravna zaščita................................................................................................................................................ 10
21. člen - Splošna odškodninska pravna zaščita ........................................................................................................................................ 10
22. člen - Pravna zaščita iz splošnega pogodbenega prava ....................................................................................................................... 11
23. člen - Pravna zaščita na področju delovnega prava............................................................................................................................... 12
24. člen - Pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja .................................................................................................................. 12
25. člen - Pravna zaščita na področju nepremičnin ................................................................................................................................... 13
26. člen - Pravna zaščita na področju dednega prava ............................................................................................................................... 13
27. člen - Pravna zaščita na področju družinskega prava .......................................................................................................................... 14

Dodatek k Splošnim pogojem za zavarovanje pravne zaščite 2020 (SPPZ 20).................................................... 15
Obligacijski zakonik (OZ) .............................................................................................................................................................................. 15

Skupne določbe
1. člen - Predmet zavarovanja

4. člen - Krajevna veljavnost

Zavarovalnica skrbi za varovanje pravnih interesov zavarovalca in
prevzame zaradi tega nastale stroške.

1. Zavarovalno varstvo velja za pravno zaščito vozila (čl. 17), pravno
zaščito voznika (čl. 18), splošno kazensko pravno zaščito (čl. 20) in
splošno odškodninsko pravno zaščito (čl. 21), če se uveljavljanje
pravnih interesov uresničuje v Evropi (v geografskem smislu),
vključno z Islandijo, izvenevropskimi sosednjimi državami
Sredozemlja, na Kanarskih otokih, na Madeiri ali na Azorih in je ali
bi bilo pristojno državno sodišče ali državni prekrškovni organ v
teh državah, če bi bil začet sodni ali prekrškovni postopek.

Zavarovalno varstvo je določeno v skupnih in posebnih določbah
in se nanaša na vsakokrat dogovorjeno kritje.

2. člen - Zavarovalni primer in njegov nastanek
1. Pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov v skladu s členi
17.2.1., 18.2.1., 21.2.1. in 25.2.3. ter zahtevkov v skladu s
členoma 17.2.4.1. in 22.2.1.1. velja za zavarovalni primer z
zahtevkom utemeljen škodni dogodek, t.j. ko je obseg škode
znan. Kot čas zavarovalnega primera šteje nastanek škodnega
dogodka.
V primerih škod, ki so posledica okoljskih motenj, ki se zgodijo
pri sicer rednem, nemotenem delovanju ali proizvodnji in so
odstopajoči, posamični, nenadno nastali dogodki (motnje), šteje
ta dogodek kot zavarovalni primer. Kot nastanek zavarovalnega
primera šteje nastop te motnje.
Okoljska motnja je prizadetost kakovosti zraka, zemlje ali voda.
2. Pri pravni zaščiti svetovanja (čl. 19.3.), v določenih primerih na
področju nepremičnin (čl. 25.4.) in na področju družinskega
prava (čl. 27.4.), veljajo tam opisana posebna pravila.
3. V ostalih primerih šteje kot zavarovalni primer dejanska ali
zatrjevana kršitev pogodbene obveznosti ali pravnega predpisa
s strani zavarovalca, nasprotnika ali tretje osebe; šteje, da je
zavarovalni primer nastopil, ko ena od navedenih oseb začne ali
bi naj začela kršiti pogodbeno obveznost ali pravni predpis.
V primeru, ko gre za več kršitev, je merodajna prva adekvatno
kavzalna kršitev, pri čemer se kršitve, ki so se zgodile več kot leto
dni pred nastankom zavarovalnega primera, za ugotavljanje
zavarovalnega primera ne upoštevajo. Pri pravni zaščiti
vozniškega dovoljenja (čl. 17.2.3. in 18.2.3.), je pri več kršitvah
merodajna tista kršitev, ki je neposredno povzročila odvzem ali
zaseg vozniškega dovoljenja.

3. člen - Časovna veljavnost

2. Zavarovalno varstvo obstaja pri pravni zaščiti iz splošnega
pogodbenega prava na gospodarskem področju, v kolikor je to
posebej dogovorjeno, če se uveljavljanje pravnih interesov
uresničuje v Sloveniji in je za to pristojno ali bi bilo pristojno
slovensko sodišče, če bi bil začet sodni postopek. Če obstoji
izvršilni naslov, obstaja zavarovalno varstvo za izvršbo na
področju veljavnosti v skladu s 3. odstavkom.
3. V ostalih primerih zavarovalno varstvo obstaja, če se
uveljavljanje pravnih interesov uresničuje v državah Evropske
unije, v Švici, Liechtensteinu, Norveškem ali Islandiji in je za to
pristojno ali bi bilo pristojno državno sodišče ali državni
prekrškovni organ v teh državah, če bi bil začet sodni ali
prekrškovni postopek.

5. člen - Zavarovane osebe
1. Zavarovani so zavarovalka ali zavarovalec (v nadaljnjem
besedilu: zavarovalec) in v posebnih določbah vsakokrat
navedene sozavarovane osebe. V primeru, da je v posebnih
določbah predvideno sozavarovanje svojcev (čl. 17.1.1., 17.1.2.,
18.1.1., 19.1.1., 19.1.2., 20.1.1., 20.1.2., 21.1.1., 21.1.2., 22.1.1.,
23.1.1., 24.1.1., 24.2.2., 25.1.1., 25.1.2., 26.1., 27.1.), potem
zavarovalno varstvo obsega:
1.1. zavarovalca,
1.2. njegovega, z njim v skupnem gospodinjstvu živečega zakonca ali različno ali istospolnega življenjskega sopotnika;
1.3. njihove otroke (posvojence, rejence in pastorke, vnuke pa
le, če živijo z zavarovalcem v skupnem gospodinjstvu in če
starši ne vzdržujejo vnukov) če:
- še niso dopolnili 27 let, se šolajo in se ne preživljajo
samostojno ali

1. Zavarovanje obsega zavarovalne primere, ki so nastopili med
trajanjem zavarovalne pogodbe.
Zavarovalno varstvo prične ob 00.00 uri tistega dne, ki je na
zavarovalni pogodbi oz. v zavarovalni polici označen kot dan
začetka veljavnosti zavarovalnega varstva.
V primeru zamude s plačilom premije veljajo določila 936. in
937. člena Obligacijskega zakonika.
2. V primeru, da z izjavo volje ali pravnim dejanjem zavarovalca,
nasprotnika ali tretje osebe nastane zavarovalni primer v skladu
z 2. členom 3. tč. še pred začetkom zavarovanja, zavarovalnega
varstva ni.
Izjave volje ali pravna dejanja, ki so opravljena pred več kot
letom dni, se pri tem ne upoštevajo.
3. Zavarovalnega varstva ni, če ga zavarovalec uveljavlja več kot tri
leta po prenehanju zavarovalne pogodbe, neodvisno od tega,
kdaj je zavarovalec izvedel za zavarovalni primer. V primeru, ko
zavarovalno pogodbo odpove zavarovalnica, zavarovalnega
varstva ni, če ga zavarovalec uveljavlja po prenehanju
zavarovalne pogodbe.
4. Zavarovalno varstvo je časovno omejeno z določbami o plačilu
premije in začetku učinkovanja zavarovalnega varstva (čl. 12) in
s čakalnimi dobami, ki so določene v posebnih določbah (čl. 22,
23, 24, 25, 26 in 27).

- so pod skrbništvom zavarovalca ali njegovega, z njim v
skupnem gospodinjstvu živečega zakonca ali
življenjskega sopotnika.
2. Določbe, ki veljajo za zavarovalca, veljajo tudi za sozavarovane
osebe, kar velja zlasti glede izpolnitve obveznosti (čl. 8).
3. Sozavarovane osebe lahko uveljavljajo zavarovalno varstvo pri
zavarovalnici le s soglasjem sklenitelja zavarovanja. Sklenitelj
zavarovanja je upravičen preklicati svoje soglasje, če
sozavarovane osebe zahtevajo zavarovalno varstvo za
izpodbijanje neke odločitve ali sproženje nekega postopka.
Zavarovalno varstvo preneha, ko zavarovalnica prejme izjavo
sklenitelja zavarovanja.
4. Zahtevek zavarovalca za zavarovalno varstvo gre v njegovo
zapuščino ali preide na sodno določene dediče, če se je
zavarovalni primer zgodil pred njegovo smrtjo.
5. Zavarovalno varstvo zajema tudi osebe, za katere je zavarovalec
v času zavarovalnega primera bil zakoniti preživninski zavezanec
ali bi to lahko postal, če zaradi smrti zavarovalca same
uveljavljajo odškodninske zahtevke.
6. Oseba, ki ji je bila s strani zavarovalnice odpovedana zavarovalna
pogodba, ne more uveljavljati zavarovanja kot sozavarovana
oseba.
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6. člen - Storitve, ki jih zagotavlja zavarovalnica

posledic. Potni stroški se povrnejo do višine stroškov za
prevoz z železnico v drugem razredu, vključno z dodatki. Če
železniškega prevoza ni, povrne zavarovalnica stroške za
primerljivo prevozno sredstvo (avtobus, trajekt) do
najbližje železniške povezave. Če je mesto zaslišanja
oddaljeno od prebivališča zavarovalca več kot 1.500 km, se
povrnejo stroški za linijski letalski prevoz v ekonomskem
razredu.

1. Ko zavarovalec zahteva zavarovalno varstvo, bo zavarovalnica,
če je k temu zavezana, prevzela od trenutka uveljavljanja
zavarovalnega kritja nastale stroške v skladu s 6. točko tega
člena, če so le-ti za varovanje zavarovalčevih pravnih interesov
nujni.
2. Zavarovalno varstvo obsega tudi stroške, ki so nastali največ štiri
tedne pred uveljavljanjem zavarovalnega kritja in so povzročeni
z ukrepi nasprotnika, sodišča ali prekrškovnega organa ali so
nastali z neodložljivimi ukrepi v interesu zavarovalca.
3. Stroški so nujni, če so potrebni za pravdo, če sta uveljavljanje
pravic ali zastopanje ustrezni in ne zlonamerni ter če obstajajo
zadostni izgledi za uspeh. Preverjanja izgledov za uspeh v skladu
z 9. členom ni pri kazenski pravni zaščiti, pri pravni zaščiti
vozniškega dovoljenja in pri pravni zaščiti svetovanja.
4. Zavarovalno varstvo obsega, če posebne določbe ne določajo
drugače (čl. 23, 24, 25, 26 in 27), tudi:
4.1. izvensodno uveljavljanje pravnih interesov s strani
odvetnika;
4.2. zastopanje pred državnimi sodišči in prekrškovnimi organi
na vseh instancah.
5. Izključno, če in kot je to določeno v posebnih določbah, se
zavarovalno varstvo razširja tudi na:
5.1. postopke pred ustavnim sodiščem (čl. 17 in 18) ali pred
upravnim sodiščem (čl. 23 in 24);
5.2. postopke pred mednarodnimi ali pred nadnacionalnimi
sodišči (čl. 23) in
5.3. stroške izvensodnega reševanja sporov s pomočjo
posrednikov (mediatorjev), če do posredovanja pride pred
pričetkom postopka pred državnim sodiščem ali
prekrškovnim organom ali dokler postopek pred tem
sodiščem ali prekrškovnim organom še poteka.
6. Zavarovalnica plača
6.1. Primerne stroške zavarovalčevega odvetnika, ki deluje v
Sloveniji, do višine odvetniške tarife. Posebni dogovori
med odvetnikom in stranko se ne upoštevajo.
Pri sodnih postopkih se stranske storitve odvetnika (t.j.
storitve, ki niso zajete v drugih tarifnih številkah odvetniške
tarife) priznajo največ do višine od sodišča priznanih
stroškov.
Če v kraju sodišča prve stopnje nimajo svojega sedeža
najmanj štiri odvetniške pisarne, prevzame zavarovalnica v
skladu z odvetniško tarifo predvidene dodatne stroške
odvetnika (potni stroški) iz uradnega okoliša pristojnega
okrožnega sodišča. Te določbe se smiselno uporabijo tudi
v primeru postopka pred drugim pristojnim organom, pred
katerim se vodi postopek, ki je predmet zavarovanja.
V tujini izven Evropske skupnosti nastali stroški osebe,
upravičene za poklicno zastopanje strank, bodo povrnjeni
v skladu s slovensko odvetniško tarifo. V tujini znotraj
Evropske skupnosti nastali stroški osebe, upravičene za
poklicno zastopanje strank, bodo povrnjeni v skladu s tam
veljavnimi predpisi.
6.2. Zavarovalcu naložena plačila za od sodišča imenovane
izvedence, prevajalce in priče, kakor tudi takse v sodnih
postopkih.

6.5. Kot kavcijo tiste izdatke zavarovalca v tujini, ki so bili nujni
v izogib takojšnjih kazenskih ukrepov (kazenska varščina).
To kavcijo mora zavarovalec brezobrestno povrniti
zavarovalnici v roku šestih mesecev.
6.6. Stroške v skladu s tč. 6.1., 6.2. in 6.4. tega člena brez DDV,
če je zavarovalec upravičen do odbitka vstopnega DDV.
6.7. Stroške posrednika do največ 1% zavarovalne vsote, v
primerih skupnega posredovanja do največ 2%
zavarovalne vsote.
6.8. Stroške v skladu s 6. tč. tega člena ob njihovi zapadlosti.
Stroški odvetniške storitve v skladu s tč. 6.1. zapadejo v
plačilo, ko odvetnik izvrši vsa opravila, ki izhajajo iz
mandatnega razmerja med njim in zavarovalcem, t.j. ko
odvetnik delo izvensodno dokončno opravi oziroma ko je
postopek pravnomočno končan in je zavarovalcu izstavljen
račun v plačilo. Zavarovalec lahko zahteva predujem šele
takrat, ko je pri več instancah končana ena instanca in je
bil zavarovalcu izstavljen račun v plačilo. Plačila in zneski v
skladu s tč. 6.1. do 6.5. zapadejo v plačilo, ko jih je
zavarovalec po odločbi sodišča dolžan plačati.
6.9. V primeru izvršbe na podlagi verodostojne listine se najprej
poplačajo stroški postopka in šele nato glavnica ter
zakonite zamudne obresti. V primeru izvršbe na podlagi
izvršilnega naslova pa se ne glede na druga zakonska
določila najprej poplačajo glavnica in zakonite zamudne
obresti in šele nato stroški postopka.
6.10. V kolikor je dolžna odgovornostna zavarovalnica nasprotne
stranke povrniti tudi odvetniške stroške, se obveznost
zavarovalnice zmanjša za te stroške.
7. Omejitve obveznosti zavarovalnice
7.1. Zavarovalna vsota, ki je navedena v zavarovalni pogodbi,
veljavni ob nastanku zavarovalnega primera, pomeni
zgornjo mejo s strani zavarovalnice za en zavarovalni
primer zagotovljenih storitev za zavarovalca in z njim
sozavarovane osebe.
7.2. Pri več zavarovalnih primerih, ki predstavljajo skupno,
soodvisno dogajanje, je na razpolago le enkratna
zavarovalna vsota. Njena višina se določi po času nastanka
prvega zavarovalnega primera.
7.3. V primeru, da je več zavarovalcev deležnih zavarovalnega
varstva iz ene ali več zavarovalnih pogodb in so njihovi
interesi zaradi istega ali istovrstnega vzroka usmerjeni
proti istemu nasprotniku, je zavarovalnica upravičena
omejiti svoje storitve na enega odvetnika in na izvensodno
uveljavljanje pravnih interesov zavarovalcev ter na
vodenje vzorčnih postopkov s strani odvetnika, ki ga izbere
zavarovalnica.
Če z dotlej opravljenimi ukrepi zavarovalci niso zadostno
zaščiteni pred izgubo svojih zahtevkov, še zlasti zaradi
nevarnosti zastaranja, prevzame poleg tega zavarovalnica,
zaradi zaščite interesov zavarovalcev, stroške skupinske
tožbe ali druge skupne oblike izvensodnih in sodnih ukrepov.

Stroškov objave sodbe in stroškov za izvrševanje kazenskih
sankcij zavarovalnica ne krije.
6.3. Stroške nasprotne strani v pravdnem in kazenskem
postopku, če je k njihovem plačilu zavezan zavarovalec.
6.4. Potne stroške zavarovalca na sodišče v tujino, če se mora
pojaviti kot obdolženec ali kot stranka in mu je to ukazano
ali če je to potrebno za preprečitev negativnih pravnih

Te določbe se smiselno uporabljajo tudi za primere, ko
zavarovalno varstvo zajema zastopanje v prekrškovnih
postopkih.
7.4. Pri poravnavi nosi zavarovalnica stroške glede na znesek,
dosežen s sklenjeno poravnavo.
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7.5. Po predložitvi izvršilnega naslova (npr. sodbe) nosi
zavarovalnica stroške pravnega uresničenja vseh poskusov
izvršbe, vključno s stroški prijave terjatve v insolvenčnem
postopku, vendar največ do 5% zavarovalne vsote.
V primeru insolvenčnega postopka nasprotnika, pred
obstojem pravnega naslova, prevzame zavarovalnica poleg
stroškov prijave terjatve, izključno stroške pravdnega
postopka, ki so potrebni zaradi izpodbijanja.

1.6. na področju:
- intelektualne lastnine in v povezavi s pogodbami, katerih
predmet so pravice intelektualne lastnine;
- kartelnega prava in predpisov o varstvu konkurence;
- dogovorjenega oddajanja ponudb in manipulacije
razpisov;
1.7. v zvezi z zakupnimi pogodbami podjetij;

7.6. Če pride pri varovanju pravnih interesov do steka več
zahtevkov, za katere zavarovalno varstvo deloma obstoji,
deloma pa ne, nosi zavarovalnica sorazmerni del stroškov.

1.8. v zvezi z varovanjem pravnih interesov lastnikov ali
zakupnikov lovišč, voda za ribolov, lovskih in ribiških pravic;

V primeru, da pri varovanju pravnih interesov nasprotnik
uveljavlja pobotanje zahtevkov in proti tej zahtevi ni
zavarovalnega varstva, nosi zavarovalnica le tiste stroške,
ki bi jih zavarovalec po določbah o stroških v pravdnem
postopku nosil, če bi bile predmet varstva interesov samo
njegove aktivne terjatve.

- postavljanjem oziroma gradnjo ali novogradnjo ali
zakonito zapovedanimi ali zakonito dovoljenimi
spremembami na stavbah (ali na delih stavb), zemljiščih
ali stanovanjih, ki so v lasti ali posesti zavarovalca ali jih
bo pridobil;

Pri poravnavi velja tč. 7.4. tega člena, upoštevajoč
zahtevke, ki so pod zavarovalnim varstvom.

- financiranjem nepremičnin, investicijskega
vključno s pridobivanjem zemljišča.

Če gre v enem kazenskem postopku za več kaznivih dejanj,
za katera zavarovalno varstvo deloma obstoji, deloma pa
ne, nosi zavarovalnica stroške obrambe in postopka v
sorazmerju, ki ustreza tarifi za odvetniške storitve,
upoštevajoč zahtevke, ki so pod zavarovalnim kritjem.
7.7. Ko gre za varovanje pravnih interesov zavarovanih in
nezavarovanih oseb, nosi zavarovalnica sorazmerni del
stroškov.
7.8. Če je v pogodbi dogovorjen lastni delež (samopridržaj),
nosi zavarovalnica le stroške, ki presegajo lastni delež.

7. člen - Izključitve iz zavarovalnega varstva
1. Zavarovalnega varstva za varovanje pravnih interesov ni:
1.1. v vzročni povezavi s/z:
- terorizmom, vojnimi dogodki, notranjimi nemiri,
stavkami in blokadami, nasilništvom ob javnih
zborovanjih ali prireditvah;
- jedrskimi dogodki ali dogodki, ki imajo za posledico
genetske škode ali posledice, ali škode, povzročene z
elektromagnetnimi polji ali infrazvokom, če te škode
niso posledica medicinskih obravnav;
- dogodki, ki povzročijo neobičajen obseg osebnih ali
premoženjskih škod (katastrofe, kot npr. potresi,
obsežne poplave ali epidemije, zaradi katerih se
uporabijo predpisi o pomoči pri katastrofah).
1.2. v primeru neposredne ali posredne zveze z:
- ustavnopravnimi oziroma vladnimi odredbami ali odloki,
ki v izrednih razmerah zadenejo prebivalstvo;
- upravnimi predpisi, zlasti na področju razlastitev,
arondacije, komasacije zemljišč, razmerij med člani
agrarnih skupnosti, prostorske ureditve, prometa z
zemljišči in na zemljiškoknjižnem področju;
- koncesijskimi pogodbami in javnimi naročili;
1.3. na področju:
- prava družb, zadružnega prava in društvenega prava;
- prava tihih družb;

1.9. v zvezi s:

- planiranjem teh ukrepov;
načrta,

Ta izključitev ne velja pri uveljavljanju nematerialne škode
za telesne bolečine in pri kazenski pravni zaščiti;
1.10. v zvezi s:
- pogodbami o igrah na srečo ali stavah, obljubami o
nagradi ali tem primerljivih sporočilih ter terminskimi
posli in tem podobnim špekulativnimi posli oziroma
pogodbami in kreditnimi pogodbami, kot tudi naložbe v
dragocene kovine in kamne, delnice, obveznice in vse
druge vrednostne papirje in instrumente denarnega trga
(ki so opredeljeni v zakonu, ki ureja trg finančnih
instrumentov) in s tem povezanim svetovanjem,
posredovanjem in upravljanjem;
- uporabo virtualnih ali kripto valut;
- t.i. timesharing-om ali pogodbami o delni uporabi;
- predkupnimi pravicami, pravicami povratnega kupa in s
predpogodbami za pogodbe o nepremičninah;
1.11. v zvezi z zavarovalnimi pogodbami z lastno zavarovalnico
pravne zaščite.
2. Iz zavarovalnega varstva je nadalje izključeno:
2.1. varovanje pravnih interesov sozavarovanih oseb v
medsebojnem razmerju in proti zavarovalcu;
2.2. varovanje pravnih interesov med raznospolnimi ali
istospolnimi partnerji v nezakonski zvezi tudi tedaj, ko je
skupno gospodinjstvo prenehalo, če je varovanje pravnih
interesov v zvezi z njuno življenjsko skupnostjo;
2.3. spori iz pogodb, s katerimi z izdajo menice, s poravnavo, s
pripoznavo ali podobnimi dogovori nastajajo nove pravne
osnove, razen v primeru, ko bi brez teh novih pravnih
osnov zavarovalno varstvo obstajalo;
2.4. uveljavljanje terjatev, ki so zavarovalcu odstopljene in
zavračanje odgovornosti, ki izvirajo iz obveznosti drugih
oseb, ki jih je zavarovalec prevzel, če je do odstopa terjatev
ali prevzema odgovornosti prišlo po nastanku
zavarovalnega primera ali potem, ko je zavarovalec,
nasprotnik ali neka tretja oseba opravila pravno dejanje ali
izjavila voljo in je to povzročilo zavarovalni primer;
2.5. varovanje pravnih interesov v zvezi z insolventnim
postopkom zavarovalca;

- cerkvenega prava in prava verskih skupnosti;
1.4. na področju prava, ki ureja davčne, carinske in druge
dajatve državi;
1.5. v zvezi s pogodbami o zaposlovanju zastopnikov pravnih
oseb in s področja trgovskega zastopanja;

2.6. varovanje pravnih interesov pri zavarovalnih primerih, h
katerim je namenoma prispeval zavarovalec sam, kakor tudi
primeri, ki so v zvezi s storjenim hudodelstvom zavarovalca.
3. Poleg teh splošnih izključitev vsebujejo posebne določbe
posebna pravila izključitev iz zavarovalnega kritja (čl. 17, 18, 20,
21, 23, 25, 26 in 27).
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8. člen - Obveznosti zavarovalca

3.2. popolne ali delne odklonitve prevzema stroškov zaradi
siceršnjih razlogov za odklonitev,

1. Zavarovalec, ki zahteva zavarovalno varstvo, je dolžan:
1.1. nemudoma, popolno in resnično obvestiti zavarovalnico o
konkretnem stanju zadeve ter ji na zahtevo dostaviti vsa
potrebna dokazila;
1.2. prepustiti zavarovalnici, da izbere odvetnika (čl. 10),
odvetniku dati pooblastilo, ga celovito in resnično seznaniti
s konkretnim stanjem zadeve ter mu na zahtevo dati na
razpolago vsa potrebna dokazila;
1.3. zaradi preveritve posredovati zavarovalnici nemudoma in
pred plačilom vse nanj naslovljene plačilne naloge;

je zavarovalnica dolžna zavarovalcu pisno sporočiti razloge ter
ga opozoriti na možnost internega pritožbenega postopka z
vložitvijo pritožbe na sedežu zavarovalnice v skladu s pravilnikom o notranjem pritožbenem postopku za reševanje pritožb v
zavarovalnici. Odločitev pritožbene komisije druge stopnje je
dokončna in nadaljnji postopki pri zavarovalnici niso več možni.
V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo zavarovalnice ali
če zavarovalnica o pritožbi v predpisanem roku ne odloči, se
lahko postopek za izvensodno reševanje spora nadaljuje pri:
Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana

1.4. preprečiti vse kar bi nepotrebno večalo stroške ali kar bi v
celoti ali deloma preprečilo povračilo stroškov s strani
tretjih oseb;

Telefonska številka:
01 / 300 93 81

1.5. v primeru uveljavljanja ali zavračanja civilnopravnih
zahtevkov poleg tega:
1.5.1. zavarovalnici dovoliti, da zahtevke v primernem roku
izvensodno uveljavi ali zavrne;
1.5.2. pred pravnomočnostjo ali pred zavračanjem
zahtevkov in pred izpodbijanjem sodne odločitve
pridobiti stališče zavarovalnice, zlasti kar zadeva
možnosti za uspeh. Sklenitev poravnave mora biti
usklajena z zavarovalnico;
1.5.3. če to na njegove interese ne vpliva nesorazmerno,
zlasti če ne grozi zastaranje, pred uveljavljanjem
zahtevka počakati na pravnomočnost nekega kazenskega ali drugega postopka, ki lahko ima dejanski ali
pravni pomen za nameravani pravni spor ali pa uveljavljati le del zahtevka in uveljavljanje preostalega
zahtevka odložiti do pravnomočne odločitve.
2. V primeru, da zavarovalec prekrši eno od prej navedenih
obveznosti, je zavarovalnica prosta svojih obveznosti.
3. Poleg teh splošnih obveznosti so v posebnih določbah določene
posebne obveznosti (čl. 13, 17, 18, 20 in 21).

9. člen - Izjava zavarovalca o zahtevku in reševanje
sporov
1. Zavarovalnica je dolžna v roku 14 dni po uveljavljanju
zavarovalnega kritja s strani zavarovalca in po prejemu
potrebnih dokazil zavarovalcu obstoj zavarovalnega varstva
pisno potrditi ali utemeljeno zavrniti.
Zavarovalnica ima pravico s svojo enostransko izjavo rok iz 1.
stavka podaljšati za nadaljnjih 14 dni.
Če zavarovalnica ne sporoči odklonitve v skladu s tem
odstavkom, potem velja, da je pričakovano zavarovalno varstvo
pripoznala.
2. Neodvisno od tega je zavarovalnica upravičena opraviti
poizvedbe glede domnevnega uspeha za uveljavljanje pravic ali
za zavračanje pravic. V primeru, da izid preverjanja stanja
zadeve, dokazil in pravne podlage domnevno kaže, da:
2.1. obstajajo zadostne možnosti za verjeten uspeh v
nameravanem postopku, lahko izjavi pripravljenost
prevzeti stroške v skladu s 6. členom;
2.2. so možnosti za uspeh nezadostne, tj., da je bolj verjeten
neuspeh kot uspeh v postopku, je upravičen odkloniti
prevzem nasprotni strani namenjenih stroškov;
2.3. po izkušnjah ni verjetnosti za uspeh v postopku, lahko
prevzem stroškov v celoti odkloni.
3. V primeru:
3.1. različnih mnenj med zavarovalnico in zavarovalcem o
možnostih za uspeh pri pravnem uveljavljanju pravic ali pri
njihovem zavračanju ali

Elektronski naslov:
irps@zdruzenje.si

Spletna stran:
www.zav-zdruzenje.si/izvensodno-resevanje-potrosniskih-sporov/
4. Po dokončanem izvensodnem postopku lahko zavarovalec svoj
zahtevek za zavarovalno varstvo uveljavi sodno. Sodne spore
rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10. člen - Izbira odvetnika in nasprotje interesov
(interesne kolizije)
1. Za zastopanje pred sodišči ali prekrškovnimi organi je
zavarovalec upravičen svobodno izbrati svojega zastopnika med
za to usposobljenimi in za to dejavnost pooblaščenimi osebami
(odvetniki). Zavarovalnica je dolžna zavarovalca opozoriti na
njegovo pravico svobodne izbire odvetnika takoj, ko le-ta
zahteva zavarovalno varstvo v sodnem postopku.
2. Zaradi varovanja svojih pravnih interesov je zavarovalec
upravičen do svobodne izbire svojega odvetnika tudi v primeru,
ko je zavarovalnica v interesni koliziji.
Za interesno kolizijo gre, če se v pravdni zadevi pojavi
nasprotnik, ki mu je zavarovalnica na osnovi neke druge
zavarovalne pogodbe zagotovila zavarovalno varstvo za isto
zadevo.
Ko pride do interesne kolizije, mora to zavarovalnica nemudoma
sporočiti zavarovalcu in ga opozoriti na njegovo pravico izbire
svojega odvetnika.
3. Zavarovalnica je upravičena izbrati odvetnika:
3.1. v primerih pravne zaščite svetovanja;
3.2. če zavarovalec v roku enega meseca ne imenuje svojega
odvetnika, potem ko ga je zavarovalnica opozorila na
njegovo pravico izbire in na posledice poteka roka.
4. Odvetnika mora izbrati zavarovalnica, če ga ob vložitvi zahteve
za zavarovalno kritje ni imenoval zavarovalec sam, pooblastitev
odvetnika pa je zaradi varovanja pravnih interesov nujna.
5. V primerih posredovanja zavarovalnica izbere posrednika.
6. Odvetnik in posrednik sta za opravljanje svojih storitev
neposredno odgovorna zavarovalcu. Zavarovalnica ne nosi
odgovornosti.

11. člen - Prehod zahtevka na zavarovalnico
1. Zavarovalne zahtevke je možno odstopiti zavarovalnici šele
potem, ko so dokončno določeni po temelju in višini.
2. Vsi zahtevki zavarovalca za vračilo stroškov, ki jih je zanj plačala
zavarovalnica med postopkom, preidejo na zavarovalnico
nasproti tistemu, ki je kakorkoli odgovoren za njihov nastanek.
Zneske, ki so že plačani zavarovalcu, je treba povrniti
zavarovalnici.
Zavarovalec je dolžan zavarovalnico pri uveljavljanju teh
zahtevkov podpirati ter ji na zahtevo izstaviti odstopno izjavo.
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12. člen - Zavarovalno obdobje in plačilo premije
1. Če zavarovalna pogodba ni sklenjena za krajše obdobje, je
zavarovalno obdobje eno leto in sicer tudi tedaj, če se premija v
skladu s pogodbo plačuje v obrokih.
2. Premijo je treba plačati za vsako tekoče zavarovalno obdobje
vnaprej. Če je v zavarovalni polici tako določeno, je mogoče
premijo za vsako tekoče zavarovalno obdobje plačevati v
obrokih, ki so navedeni na zavarovalni polici.
3. Prvo ali enkratno premijo, vključno s prispevki in dajatvami,
mora zavarovalec plačati ob izročitvi police (prejemu police).
Nadaljnje premije, vključno s prispevki in dajatvami, morajo biti
plačane v dogovorjenih in na polici navedenih obrokih.
V primeru neplačila zapadle premije, zavarovalnica zavarovalno
pogodbo lahko odpove v skladu z določili 937. člena Obligacijskega
zakonika. V tem primeru je zavarovalec dolžan poravnati razliko
do polne letne premije. Zavarovalnica je upravičena poračunati
popuste zaradi trajanja zavarovanja in zaračunati stroške
vsakokratnega opomina v višini 4 EUR. Zavarovalnica lahko
neplačano terjatev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
izterja pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.
4. Ponudba za sklenitev pogodbe, ki je bila predložena
zavarovalnici, obvezuje ponudnika osem dni od dne, ko je
prispela k zavarovalnici.
5. Zavarovalno varstvo stopi v veljavo z izročitvijo police (3. tč. tega
člena) in plačilom prve premije, toda ne pred začetkom zavarovanja.
V kolikor so v posebnih določbah predvidene čakalne dobe (čl.
22, 23, 24, 25, 26 in 27), zavarovalno varstvo prične s potekom
te čakalne dobe.

13. člen - Povečanje ali zmanjšanje zavarovane
nevarnosti
1. Zavarovanje obsega tudi povečanje ali razširitev zavarovane
nevarnosti - tveganj. Zavarovalec je dolžan v roku enega meseca
zavarovalnici prijaviti spremembo okoliščin, ki so pomembne za
prevzem nevarnosti in so nastopile po sklenitvi zavarovalne
pogodbe.
2. V primeru, ko se po sklenitvi zavarovalne pogodbe spremenijo
za sprejem nevarnosti pomembne okoliščine in bi jim ustrezala
višja premija od dogovorjene, lahko zavarovalnica od nastopa
teh okoliščin terja povišano premijo.
Netočne navedbe ali navedbe, ki zavarovalnici niso javljene in
gredo na škodo zavarovalnice, dajejo zavarovalnici pravico, da
opravi le tiste storitve, ki so v sorazmerju med dogovorjeno
premijo in premijo, ki bi morala biti plačana pri točni ali popolni
navedbi. Zmanjšanja storitev ni, če zavarovalec dokaže, da do
netočnosti ali nepopolnosti navedb ni prišlo po njegovi krivdi.
3. V primeru, da zavarovalnica po svojih poslovnih načelih
povečano nevarnost tudi ob višji premiji ne bi prevzela, lahko
zavarovalnica v roku enega meseca zatem, ko je izvedela za
povečano nevarnost, zavarovalcu odpove zavarovalno pogodbo
z enomesečnim odpovednim rokom.
V primeru netočnih ali nepopolnih navedb v škodo zavarovalnice
le-ta ni zavezana k storitvam, razen če zavarovalec dokaže, da do
netočnosti ali nepopolnosti navedb ni prišlo po njegovi krivdi.
4. V primeru, ko se po sklenitvi zavarovalne pogodbe spremenijo
za sprejem nevarnosti pomembne okoliščine in bi jim ustrezala
nižja premija od dogovorjene, lahko zavarovalec terja, da se od
nastopa teh okoliščin premija zniža. Če zavarovalec na to stanje
zavarovalnico opozori kasneje kot v enem mesecu od nastopa
teh okoliščin, se premija zniža od prejetja opozorila.
5. Če se zavarovano tveganje poveča zaradi spremembe ali na novo
sprejetih pravnih norm ali zaradi sprememb sodne prakse
višjega sodišča, lahko zavarovalnica v roku enega leta od
pravnomočnosti pravnih norm ali od objave sprememb sodne

prakse s priporočenim pismom:
5.1. ponudi zavarovalcu spremembo zavarovalne pogodbe ali
5.2. odpove zavarovalno pogodbo z odpovednim rokom enega
meseca.
Pri zavrnitvi velja, da je zavarovalnica pogodbo odpovedala. V
tem primeru pogodba preneha mesec dni po prejemu zavrnitve.
V ponudbi sprememb zavarovalne pogodbe mora zavarovalnica
izrecno opozoriti na te pravne posledice.

14. člen - Spremembe premije in zavarovalne vsote
1. Premija in zavarovalna vsota se določita v skladu z veljavnim
premijskim cenikom v času sklenitve zavarovalne pogodbe.
2. Premija in zavarovalna vsota se spreminjata s spremembami
premijskega cenika, ki so posledica sprememb indeksa rasti
življenjskih stroškov (prilagoditev vrednosti), ki ga objavi
Statistični urad Republike Slovenije in je bil objavljen tri mesece
pred zapadlostjo letne premije. Premija in zavarovalna vsota se
spreminjata pod naslednjimi pogoji:
2.1. zavarovalna vsota se zviša glede na veljavno zavarovalno
vsoto po zadnji prilagoditvi oziroma veljavno zavarovalno
vsoto ob začetku zavarovanja (če ni bilo še nobene
prilagoditve), v kolikor se je v tem času indeks povečal za
najmanj 5%. Zavarovalna vsota se zviša za odstotek, kot se
je od zadnje prilagoditve oziroma začetka zavarovanja
povečal indeks življenjskih stroškov;
2.2. zvišanje premije se določi na podlagi zvišanja zavarovalne
vsote. Zavarovalnica izstavi ob glavni zapadlosti premije
dodatek k polici, v kolikor se je do tedaj indeks življenjskih
stroškov zvišal za najmanj 5%. Z dodatkom obvesti
zavarovalca o povišanju zavarovalne vsote in premije. Pri
zvišanju se upošteva zadnji objavljeni indeks pred glavno
zapadlostjo premije.
3. Zavarovalec ima pravico, brez škode za druge določbe pogodbe,
vsaj tri mesece pred glavno zapadlostjo premije, odpovedati
prilagoditev vrednosti.

15. člen - Predčasno prenehanje zavarovalne
pogodbe
1. Če je pogodba sklenjena vsaj za eno leto, se njeno trajanje
podaljša vsakokrat za eno leto, če ni odpovedana vsaj 1 mesec
pred iztekom.
2. Zavarovalec lahko zavarovalno pogodbo odpove najprej po
poteku enega leta in plačilu prve letne premije. Kasneje lahko
zavarovalec pogodbo odpove le ob glavni zapadlosti police in
plačilu celotne letne premije.
3. Zavarovalnica je upravičena poračunati popuste, ki jih je dala
zaradi trajanja zavarovanja.
4. V primeru prenehanja zavarovalne pogodbe zaradi neplačane
zapadle premije, je zavarovalec dolžan poravnati razliko do
polne letne premije. Zavarovalnica je upravičena poračunati
popuste zaradi trajanja zavarovanja in zaračunati stroške
vsakokratnega opomina v višini 4,00 EUR. Zavarovalnica lahko
neplačano terjatev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
izterja pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.
5. Če zavarovalec dokaže, da je neko zavarovano tveganje pred
potekom zavarovalnega obdobja prenehalo, pogodba na
njegovo zahtevo glede tega tveganja predčasno preneha.
Če odpade eno od več zavarovanih tveganj, ostane pogodba v
ustrezno omejenem obsegu v veljavi.
Zavarovalnica je upravičena do premije, ki bi jo lahko izterjala, če
bi zavarovanje glede tveganj, ki so prenehala, že od začetka trajalo
samo do prejetja obvestila o prenehanju. Zavarovalnica je upravičena poračunati popuste, ki jih je dala zaradi trajanja zavarovanja.
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6. Predpostavke odpovedi zavarovalne pogodbe v povezavi z
zavarovalnim primerom
6.1. Zavarovalec lahko pogodbo odpove, če zavarovalnica:
- odlaša s potrditvijo zavarovalnega varstva (čl. 9.1.);
- zamudi z odklonitvijo zavarovalnega varstva (čl. 9.1.) ali
če zavarovalno varstvo odkloni brez utemeljitve ali kot
neupravičeno;
- izjavi, da odklanja prevzem stroškov v skladu s členom
9.3. brez navedbe razlogov in/ali brez napotka na interni
pritožbeni postopek.
Odpoved mora biti podana v enem mesecu po:
- poteku roka za potrditev in/ali odklonitev zavarovalnega
varstva (čl. 9.1.);
- prejemu neutemeljene ali neupravičene odklonitve
zavarovalnega varstva oz. po prejemu odklonitve glede
prevzema stroškov brez utemeljitve ali pravnega pouka;
- pravnomočnosti ugodne razsodbe v primeru tožbe v
zvezi z zavarovalnim varstvom.
Pogodbo je mogoče odpovedati s takojšnjo veljavnostjo ali
ob koncu tekočega zavarovalnega obdobja.
Zavarovalnica je upravičena do premije, ki ustreza
pretečeni zavarovalni dobi in se odpoveduje poračunu
popustov na premijo, ki jih je dala zaradi daljšega trajanja
pogodbe.
6.2. Zavarovalnica lahko, zaradi varovanja skupnosti
zavarovalcev pred nadpovprečnimi ali neupravičenimi
uveljavljanji zavarovanja, pogodbo odpove, če:
- je zavarovalno varstvo potrdila ali opravila zavarovalno
dajatev (čl. 6.6.);
- zavarovalec vloži zahtevek z naklepom ali zlonamerno;
- zavarovalec zavarovalni primer povzroči namenoma ali s
hudo malomarnostjo.
Nadpovprečno uveljavljanje zavarovanja pomeni, da
zavarovalec uveljavlja zavarovalno varstvo za zastopanje v
sodnem postopku najmanj dvakrat v zadnjih 12 mesecih in
je zavarovalnica za oba primera potrdila zavarovalno
varstvo.

- Odpoved je mogoča le z enomesečnim odpovednim
rokom. Če zavarovalec vloži zahtevek z zvijačo ali
naklepom, lahko zavarovalnica pogodbo odpove s
takojšnjim učinkom.
Zavarovalnici pripada za pretečeno zavarovalno obdobje
pripadajoča sorazmerna premija. Zavarovalnica se
odpoveduje poračunu popustov na premijo, ki jih je dala
zaradi daljšega trajanja pogodbe.
7. V primeru, da zavarovalnica izve za insolvenčni postopek nad
zavarovalcem, lahko v roku enega meseca zavarovalno pogodbo
odpove.

16. člen - Oblika izjav in varstvo osebnih podatkov
1. Obvestila in izjave zavarovalca zavarovalnici morajo biti v pisni
obliki.
2. Zavarovalec in sozavarovane osebe dovoljujejo zavarovalnici, da
v svojih zbirkah shranjuje, obdeluje in uporablja njihove osebne
podatke, ki so potrebni za izvajanje zavarovanja, ter da lahko
opravlja poizvedbe o njihovih podatkih pri drugih upravljavcih
zbirk podatkov, če gre za podatke, ki jih zavarovalnica
neobhodno potrebuje in so le-ti potrebni za dosego namena
zavarovalne pogodbe, kot tudi posreduje osebne podatke
tretjim (nadzorni organ, sodišče).
Prav tako zavarovalec in sozavarovane osebe dovoljujejo
zavarovalnici, da si odvetnik in zavarovalnica za namene
obdelave zavarovalnega primera in pravnega zastopanja
nenehno izmenjujeta vse potrebne informacije.
3. Zavarovalnica ima Politiko zasebnosti dostopno na spletni strani
www.arag.si/media/pdf/Politika-zasebnosti.pdf.
Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov je dostopna na
sedežu zavarovalnice ali na e-naslovu: vop@arag.si.
Zavarovalnica se obvezuje, da bo vse osebne podatke skrbno
varovala v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja
osebnih podatkov.

Odpoved mora biti podana v enem mesecu po:
- potrditvi zavarovalnega varstva;
- opravljeni zavarovalni dajatvi (čl. 6.6.);
- spoznanju, da je šlo za naklep, zlonamernost ali hudo
malomarnost.
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Posebne določbe
17. člen - Pravna zaščita vozila

2.2.3. v postopku o prekršku zaradi kršitve prometnih
predpisov obstaja zavarovalno varstvo le tedaj, če
odločba o prekršku določa zaporno kazen (ne
nadomestno zaporno kazen) ali denarno kazen, ki
presega 0,25% zavarovalne vsote.

1. Kdo je zavarovan?
Zavarovalno varstvo imajo v skladu z vsakokratnim dogovorom:
1.1. zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za vsa kopenska
motorna vozila in priklopnike ter motorna plovila, ki se ne
uporabljajo v gospodarske namene ali

V primeru, da odločba o prekršku nalaga več denarnih
kazni, obstaja zavarovalno varstvo za celotni
postopek, če vsaj ena od določenih kazni presega
0,25% zavarovalne vsote. V primeru, da pride do
uvedbe rednega postopka brez izdaje odločbe o prekršku, obstaja zavarovalno varstvo le, če je postopek
ustavljen že pred izdajo odločbe ali če je določena
kazen v skladu s prvim ali tem odstavkom točke 2.2.3.

1.2. zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za vsa kopenska
motorna vozila in priklopnike, ki se uporabljajo v
gospodarske in zasebne namene ter za vsa motorna
plovila, ki se ne uporabljajo v gospodarske namene ali
1.3. zavarovalec, za v polici navedena kopenska motorna vozila
in priklopnike, motorna plovila in motorna letala,

Kršitev prometnih predpisov sodi pod zavarovalno
varstvo neodvisno od vrste krivde in neodvisno od
izida postopka.

ki so v njihovi lasti ali posesti, so na njih registrirana ali jih imajo
na lizing.
V vseh treh variantah obsega zavarovalno varstvo upravičenega
voznika in sozavarovane osebe kot tudi upravičene sopotnike v
teh vozilih.

2.2.4. v predkazenskem postopku obstaja zavarovalno
varstvo do trenutka vložitve obtožbe, ne glede na
obliko krivde očitanega kaznivega dejanja in
neodvisno od izida postopka. V kolikor je
predkazenski postopek zaključen v korist
zavarovalca, se obveznost zavarovalnice zmanjša za
stroške, ki so povrnjeni iz proračuna.

2. Kaj je zavarovano?
Zavarovalno varstvo obsega:
2.1. Odškodninsko pravno zaščito
- za uveljavljanje zahtevkov zasebnopravne vsebine na
osnovi zakonskih določil o odškodninski odgovornosti
zaradi utrpele škode, če je nastala zaradi uporabe
motornega vozila, ki je uporabljano v skladu s predpisi.
Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov za službeno ali
zasebno prevažane dobrine je sozavarovano;

Pod pojmom »prometni predpisi« razumemo pravne
norme, ki urejajo in določajo uporabo motornega vozila v
skladu s predpisi.
2.3. Pravno zaščito vozniškega dovoljenja
za zastopanje v postopkih odvzema vozniškega dovoljenja
ali pri zagroženem odvzemu vozniškega dovoljenja v skladu
s predpisi o vozniških dovoljenjih, če je postopek posledica
prometne nezgode ali prometnega prekrška.

- za uveljavljanje zahtevkov na vračilo premičnih stvari, ki
zadevajo zavarovana vozila in opremo, ki ni v
gospodarski rabi (tudi ugovor tretjega).
Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi
kombinacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne
zajema uveljavljanje zahtevkov iz obligacijskopravnih
pogodb, kot tudi ne uveljavljanje zahtevkov zaradi čistih
premoženjskih škod, ki so posledica kršitve pogodbenih
obveznosti in ki so posledica kršitve izpolnitvenega
interesa ali so posledica kršitve predpogodbenih
obveznosti (možno zavarovati po tč. 2.4.).

V teh primerih obsega zavarovalno varstvo tudi zastopanje
v postopku za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja.
Ta določila se smiselno uporabljajo tudi v primeru, ko so
predmet tovrstnih postopkov druga potrdila za upravljanje
vozila.
2.4. Pravno zaščito pogodb o vozilu za varovanje pravnih
interesov v zvezi z:
2.4.1. zavarovalnimi pogodbami in

2.2. Kazensko pravno zaščito

2.4.2. drugimi obligacijskopravnimi pogodbami, ki
zadevajo vozila in priklopnike, vključno z rezervnimi
deli in opremo.

za obrambo v predkazenskih postopkih in v kazenskih
postopkih pred sodišči in v postopkih o prekršku pred
prekrškovnimi organi zaradi prometne nezgode ali kršitve
prometnih predpisov:
2.2.1. pri obrambi v kazenskem postopku zaradi prometne
nesreče obstaja zavarovalno varstvo v primeru
obtožbe kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti in
opustitev, neodvisno od izida postopka. V kolikor je
kazenski postopek zaključen v korist zavarovalca, se
obveznost zavarovalnice zmanjša za stroške, ki so
povrnjeni iz proračuna;

Kot varovanje pravnih interesov iz obliagacijskopravnih
pogodb velja tudi uveljavljanje zahtevkov ali zavračanje
zahtevkov zaradi čistih premoženjskih škod, ki so posledica
kršitve pogodbenih obveznosti in ki so posledica kršitve
izpolnitvenega interesa ali so posledica kršitve
predpogodbenih obveznosti.
2.5. Razširjeno kritje k tč. 2.1. do tč. 2.4.

2.2.2. zavarovalno varstvo obstaja za svetovanje in
zastopanje v primerih poravnavanja pred državnim
tožilcem ali odloga kazenskega pregona z navodili
državnega tožilca in ob izpolnitvi določenih nalog
(odprava škode, plačilo denarnega prispevka,
oprava kakšnega splošno koristnega dela ipd.), ne
glede na obliko krivde očitanega kaznivega dejanja,
do 0,5% zavarovalne vsote.
V primeru, da so zavarovalcu naloženi stroški za
izvedenca ali prevajalca, ki ga je pritegnilo tožilstvo,
se limit stroškov poviša na 1% zavarovalne vsote;
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Zavarovalno varstvo obsega tudi:
2.5.1. stroške pritožbenih postopkov pred ustavnim
sodiščem v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih
zahtevkov (tč. 2.1.) ali kazenskim postopkom po
prometni nezgodi (tč. 2.2.), kakor tudi v postopkih
zaradi odvzema vozniškega dovoljenja (tč. 2.3.);
2.5.2. v skladu s tč. 2.4. tudi varovanje pravnih interesov
iz obligacijskopravnih pogodb in sicer v zvezi z:
- najemom vozil (brez voznika) in pri nakupu
drugih kopenskih motornih vozil in priklopnikov
ali motornih plovil, kolikor za ta vozila obstaja
pravno varstvo v skladu s tč. 1.1. ali tč. 1.2.,

- nakupom kopenskega motornega vozila ali
motornega plovila, ki bo postalo predmet
zavarovalnega varstva s sočasno sklenitvijo
zavarovanja odgovornosti in zavarovanja pravne
zaščite ali bo zavarovanje pravne zaščite prešlo
na to vozilo oz. plovilo,

obstoječe ali na novo kupljeno vozilo iste kategorije
(motorno kolo, tovornjak, posebno vozilo ipd.). Odtujitev
ali prenehanje obstoja vozila, vključno s podatki novo
kupljenega vozila, je potrebno sporočiti zavarovalnici v
roku enega meseca. Če zavarovalec tega ne stori, je
zavarovalnica prosta svojih obveznosti, razen če je
naslednje vozilo dobilo isto registrsko oznako ali če v času
zavarovalnega primera zavarovalec ni imel drugih vozil,
razen tistih, ki so bila zavarovana pri isti zavarovalnici.

- odtujitvijo iz zavarovanja izločenega vozila ali
plovila, če v šestih mesecih po odpovedi te
pogodbe nastopi zavarovalni primer.

V primeru, ko zavarovalec nima ali ne pridobi
nadomestnega vozila ali za to nadomestno vozilo ne želi
zavarovanja, je upravičen pogodbo glede tega tveganja
odpovedati s takojšnjim učinkom. Odpoved mora podati v
roku treh mesecev od uradne odjave zavarovanega vozila.

3. Kaj ni zavarovano?
Poleg v 7. členu navedenih primerih zavarovalnega varstva ni:
3.1. za vozila v najemu brez voznika v skladu s tč. 1.3., če to
ni posebej dogovorjeno;
3.2. pri udeležbi na motorističnih tekmovanjih in treningih
(tudi ocenjevalnih vožnjah in na rallyjih);
3.3. pri odškodninski pravni zaščiti za uveljavljanje
odškodninskih zahtevkov zaradi razžalitve dobrega
imena in časti in za druge nematerialne škode, razen
za telesne bolečine in škode zaradi izgube svojcev;
3.4. pri odškodninski pravni zaščiti za uveljavljanje
odškodninskih zahtevkov in pri uveljavljanju zahtevkov
na vračilo premičnih stvari med solastniki;
3.5. v skladu s tč. 2.2.3. pri očitanju naklepne kršitve
prometnega predpisa, če je dejanje storjeno zaradi
doseganja komercialne prednosti;
3.6. pri pravni zaščiti vozniškega dovoljenja, če je postopek
začet zaradi psihičnih ali telesnih motenj.
4. Kdaj odpade zavarovalno varstvo?
4.1. Kot obveznosti, katerih kršitev pomeni, da je zavarovalnica
prosta svojih obveznosti veljajo, da:

18. člen - Pravna zaščita voznika
1. Kdo je zavarovan?
Zavarovalno varstvo imajo v skladu z dogovorom:
1.1. zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) ali
1.2. zavarovalec
kot voznik vozil, ki niso v lasti ene od zavarovanih oseb, niso na
njih registrirana ali z njihove strani vzeta na lizing.
Kot vozilo po teh pogojih šteje kopensko motorno vozilo in
priklopnik, motorno plovilo ali motorno letalo.
2. Kaj je zavarovano?
Zavarovalno varstvo obsega:
2.1. Odškodninsko pravno zaščito
za uveljavljanje zahtevkov zasebnopravne vsebine na
osnovi zakonskih določil o odškodninski odgovornosti
zaradi utrpele škode, če ne zadevajo vozila, ki ga je
upravljal zavarovalec.

4.1.1. ima voznik veljavno vozniško dovoljenje;
4.1.2. voznik v trenutku zavarovalnega primera ni pod
vplivom alkohola, mamil ali zlorabe zdravil, da ne gre
za nedovoljeno ravnanje, povezano z mamili in da je
pripravljen opraviti preizkus izdihanega zraka, se
podvreči zdravniškemu pregledu in dovoliti odvzem
krvi;

2.2. Kazensko pravno zaščito

4.1.3. se je voznik v trenutku zavarovalnega primera
pripravljen zakonskim obveznostim ustrezno
ravnati, sporazumevati in pomagati (dolžnostna
ravnanja).
Obveznosti zavarovalnice nasproti zavarovalcu in
sozavarovanim osebam ostanejo v veljavi, če le-ti za
kršitve niso niti vedeli, niti niso morali vedeti.
4.2. Zavarovalnica je prosta dajatvenih obveznosti zaradi
kršitve obveznosti iz tč. 4.1.2. in 4.1.3. le tedaj, če je
navedeno stanje ali ravnanje ugotovljeno v izreku ali v
utemeljitvi pravnomočne sodbe ali v odločitvi pristojnega
organa, ki je povezana z zavarovalnim primerom. Že
opravljene dajatve se zavarovalnici vrnejo.
5. V katerih primerih se zavarovalna pogodba podaljša in kdaj
predčasno preneha?
5.1. V primeru, da zavarovalec in sozavarovane osebe v skladu
s tč. 1.1., ali zavarovalec v skladu s tč. 1.2., že več kot mesec
dni niso več lastniki motornih vozil ali niso več dolžni za njih
skrbeti in niso več na njih registrirana ali jih nimajo v
lizingu, lahko zavarovalec zahteva prenehanje zavarovalne
pogodbe s takojšnjim učinkom.

za obrambo v predkazenskih postopkih in kazenskih
postopkih pred sodišči in v postopkih o prekršku pred
prekrškovnimi organi zaradi prometne nezgode ali kršitve
prometnih predpisov:
2.2.1. pri obrambi v kazenskem postopku zaradi prometne
nezgode obstaja zavarovalno varstvo v primeru
obtožbe kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti in
opustitev, neodvisno od izida postopka. V kolikor je
kazenski postopek zaključen v korist zavarovalca, se
obveznost zavarovalnice zmanjša za stroške, ki so
povrnjeni iz proračuna;
2.2.2. zavarovalno varstvo obstaja za svetovanje in
zastopanje v primerih poravnavanja ali odloga
kazenskega pregona z navodili državnega tožilca in
ob izpolnitvi določenih nalog (odprava škode, plačilo
denarnega prispevka, oprava kakšnega splošno
koristnega dela ipd.), ne glede na obliko krivde
očitanega kaznivega dejanja, do 0,5% zavarovalne
vsote.
V primeru, da so zavarovalcu naloženi stroški za
izvedenca ali prevajalca, ki ga je pritegnilo tožilstvo,
se limit stroškov poviša na 1% zavarovalne vsote;

5.2. Če je neko vozilo, zavarovano v skladu s tč. 1.3., začasno
vzeto iz prometa, to ne vpliva na zavarovalno pogodbo.

2.2.3. v postopku o prekršku zaradi kršitve prometnih
predpisov obstaja zavarovalno varstvo le tedaj, če
odločba o prekršku določa zaporno kazen (ne
nadomestno zaporno kazen) ali denarno kazen, ki
presega 0,25% zavarovalne vsote.

Če nekdo v skladu s tč. 1.3. zavarovano vozilo odtuji ali če
vozilo iz drugih vzrokov preneha obstajati, preide
zavarovanje od dneva uradne odjave prvotno
zavarovanega vozila v roku treh mesecev na drugo

V primeru, da odločba o prekršku nalaga več
denarnih kazni, obstaja zavarovalno varstvo za
celotni postopek, če vsaj ena od določenih kazni
presega 0,25% zavarovalne vsote.
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V primeru, da pride do uvedbe rednega postopka
brez izdaje odločbe o prekršku, obstaja zavarovalno
varstvo le, če je postopek ustavljen že pred izdajo
odločbe ali če je določena kazen v skladu s prvim ali
drugim odstavkom.
Kršitev prometnih predpisov sodi pod zavarovalno
varstvo neodvisno od vrste krivde in neodvisno od
izida postopka.
2.2.4.

v predkazenskem postopku obstaja zavarovalno
varstvo do trenutka vložitve obtožbe, ne glede na
obliko krivde očitanega kaznivega dejanja in
neodvisno od izida postopka. V kolikor je
predkazenski postopek zaključen v korist
zavarovalca, se obveznost zavarovalnice zmanjša za
stroške, ki so povrnjeni iz proračuna.

Pod pojmom »prometni predpisi« razumemo pravne
norme, ki urejajo in določajo uporabo motornega vozila v
skladu s predpisi.
2.3. Pravno zaščito vozniškega dovoljenja
za zastopanje v postopkih odvzema vozniškega dovoljenja
ali pri zagroženem odvzemu vozniškega dovoljenja v skladu
s predpisi o vozniških dovoljenjih, če je postopek posledica
prometne nezgode ali prometnega prekrška.
V teh primerih obsega zavarovalno varstvo tudi zastopanje
v postopku za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja.
Ta določila se smiselno uporabljajo tudi v primeru, ko so
predmet tovrstnih postopkov druga potrdila za upravljanje
vozila.
2.4. Razširjeno kritje
Pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov ali pri
kazenskem postopku zaradi prometne nezgode, kakor tudi
v postopkih zaradi odvzema vozniškega dovoljenja, obsega
zavarovalno varstvo tudi stroške pritožbenih postopkov
pred ustavnim sodiščem.
3. Kaj ni zavarovano?
Poleg v 7. členu navedenih primerih zavarovalnega varstva ni:
3.1. pri udeležbi na motorističnih tekmovanjih in treningih (tudi
ocenjevalnih vožnjah in na rallyjih);

4.1.3. se je voznik v trenutku zavarovalnega primera
pripravljen zakonskim obveznostim ustrezno
ravnati, sporazumevati in pomagati (dolžnostna
ravnanja).
4.2. Zavarovalnica je prosta dajatvenih obveznosti zaradi
kršitve obveznosti iz tč. 4.1.2. in 4.1.3. le tedaj, če je
navedeno stanje ali ravnanje ugotovljeno v izreku ali v
utemeljitvi pravnomočne sodbe ali v odločitvi pristojnega
organa, ki je povezana z zavarovalnim primerom. Že
opravljene dajatve se zavarovalnici vrnejo.
5. Kdaj preneha zavarovalna pogodba predčasno?
V primeru, da zavarovalec opozori, da bo mu bo predvidoma za
dalj časa onemogočeno upravljanje vozila ali da dokončno ne bo
več poklicni voznik, se na njegovo pisno zahtevo pogodba glede
tega tveganja razdre.

19. člen - Pravna zaščita svetovanja
Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, zasebno,
poklicno in/ali gospodarsko področje.
1. Kdo je zavarovan?
Zavarovalno varstvo imajo:
1.1. na zasebnem področju
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za pravne zadeve, ki
so v zvezi z zasebnim področjem življenja, torej niso
povezane s poklicno, gospodarsko ali neko drugo
pridobitno dejavnostjo;
1.2. na poklicnem področju
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za pravne zadeve, ki
so neposredno povezane z njihovo nesamostojno poklicno
dejavnostjo;
1.3. na gospodarskem področju
zavarovalec za pravne zadeve, ki so povezane s podjetjem
ali neposredno z dejavnostjo podjetja.
2. Kaj je zavarovano?
3.1. Zavarovanje obsega stroške za ustni pravni nasvet s strani
odvetnika, ki ga izbere zavarovalnica.
Nasvet se lahko nanaša na vprašanja iz pravnih področij
vseh držav Evropske unije, Švice, Norveške in Islandije.

3.2. pri odškodninski pravni zaščiti za uveljavljanje
odškodninskih zahtevkov zaradi razžalitve dobrega imena
in časti in za druge nematerialne škode, razen za telesne
bolečine in škode zaradi izgube svojcev;
3.3. zahtevkov iz obligacijskopravnih pogodb, kot tudi
uveljavljanje zahtevkov ali zavračanje zahtevkov zaradi
čistih premoženjskih škod, ki so posledica kršitve
pogodbenih obveznosti in so posledica kršitve
izpolnitvenega interesa ali so posledica kršitve
predpogodbenih obveznosti;
3.4. v skladu s tč. 2.2.3. pri očitanju naklepne kršitve
prometnega predpisa, če je dejanje storjeno zaradi
doseganja komercialne prednosti;
3.5. pri pravni zaščiti vozniškega dovoljenja, če je postopek
začet zaradi psihičnih ali telesnih motenj.
4. Kdaj odpade zavarovalno varstvo?
4.1. Kot obveznosti, katerih kršitev pomeni, da je zavarovalnica
prosta svojih obveznosti, veljajo da:

Če se nasvet nanaša na zavarovalne pogodbe, ki jih ima
zavarovalec pri isti zavarovalnici pravne zaščite, si lahko
zavarovalec sam izbere odvetnika, ki ima sedež na področju
splošne sodne pristojnosti zavarovalca.
Zavarovalec je upravičen do največ enega svetovanja
mesečno.
3.2. Zavarovalno varstvo obsega tudi dostop do Spletnega
pravnega centra, v katerem so zbrani vzorci pogodb in
drugih pravnih aktov. V Spletni pravni center zavarovalec
dostopi z uporabniškim imenom in geslom, ki ga zahteva
na:
Telefonska številka:
01 / 236 41 85

Elektronski naslov:
info@arag.si

3. Kaj je zavarovalni primer?
Zavarovalni primer je že nastala ali predvidena sprememba v
pravnem stanju zavarovalca, zaradi česar je svetovanje nujno.

4.1.1. ima voznik veljavno vozniško dovoljenje;
4.1.2. voznik v trenutku zavarovalnega primera ni pod
vplivom alkohola, mamil ali zlorabe zdravil, da ne gre
za nedovoljeno ravnanje, povezano z mamili in da je
pripravljen opraviti preizkus izdihanega zraka, se
podvreči zdravniškemu pregledu in dovoliti odvzem
krvi;
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20. člen - Splošna kazenska pravna zaščita
Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, zasebno,
poklicno in/ali gospodarsko področje.
1. Kdo je zavarovan?
Zavarovalno varstvo imajo:
1.1. na zasebnem področju
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne
primere, ki so v zvezi z zasebnim področjem življenja, torej
niso povezani s poklicno, gospodarsko ali neko drugo
pridobitno dejavnostjo;
1.2. na poklicnem področju
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne
primere, ki so neposredno povezani z njihovo poklicno
dejavnostjo ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela;
1.3. na gospodarskem področju
zavarovalec za zavarovano podjetje in vsi delavci v skladu z
Zakonom o delovnih razmerjih, za zavarovalne primere, ki
so neposredno povezani s podjetjem ali dejavnostjo
podjetja ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela.

proračuna. V primeru pravnomočne obsodilne sodbe mora
zavarovalec že opravljene zavarovalne dajatve vrniti
zavarovalnici.
3. Kaj ni zavarovano?
3.1. Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi
kombinacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne
zajema primerov, pri katerih nastopajo zavarovalec in
sozavarovane osebe kot lastnik, posestnik, jemalec lizinga
ali kot voznik kopenskega motornega vozila in priklopnika,
motornega plovila ali letala, vključno z njihovimi
nadomestnimi deli in opremo (možno zavarovati po čl. 17
in 18);
3.2. Pri kazenski pravni zaščiti poleg v 7. členu navedenih
primerov in ne glede na člene 20.2.1., 20.2.2., 20.2.5. ter
20.2.6., zavarovalnega varstva v nobenem primeru ni:
- pri kaznivih dejanjih zoper človečnost;
- pri zločinih zoper življenje in telo s smrtnim izidom (uboj,
umor, uboj na mah);
- pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost;
- pri kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime;

2. Kaj je zavarovano?

- če z opravljanjem dejavnosti stori nekdo kaznivo dejanje
z namenom, da si s ponavljajočim dejanjem priskrbi
stalni dohodek;

Zavarovalno varstvo obsega:
2.1. obrambo v kazenskih postopkih pred sodišči v primeru
obtožbe kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti ali
opustitve, neodvisno od izida postopka. V kolikor je
kazenski postopek zaključen v korist zavarovalca, se
obveznost zavarovalnice zmanjša za stroške, ki so
povrnjeni iz proračuna;
2.2. svetovanje in zastopanje v primerih odloga kazenskega
pregona z navodili državnega tožilca in ob izpolnitvi
določenih nalog (odprava škode, plačilo denarnega
prispevka, oprava kakšnega splošno koristnega dela ipd.),
ne glede na obliko krivde očitanega kaznivega dejanja,
kakor tudi morebitne stroške v pavšalnem znesku do
skupno 0,5% zavarovalne vsote.
V primeru, da so zavarovalcu naloženi stroški za izvedenca
ali prevajalca, ki ga je pritegnilo tožilstvo, se limit stroškov
poviša na 1% zavarovalne vsote.
2.3. obrambo v postopkih o prekršku
2.3.1. zaradi dejanj, storjenih iz malomarnosti in opustitev,
neodvisno od izida postopka, od prvega dejanja
pregona naprej;
2.3.2. zaradi dejanj, storjenih z naklepom, z veljavnostjo od
prvega dejanja pregona naprej in to le tedaj, če sledi
dokončna ustavitev postopka ali pravnomočna
obsodba za dejanje, storjeno iz malomarnosti;
Omejitve v točkah 2.3.1. in 2.3.2. ne veljajo za postopke o
prekršku, ki se vodijo v Sloveniji.
2.4. obrambo v disciplinskih postopkih, ki imajo podlago v
zakonu, od uvedbe postopka, razen če gre za disciplinski
postopek v okviru delovnega razmerja (možno zavarovati
po čl. 23);
2.5. obrambo v predkazenskem postopku do trenutka vložitve
obtožbe, ne glede na obliko krivde očitanega kaznivega
dejanja. V kolikor je predkazenski postopek zaključen v
korist zavarovalca, se obveznost zavarovalnice zmanjša za
stroške, ki so povrnjeni iz proračuna;
2.6. V kolikor je v zavarovalni pogodbi posebej dogovorjeno,
obstaja od obtožbe dalje zavarovalno varstvo za obrambo
v kazenskem postopku pred sodišči tudi pri dejanjih, če so
storjena z naklepom in sicer z veljavnostjo od uvedbe
kazenskega postopka, če sledi dokončna ustavitev
postopka ali pravnomočna oprostitev. Obveznost
zavarovalnice se zmanjša za stroške, ki so povrnjeni iz

- če je zavarovalec zaradi istega kaznivega dejanja bil že
vsaj enkrat pravnomočno obsojen;
- pri kaznivih dejanjih zavarovalca proti sozavarovanim
osebam in obratno, kakor tudi pri medsebojnih kaznivih
dejanjih sozavarovanih oseb.
4. Kdaj odpade zavarovalno varstvo?
Kot obveza, katere kršitev posledično pomeni, da je
zavarovalnica prosta svojih obveznosti velja, da zavarovalec v
trenutku zavarovalnega primera ni pod vplivom alkohola, mamil
ali zlorabe zdravil, da ne gre za nedovoljeno ravnanje, povezano
z mamili in da je pripravljen opraviti zakonsko dolžnost preizkusa
izdihanega zraka na alkohol, se podvreči zdravniškemu pregledu
in dovoliti odvzem krvi.
Zavarovalnica je prosta dajatvenih obveznosti zaradi kršitve te
obveznosti le tedaj, če je navedeno stanje ali ravnanje
ugotovljeno v izreku ali v utemeljitvi pravnomočne sodbe ali v
odločitvi pristojnega organa, ki je povezana z zavarovalnim
primerom. Že opravljene zavarovalne dajatve mora zavarovalec
zavarovalnici vrniti.

21. člen - Splošna odškodninska pravna zaščita
Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, zasebno,
poklicno in/ali gospodarsko področje.
1. Kdo je zavarovan?
Zavarovalno varstvo imajo:
1.1. na zasebnem področju
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne
primere, ki so v zvezi z zasebnim področjem življenja, torej
niso povezani s poklicno, gospodarsko ali neko drugo
pridobitno dejavnostjo;
1.2. na poklicnem področju
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne
primere, ki so neposredno povezani z njihovo poklicno
dejavnostjo ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela;
1.3. na gospodarskem področju
zavarovalec za zavarovano podjetje in vsi delavci v skladu z
Zakonom o delovnih razmerjih, za zavarovalne primere, ki
so v neposredni zvezi s podjetjem ali dejavnostjo podjetja
ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela.
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2. Kaj je zavarovano?
Zavarovalno varstvo obsega:
2.1. uveljavljanje zahtevkov zasebnopravne vsebine na osnovi
zakonskih določil o odškodninski odgovornosti zaradi
utrpele škode;
2.2. uveljavljanje zahtevkov na vračilo premičnih stvari na
zasebnem in poklicnem področju (tudi ugovor tretjega).
3. Kaj ni zavarovano?
3.1. Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi
kombinacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne
zajema:
3.1.1. primerov, pri katerih nastopajo zavarovalec in
sozavarovane osebe kot lastnik, posestnik,
lizingojemalec ali kot voznik kopenskega motornega
vozila in priklopnika, motornega plovila ali letala,
vključno z njihovimi nadomestnimi deli in opremo
(možno zavarovati po čl. 17 in 18);

22. člen - Pravna zaščita iz splošnega pogodbenega
prava
Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, zasebno in/ali
gospodarsko področje.
1. Kdo je zavarovan?
Zavarovalno varstvo imajo:
1.1. na zasebnem področju
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne
primere, ki so v zvezi z zasebnim področjem življenja, torej
niso povezani s poklicno, gospodarsko ali neko drugo
pridobitno dejavnostjo;
1.2. na gospodarskem področju
zavarovalec za zavarovano podjetje.
2. Kaj je zavarovano?
2.1. Zavarovalno varstvo obsega varovanje pravnih interesov:
2.1.1. iz zavarovalnih pogodb zavarovalca;
2.1.2. iz drugih obligacijskopravnih pogodb zavarovalca
glede premičnih stvari;

3.1.2. uveljavljanje odškodninskih zahtevkov ali zahtevkov
na vračilo premičnih stvari med delodajalcem in
delavcem v smislu zakonskih predpisov o delovnih
razmerjih (možno zavarovati po čl. 23);

2.1.3. iz podjemnih pogodb zavarovalca glede nepremičnih
stvari.
Kot varovanje pravnih interesov iz obligacijskopravnih pogodb šteje tudi uveljavljanje zahtevkov in
zavračanje zahtevkov zaradi čistih premoženjskih
škod, ki so posledica kršitve pogodbenih obveznosti
in ki so posledica kršitve izpolnitvenega interesa ali
so posledica kršitve predpogodbenih obveznosti.
Pri sporih iz potovalnih pogodb kot potovanje šteje
večdnevna začasna odsotnost iz mesta stalnega
bivanja do največ osem tednov.

3.1.3. uveljavljanje čistih premoženjskih škod proti
izvajalcem
socialnega
zavarovanja
(možno
zavarovati po čl. 24);
3.1.4. uveljavljanje zahtevkov iz obligacijskopravnih
pogodb, kakor tudi uveljavljanje zahtevkov zaradi
čistih premoženjskih škod, ki so posledica kršitve
pogodbenih obveznosti in ki so posledica kršitve
izpolnitvenega interesa ali so posledica kršitve
predpogodbenih obveznosti (možno zavarovati po
čl. 22);
3.1.5. primerov, ki nastopijo pri zavarovalcu kot lastniku ali
posestniku zemljišč, stavb ali delov stavb (možno
zavarovati po čl. 25);

2.2. Na gospodarskem področju obstaja zavarovalno varstvo za
varovanje pravnih interesov v skladu s tč. 2.1.2. in 2.1.3.
tega člena pod naslednjimi predpostavkami, če:
2.2.1. nasprotnik vloženi terjatvi ugovarja po temelju ali
višini;

3.1.6. uveljavljanje čistih premoženjskih škod ali zahtevkov
na vračilo premičnih stvari v zvezi z dednim ali
družinskim pravom (možno zavarovati po čl. 26 ali
27).

2.2.2. in dokler dejanske ali zatrjevane terjatve in
protiterjatve pogodbenih strank (skupaj) iz istega
zavarovalnega primera v smislu člena 2.3., ne
presežejo pogodbeno dogovorjeno zgornjo mejo,
neodvisno od obsega, oblike in dneva uveljavljanja.
Terjatve, uveljavljene s pobotom, se pri tem ne
upoštevajo, dokler terjatev in niti s pobotom
uveljavljena protiterjatev, ne presežeta dogovorjeno
zgornjo mejo. Zavarovalno varstvo se vzpostavi, ko
skupni zahtevki, še pred sodnim uveljavljanjem, po
plačilu, poravnavi ali pripoznavi, padejo pod
dogovorjeno zgornjo mejo.
Zavarovalno varstvo preneha v tistem trenutku, ko
po potrjenem zavarovalnem varstvu skupni zahtevki
narastejo nad dogovorjeno zgornjo mejo.

3.2. Na področju odškodninske pravne zaščite, poleg primerov
navedenih v 7. členu, zavarovalnega varstva ni pri
uveljavljanju:
3.2.1. odškodninskih zahtevkov zaradi razžalitve dobrega
imena in časti in za druge nematerialne škode, razen
za telesne bolečine, škode zaradi spolnih deliktov,
kakor tudi škode zaradi izgube svojcev;
3.2.2. odškodninskih zahtevkov ali zahtevkov na vračilo
premičnih stvari med solastniki ali zastavnimi upniki.
4. Kdaj odpade zavarovalno varstvo?
Kot obveza, katere kršitev ima za posledico, da je zavarovalnica
prosta svojih obveznosti velja, da zavarovalec v trenutku
zavarovalnega primera ni pod vplivom alkohola, mamil ali
zlorabe zdravil, da ne gre za nedovoljeno ravnanje, povezano z
mamili in da je pripravljen opraviti zakonsko dolžnost preizkusa
izdihanega zraka na alkohol, se podvreči zdravniškemu pregledu
in dovoliti odvzem krvi.
Zavarovalnica je prosta dajatvenih obveznosti zaradi kršitve te
obveznosti le tedaj, če je navedeno stanje ali ravnanje
ugotovljeno v izreku ali v utemeljitvi pravnomočne sodbe ali v
odločitvi pristojnega organa, ki je povezana z zavarovalnim
primerom. Že opravljene zavarovalne dajatve mora zavarovalec
zavarovalnici vrniti.

2.3. Če je posebej dogovorjeno, obsega zavarovalno varstvo na
gospodarskem področju, za razliko od tč. 2.2.1. tega člena,
tudi izterjavo nespornih terjatev (verodostojne listine),
potem ko je zavarovalec nasprotnika pisno pozval, naj
vzpostavi zakonito stanje. Nasprotnikova delna plačila se
najprej prištejejo k stroškom.
3. Kaj ni zavarovano?
3.1. Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi
kombinacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne
zajema varovanja pravnih interesov:
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3.1.1. iz pogodb, ki zadevajo kopenska motorna vozila in
priklopnike, motorna plovila in motorna letala,
vključno z rezervnimi deli in opremo (možno
zavarovati po čl. 17.2.4.);

3.1.2. iz delovnih ali vajeniških razmerij (možno zavarovati
po čl. 23);
3.1.3. iz zavarovalnih pogodb z nosilci socialnega
zavarovanja (možno zavarovati po čl. 24);
3.1.4. iz pogodb o upravljanju ali najemu nepremičnin
(možno zavarovati po čl. 25);

višini 0,3% zavarovalne vsote;
2.4. zastopanje v disciplinskih postopkih, ki imajo podlago v
zakonu, ki ureja delovna razmerja, od uvedbe postopka.
2.5. Razširjeno kritje
Zavarovalno varstvo obsega:
- v primeru plačilne nezmožnosti delodajalca, uveljavljanje zahtevkov iz poravnalne oziroma stečajne mase;

3.1.5. pri zadevah v zvezi z dednim ali družinskim pravom
(možno zavarovati po čl. 26 in 27).

- pri delovnih razmerjih javno-pravnega značaja tudi
stroške zastopanja na upravnem oziroma stvarno
pristojnem sodišču, do največ 2,5% zavarovalne vsote;
če je zoper odločitev upravnega oziroma stvarno
pristojnega sodišča dopustna in vložena pritožba, se
limit stroškov poviša na največ 5% zavarovalne vsote;

3.2. Na področju splošnega pogodbenega prava zavarovalnega
varstva ni - poleg primerov naštetih v 7. členu - za
varovanje pravnih interesov v zvezi s posojilnimi
pogodbami, pri katerih so predmet posojila finančna
sredstva, namenjena za nakup nepremičnine.
4. Čakalna doba

- pri delovnih razmerjih z organi evropske skupnosti, tudi
stroške varovanja pravnih interesov v delovnopravnih
postopkih pred sodišči Evropske skupnosti.

Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki nastopijo
pred potekom treh mesecev od začetka zavarovanja.

3. Kaj ni zavarovano?

23. člen - Pravna zaščita na področju delovnega
prava

3.1. Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi kombinacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne zajema:

Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, poklicno in/ali
gospodarsko področje.

3.1.1. varovanja pravnih interesov v zvezi z uveljavljanjem
odškodninskih zahtevkov v skladu s členi 17.2.1. in
18.2.1. (možno zavarovati po čl. 17 in 18);

1. Kdo je zavarovan?

3.1.2. varovanja pravnih interesov iz zavarovalnih pogodb
(možno zavarovati po čl. 22).

Zavarovalno varstvo imajo:
1.1. na poklicnem področju
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) kot delavec v skladu
s predpisi o delovnih razmerjih, za zavarovalne primere, ki
so v neposredni zvezi z opravljanjem poklica ali se zgodijo
na direktni poti na delo ali z dela;
1.2. na gospodarskem področju
zavarovalec kot delodajalec v skladu s predpisi o delovnih
razmerjih, za zavarovalne primere, ki so v neposredni zvezi
z zavarovanim podjetjem ali z dejavnostjo podjetja ali se
zgodijo na direktni poti na delo ali z dela.
2. Kaj je zavarovano?
Zavarovalno varstvo obsega:
2.1. varovanje pravnih interesov v postopkih pred sodišči
zaradi sporov iz delovnega razmerja:
2.1.1. med delodajalci in delavci v zvezi z delovnim
razmerjem, z začetkom delovnega razmerja ali s
posredovanjem dela;
2.1.2. med pravnimi osebami, ki niso nosilci socialnega
zavarovanja in ki zagotavljajo pokojnine, denarni
prispevek za preživljanje, odpravnine ali nadomestila
plače v primerih odsotnosti zaradi izrabe letnega
dopusta, ki izhajajo iz sedanjega ali prejšnjega delovnega razmerja in med delavci, ki te dajatve terjajo;
2.1.3. uveljavljanje odškodninskih zahtevkov,
posledica poškodb na delovnem mestu;

ki

3.2. Pri pravni zaščiti na področju delovnega prava, poleg v 7.
členu navedenih primerov, zavarovalnega varstva ni za
zahtevke v zvezi s spremembo, ničnostjo ali neveljavnostjo
kolektivnih pogodb.
4. Kdaj odpade zavarovalno varstvo?
Kot obveza, katere kršitev ima za posledico, da je zavarovalnica
prosta svojih obveznosti velja, da zavarovalec v trenutku
zavarovalnega primera ni pod vplivom alkohola, mamil ali
zlorabe zdravil, da ne gre za nedovoljeno ravnanje, povezano z
mamili in da je pripravljen opraviti zakonsko dolžnost preizkusa
izdihanega zraka na alkohol, se podvreči zdravniškemu pregledu
in dovoliti odvzem krvi.
Zavarovalnica je prosta dajatvenih obveznosti zaradi kršitve te
obveznosti le tedaj, če je navedeno stanje ali ravnanje
ugotovljeno v izreku ali v utemeljitvi pravnomočne sodbe ali v
odločitvi pristojnega organa, ki je povezana z zavarovalnim
primerom. Že opravljene dajatve se zavarovalnici vrnejo.
5. Čakalna doba
Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki nastopijo
pred potekom treh mesecev od začetka zavarovanja, razen pri
uveljavljanju odškodninskih zahtevkov v zvezi z nezgodnimi
dogodki, ki so se zgodili po začetku zavarovanja.

so

2.2. pri javno-pravnih delovnih razmerjih varovanje pravnih
interesov v delovnopravnih postopkih, postopkih v zvezi s
plačami in pokojninami, kakor tudi varovanje pravnih
interesov proti delodajalcu v postopkih pred sodišči v zvezi
z delovnim razmerjem;
2.3. pred uvedbo sodnega ali upravnega postopka
2.3.1 stroške izvensodne rešitve spora s pomočjo
posrednika (čl. 6.6.7.);
2.3.2. stroške izvensodnega varovanja pravnih interesov
do 1% zavarovalne vsote, če se zadeva na ta način ali
s pomočjo posredovanja dokončno zaključi;
2.3.3. v kolikor je pogoj za sodno varstvo predpisan
izvensodni postopek, nosi zavarovalnica stroške
izvensodnega varovanja pravnih interesov največ v

24. člen - Pravna zaščita na področju socialnega
zavarovanja
Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora, zasebno,
poklicno in/ali gospodarsko področje.
1. Kdo je zavarovan?
Zavarovalno varstvo imajo:
1.1. na zasebnem področju
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne
primere, ki zadevajo zasebno področje življenja, torej ne
zadevajo poklicno, gospodarsko ali neko drugo pridobitno
dejavnost;
1.2. na poklicnem področju
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) za zavarovalne
primere, ki so neposredno povezane z njihovo poklicno
dejavnostjo ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela;
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1.3. na gospodarskem področju
zavarovalec za zavarovano podjetje in vsi delavci v skladu z
Zakonom o delovnih razmerjih, za zavarovalne primere, ki
so v neposredni zvezi s podjetjem ali dejavnostjo za
podjetje ali se zgodijo na direktni poti na delo ali z dela.

obveznosti in ki so posledica kršitve izpolnitvenega interesa ali
so posledica kršitve predpogodbenih obveznosti.
2.2. pred uvedbo sodnega postopka v skladu s tč. 2.1., stroški:
2.2.1. izvensodne rešitve spora s pomočjo posrednika (čl.
6.6.7.);

2. Kaj je zavarovano?

2.2.2. izvensodnega varovanja pravnih interesov do 1%
zavarovalne vsote, če se zadeva na ta način ali s
pomočjo posredovanja dokončno zaključi;

Zavarovalno varstvo obsega varovanje pravnih interesov
zavarovalca:
2.1. v sodnih postopkih
2.1.1. zaradi sporov z nosilci socialnega zavarovanja glede
njihovih zavarovalnih storitev (dajatev);
2.1.2. zaradi sporov glede dodatka za pomoč in postrežbo;

2.3. uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, ki so posledica
poškodovanja zavarovanega objekta.
2.4. Razširjeno kritje
V zvezi z varovanjem pravnih interesov iz pogodb o najemu
ali zakupu ali pogodb o upravljanju, obstaja - za razliko od
določb člena 3.1. - zavarovalno varstvo tudi za zavarovalne
primere, ki nastanejo v šestih mesecih po prenehanju
zavarovanega objekta. V primeru, da se veljavnost
pogodbe nadaljuje za nadomestni objekt, obstaja
zavarovalno varstvo brez čakalne dobe in tudi za
zavarovalne primere, ki nastopijo v času šestih mesecev po
prenehanju prvotno zavarovanega objekta.

2.2. pri upravnih postopkih pred nosilci socialnega zavarovanja
zaradi ugotovitve obveznosti, upravičenj, začetka in konca
socialnega zavarovanja, kakor tudi zaradi sporov glede
prispevkov, dodatkov in doplačil;
2.3. pri uveljavljanju premoženjskih škod proti nosilcem
socialnega zavarovanja.
2.4. Razširjeno kritje
Zavarovalno varstvo obsega tudi stroške pritožb na
upravno sodišče do največ 2,5% zavarovalne vsote.
3. Čakalna doba
Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki nastopijo
pred potekom treh mesecev od začetka zavarovanja, razen:
3.1. v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov v skladu
s tč. 2.3.;
3.2. pri uveljavljanju zahtevkov zaradi nezgod, ki se zgodijo po
začetku zavarovanja.

3. Kaj ni zavarovano?
3.1. Z namenom, da se preprečijo prekrivanja z drugimi
kombinacijami pravne zaščite, zavarovalno varstvo ne
zajema varovanja pravnih interesov v zvezi z dednim ali
družinskim pravom (možno zavarovati po čl. 26 in 27).
3.2. Pri pravni zaščiti na področju nepremičnin, poleg primerov
navedenih v 7. členu, zavarovalnega varstva ni za
varovanje pravnih interesov:
3.2.1. v zvezi s pridobitvijo ali odtujitvijo lastninske pravice
ali drugih stvarnih pravic na zavarovanem objektu s
strani zavarovalca;

25. člen - Pravna zaščita na področju nepremičnin

3.2.2. med solastniki, med sicer stvarno upravičenimi
koristniki zavarovanega objekta ali pri solastniških
deležih pri etažni lastnini;

Zavarovalno varstvo obsega, odvisno od dogovora:
- področje lastne ali
- področje tuje rabe;
- v polici navedeno zemljišče, stavbo (del stavbe) ali stanovanje,
ki se uporablja za stanovanjske ali gospodarske namene
(zavarovani objekt).
1. Kdo je zavarovan?
Zavarovalno varstvo imajo:
1.1. v primeru lastne rabe
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) kot lastniki, najemniki
ali zakupniki ali osebno kot stvarni upravičeni koristniki
zavarovanega objekta, ki služi izključno v stanovanjske ali
gospodarske namene zavarovalca ali njegovih svojcev;
1.2. v primeru tuje rabe
zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.) kot lastniki,
najemodajalci ali zakupodajalci zavarovanega objekta, ki
ne služi v stanovanjske ali gospodarske namene
zavarovalca ali njegovih svojcev.

3.2.3. v zvezi z razdelitvijo premoženja ter glede vlaganja v
premoženje.
4. Kaj je zavarovalni primer?
Pri sodnem uveljavljanju zahtevkov zaradi dogodkov, ki se niso
zgodili nenadoma in izhajajo iz neposredno sosedske lege
zemljišč, se šteje, da je zavarovalni primer nastal takrat, ko je
postopno dogajanje pričelo ali bi naj pričelo presegati krajevno
običajna pravila. V vseh drugih primerih veljajo določila 2. člena.
5. Čakalna doba
Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki nastopijo v
roku treh mesecev od začetka zavarovanja, razen v zvezi z
uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov v skladu s tč. 2.3.

26. člen - Pravna zaščita na področju dednega prava
1. Kdo je zavarovan?
Zavarovalno varstvo imajo zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.).

2. Kaj je zavarovano?

2. Kaj je zavarovano?

Zavarovalno varstvo obsega:
2.1. varovanje pravnih interesov v pravdnih postopkih pred
sodišči:
2.1.1. zaradi najemnih ali zakupnih pogodb glede
zavarovanega objekta;

Zavarovalno varstvo obsega:
2.1. varovanje pravnih interesov v pravdnih postopkih pred
sodišči:
2.1.1. v zvezi z naknadno najdenim premoženjem;

2.1.2. zaradi pogodb o upravljanju zavarovanega objekta;

2.1.2. v zvezi z nujnimi deleži, volili ali oporokami;

2.1.3. zaradi motenja ali vznemirjanja stvarnih pravic na
zavarovanem objektu.
Kot varovanje pravnih interesov iz pogodb o najemu ali zakupu
šteje tudi uveljavljanje in zavračanje zahtevkov zaradi čistih
premoženjskih škod, ki so posledica kršitve pogodbenih

2.1.3. zaradi pogodb vezanih na primer smrti;
V vseh navedenih primerih nosi zavarovalnica stroške
največ v višini 5% zavarovalne vsote.
2.2. pred uvedbo sodnega postopka v skladu s tč. 2.1., stroški:

Stran 13 od 15

2.2.1. izvensodnega posredovanja (čl. 6.6.7.),

2.2.2. za izvensodno varovanje pravnih interesov do 1%
zavarovalne vsote, če se zadeva na ta način ali s
pomočjo posredovanja dokončno zaključi.

2.3.1. pravicami med starši in otroki (tč. 2.1.2.);
2.3.2. skrbniškimi pravicami tretje osebe (tč. 2.1.3.);
2.3.3. če pred začetkom sodnega postopka posredovanje
ni opravljeno;

2.3. uveljavljanje čistih premoženjskih škod, ki nastopijo v zvezi
z zadevami v skladu s tč. 2.1.1. do 2.1.3.

2.4. stroške uveljavljanja čistih premoženjskih škod, ki so
nastale v zvezi z zadevami v skladu tč. 2.1.1. do tč. 2.1.4.

3. Kaj ni zavarovano?
V zadevah iz dednega prava poleg primerov naštetih v 7. členu,
zavarovalnega varstva ni pri varovanju pravnih interesov:

3. Kaj ni zavarovano?
Pri pravni zaščiti na področju družinskega prava - poleg primerov
navedenih v 7. členu - ni zavarovalnega varstva za varovanje
pravnih interesov:

3.1. v primeru, ko je zadevno dedovanje uvedeno (smrt
zapustnika) pred začetkom zavarovanja ali v roku enega
leta potem;

3.1. pri ločitvah, razveljavitvah zakona ali razglasitvi ničnosti
zakonske zveze ter pri prenehanju izvenzakonske
skupnosti;

3.2. v zapuščinskih zadevah;
3.3. pri tožbah v zvezi z delitvijo premoženja, pridobljenega z
dedovanjem;

3.2. v zadevah, ki so povezane z ločitvami, z razveljavitvijo
zakona ali z razglasitvijo ničnosti zakonske zveze ter pri
prenehanju izvenzakonske skupnosti, če zavarovalni
primer nastopi med trajanjem ločitvenega postopka ali v
roku enega leta po pravnomočnem dokončanju tega
postopka ali v roku enega leta po prenehanju
izvenzakonske skupnosti.

3.4. pri uveljavljanju dednopravnih zahtevkov, ki so preneseni
s pogodbo o dediščini.
4. Čakalna doba
Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki nastopijo v
roku šestih mesecev od začetka zavarovanja, razen v zvezi z
odškodninskimi zahtevki v skladu s tč. 2.3.

V zadevah, ki so ob začetku postopka ločitve, razveljavitve
ali razglasitve ničnosti zakonske zveze bile v teku in so s
temi zadevami povezane, zavarovalno varstvo preneha v
trenutku uvedbe postopka.

27. člen - Pravna zaščita na področju družinskega
prava
1. Kdo je zavarovan?

3.3. v zadevah v zvezi s pravicami med starši in otroki, če je
zavarovalni primer nastopil v roku enega leta po
prenehanju obstoja gospodinjske skupnosti staršev, ki so v
tej skupnosti živeli;

Zavarovalno varstvo imajo zavarovalec in njegovi svojci (čl. 5.1.).
2. Kaj je zavarovano?
Zavarovalno varstvo obsega:

3.4. v zadevah ugotavljanja ali zanikanja očetovstva ali dejstva,
da je otrok zakonski ali nezakonski in v zadevah, ki so
povezani s temi postopki, če je do rojstva otroka prišlo
pred začetkom zavarovanja oziroma pred potekom devetih
mesecev po začetku zavarovanja;

2.1. varovanje pravnih interesov pred sodišči v povezavi s/z:
2.1.1. zadevami iz prava o zakonski zvezi;
2.1.2. pravicami med starši in otroki;
2.1.3. skrbniškimi pravicami tretje osebe;

3.5. pri uveljavljanju zahtevkov za poplačilo iz skrbniških pravic.

2.1.4. skrbniškimi pravicami za prizadete osebe.
V nepravdnih postopkih obstaja zavarovalno varstvo samo
za pritožbene postopke zoper sodne odločbe.

4. Kaj šteje za zavarovalni primer?
Veljajo določbe člena 2.3.
V primeru, da ne gre za kršitev po členu 2.3. in je varovanje
pravnih interesov nujno, potem šteje - neodvisno od določb
člena 2.3. - za zavarovalni primer dogodek, ki posledično
povzroči spremembo pravnega stanja za zavarovalca, ki je vzrok
za nujnost varovanja njegovih pravnih interesov. Če gre za več
dogodkov, šteje kot zavarovalni primer prvi dogodek, zaradi
katerega je nujno varovanje istih pravnih interesov.

2.2. pred uvedbo sodnega postopka:
2.2.1. stroške izvensodnega posredovanja (čl. 6.6.7.) v
zvezi s:
- pravicami med starši in otroki (tč. 2.1.2.),
- skrbniških pravic tretje osebe (tč. 2.1.3.);
2.2.2. stroške izvensodnega varovanja pravnih interesov
do 1% zavarovalne vsote, če se zadeva na ta način ali
s pomočjo izvensodnega posredovanja dokončno
zaključi;

5. Čakalna doba

2.3. med trajanjem sodnega postopka, stroške izvensodnega
posredovanja (čl. 6.6.7.) v zvezi s:

Zavarovalnega varstva ni za zavarovalne primere, ki se zgodijo v
roku šestih mesecev od začetka zavarovanja, razen v zvezi z
uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov v skladu s tč. 2.4.

Splošni pogoji z oznako SPPZ 20 se uporabljajo od 1. oktobra 2020.
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Dodatek k Splošnim pogojem za zavarovanje pravne zaščite 2020 (SPPZ 20)
Obligacijski zakonik (OZ)
936. člen: Dolžnost plačevanja in sprejemanja premije
(1) Zavarovalno premijo je dolžan plačati zavarovalec, vendar pa je zavarovalnica dolžna sprejeti premijo od vsakogar, kdor ima za to plačilo
pravni interes.
(2) Premija se plačuje v dogovorjenih rokih; če jo je treba plačati naenkrat, se plača ob sklenitvi pogodbe.
(3) Premijo je treba plačati v kraju, v katerem ima zavarovalec sedež oziroma prebivališče, če ni v pogodbi določen kakšen drug kraj.

937. člen: Posledice, če premija ni plačana
(1) Če je dogovorjeno, da je treba premijo plačati ob sklenitvi pogodbe, začne teči obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi določeno
zavarovalnino ali odškodnino, naslednji dan po vplačilu premije.
(2) Če je dogovorjeno, da je treba premijo plačati po sklenitvi pogodbe, začne teči obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi določeno
zavarovalnino ali odškodnino, na dan, ki je v pogodbi določen kot dan začetka zavarovanja.
(3) Obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi dogovorjeno zavarovalnino ali odškodnino pa preneha v primeru, če zavarovalec ne plača
do zapadlosti zavarovalne premije, ki je zapadla po sklenitvi pogodbe, in tega tudi ne stori kdo drug, ki je za to zainteresiran, po tridesetih
dneh od dneva, ko je bilo zavarovalcu vročeno priporočeno pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, pri čemer pa ta rok
ne more izteči prej, preden ne preteče trideset dni od zapadlosti premije.
(4) Zavarovalnica lahko po izteku roka iz tretjega odstavka tega člena, če je zavarovalec v zamudi s plačilom premije, ki jo je treba plačati po
sklenitvi pogodbe, oziroma druge in naslednjih premij, razdre zavarovalno pogodbo brez odpovednega roka, s tem da razdrtje
zavarovalne pogodbe nastopi z iztekom roka iz tretjega odstavka tega člena in s prenehanjem zavarovalnega kritja, če je bil zavarovalec
na to opozorjen v priporočenem pismu z obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju zavarovalnega kritja.
(5) Če zavarovalec plača premijo po izteku roka iz tretjega odstavka tega člena, vendar v enem letu od zapadlosti premije, je zavarovalnica
dolžna, če nastane zavarovalni primer, plačati odškodnino oziroma zavarovalnino od 24. ure po plačani premiji in zamudnih obresti.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za življenjsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje.

PRILOGA: 2.1

Projekt »Skupaj nad izzive trga dela«: Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v
Sloveniji - intervju
Sindikat javnih uslužbencev Slovenije, SI-JUS
http://www.si-jus.si
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Število članov: 329

Intervjuvanec: Bojan Hribar, glavni tajnik
Intervjuvar: Franci Frantar
Dne: 7. 10. 2020

1. S katerimi akti ima sindikat urejeno pravico članov do brezplačne pravne pomoči in
kako?
Dejstvo je, da je pravna pomoč zelo pomembna. SI-JUS ima pravno pomoč urejeno s pravilnikom,
ki prvenstveno ureja, da se članom nudi fazna pravna pomoč. Kljub temu v praksi včasih prihaja
do manjših odstopanj. SI-JUS je manjši sindikat in zastopa člane, ki so zaposleni v javnih agencijah,
javnih skladih, raznih zavodih na lokalni ravni, ki delujejo na področju kulture in športa, nekaj
članstva pa je zaposlenega tudi na ministrstvih, vladnih službah in njenih organih.
2. Kakšen obseg brezplačne pravne pomoči zagotavlja sindikat?
Pravilnik omejuje pravno pomoč na varstvo pravic iz delovnega razmerja. Pravilnik zelo podrobno
ureja postopke in je zapisano tudi katere stroške krije sindikat posameznemu članu v postopku
zastopanja. Krije se stroške pravnega zastopanja, medtem ko mora član pokriti sodne stroške,
stroške izvedencev in prič. Ne glede na to pa pravilnik omogoča tudi drugačno urejanje. V izjemnih
primerih se članu lahko povrne tudi stroške postopka. O tem odloča predsednik oziroma glavni
tajnik. Če bi bili za določen primer v sindikatu prepričani »da ne pije vode«, pa bi član menil
drugače in vztrajal pri svojem, bi to poskušali urediti z dogovorom ali s sklepom Glavnega odbora,
ki določa pogoje za koriščenje pravnega zastopanja. Čim je opravek z denarjem, je treba biti bolj
previden. Prav zato o tem odloča organ sindikata. V vsakem primeru se Glavni odbor odloča za
vsako fazo pravne pomoči oziroma zastopanja člana v vsaki fazi posebej. Odločitev Glavnega
odbora je vezana na oceno, kako smiselno je vztrajati v sodnem postopku. Ko stroške krije sindikat
oziroma ni plačnik član, je običajno v človeški naravi, da bi šel član do konca - včasih, če je treba,
tudi »z glavo skozi zid«. Ker gre za manjši sindikat, je treba še bolj racionalno delati s sredstvi, ki
so na voljo. Če se član ne strinja z odločitvijo Glavnega odbora ali glavnega tajnika in se pritoži na
sklep, lahko sicer sam nadaljuje s sodnim postopkom, vendar je odločitev sindikata s sklepom
dokončna. Najpogosteje se pojavljajo primeri šikaniranj na delovnem mestu. Pogosto so vprašanja
povezana s tem, da posamezniki prejmejo opomine, ki so uradno povezani z napakami pri
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opravljanju nalog članov medtem, ko člani postopke doživljajo kot šikaniranje oziroma
neupravičene pritiske predstojnikov nanje. Takih primerov je veliko. Drugače se pa pojavljajo
vprašanja povezana z upravičenostjo do napredovanj, povezana z delovnim časom,
nadomeščanjem delavcev in plačil tega nadomeščanja. V času korone so se pojavljala tudi
vprašanja o upravičenosti do dodatkov in solidarnostnih pomoči.

3. Kako se uveljavi pravica do pravne pomoči? Kdo v sindikatu odloča o pravni pomoči?
Kakšen je postopek, kako se odloča o odobritvi pravne pomoči? V katerih primerih se
pravna pomoč članu lahko zavrne? Ali je možna pritožba na odločitev in kateri organ
odloča?
V pravilniku so natančno opredeljeni razlogi, kdaj pravica do pravne pomoči pripada in kdaj ne.
Za nove člane je pomembna določba, da se pravna pomoč ne zagotavlja za zadeve, ki so se začele
pred včlanitvijo v sindikat. Prisotna je namreč praksa, da se posameznik želi vključiti v sindikat
šele, ko potrebuje pravno pomoč. Ne glede na to pravilnik določa možnost, da se pravna pomoč
nudi tudi v takih primerih, če je podan interes sindikata. Predvsem se interes sindikata pojavi, ko
gre za pridobivanje novih članov. Zaznano je bilo kar nekaj včlanjevanja potem, ko se je nekaterim
članom nudila pravna pomoč. Predvsem, ko je šlo za odnose in razmerja med vodstvom
delodajalca in posameznimi člani. Eden takšnih zadnjih primerov je bil koriščenje nadur in
plačevanje presežka ur. Ob takih izjemah je treba dobiti soglasje Glavnega odbora, če gre za plačilo
nekih dodatnih stroškov oziroma, da bi bil angažiran še nek odvetnik. V zadnjih letih je imel
sindikat zelo malo stroškov za plačilo odvetnikov za zastopanje članov pred sodišči oziroma za
pripravo tožb in zastopanje v sporih. V zadnjih treh letih so bili le trije taki primeri. Temu se je
treba zahvaliti tudi naši proaktivnosti, saj ob pojavu problematike pišemo tudi dopise vodstvom
določenega zavoda. Pri tem opozarjamo in poskušamo skozi dialog reševati težave. Naše člane
inštruiramo, da se ne splača iti »na nož« takoj, ampak da se v prvi vrsti gre skozi neke faze
pomirjanja in pride do rešitve po mirni poti. Če se porušijo odnosi, potem v takih sredinah ni lepo
delati.
4. Kdo v sindikatu izvaja pravno pomoč?
Člani lahko neposredno uveljavljajo pravice pri Glavnem odboru, ki jim nudi tudi pravno varstvo.
Kjer je organiziran sindikat v zavodu, je sindikalni zaupnik tisti, ki zagotavlja osnovno pravno
varnost. Članu nudi pomoč tudi s pogovori z delodajalcem. Sindikalni zaupnik nastopa kot
nekakšen posrednik in s problematiko seznani Glavni odbor. Običajno na zadeve, ki so vezane na
samo izvajanje zakonov in kolektivnih pogodb, odgovarja glavni tajnik. Če gre za bolj zapleteno
vprašanje, ki je take narave, da se zahteva tudi strokovno znanje v smislu poznavanja pravne
prakse, potem se aktivira zunanjega strokovnega sodelavca oziroma pravnika. SI-JUS nima
zaposlenega nobenega pravnika. Zato imamo sklenjen pogodbeni odnos s pravnikom s podjemno
pogodbo. Teh vprašanj je relativno malo. Ko se pravnik vključi v reševanje pravnih vprašanj, je le
enkrat do dvakrat mesečno. Ostala vprašanja so večinoma taka, da glavni tajnik lahko sam
odgovori nanje in ni potreben dodaten angažma.
5. Ali brezplačno pravno pomoč na področju dejavnosti sindikata zagotavlja tudi
delodajalec (z zakonom, kolektivno pogodbo)?
Ne.
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6. Kakšno vizijo ima sindikat na področju nudenja brezplačne pravne pomoči članstvu?
Vizija pravne pomoči je soodvisna z vizijo delovanja sindikata. Na letošnji Skupščini smo sprejeli
ambicijo, da se članstvo okrepi in delamo več na tej ravni v posameznih sredinah. Pri bomo skušali
izkoristit določene aktivnosti, ki bi lahko pripeljale do krepitve in širjenje članstva. S krepitvijo in
širjenjem članstva se bodo posledično zagotavljale tudi večje možnosti za krepitev pravne pomoči.
Predvsem gre za finančne omejitve. Zdaj je član neločljivo povezan z vključenostjo v KSJS.
7. Sodelovanje in vloga sindikalnega pravnika pri pogajanjih z delodajalci, za spremembe
in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti ali poklica in v pogajalski skupini javnega
sektorja.
Ta sindikat ima srečo, da ga servisira glavni tajnik, ki je kot sekretar KSJS vpet v pogajalske
procese. Zato je sindikat dobro obveščen in seznanjen o vseh teh vprašanjih. Iz tega naslova ima
sindikat tudi določene prihranke.
8. Ali bi bilo aktualno razmišljanje o organiziranju pravne pomoči na ravni KSJS in v
kakšni obliki?

Na ravni KSJS smo že nekajkrat razpravljali o tej temi. Razmišljali smo že, da se bi bilo smotrno
kadrovsko okrepiti tudi z zaposlitvijo pravnika, ki bi lahko imel dvojno vlogo. V KSJS imamo kar
nekaj takih sindikatov, ki so malo številčni in nimajo zagotovljene neke pravne pomoči ter so
vezani bolj na najemanje zunanjih pravnikov in odvetnikov. Del nalog bi lahko tak pravnik
opravljal z nudenjem pravne pomoči tem manjšim sindikatom. S tem bi morali vzpostaviti tudi
nek sorazmerni delež financiranja sindikatov. Del nalog pa bi lahko opravljal pri pripravi pravnih
podlag za zakonodajo, ki zadeva celotni javni sektor. Prav zdaj se sindikati KSJS srečujemo, da je
treba pripravljati pripombe in amandmaje na protikoronske zakone, o demografskem skladu, idr..
Prav tako zdaj poteka vrsto aktivnosti na področju zdravstva. Pričakuje se, da se bo odprl tudi
Zakon o javnih uslužbencih. Skratka, da dobro bi bilo, da bi imeli nekoga, ki bi bil v prvi vrsti
zadolžen za ta vprašanja, del časa pa bi bil zadolžen tudi za izvajanje pravne pomoči. Kakor mi je
znano, je podobno razmišljanje tudi pri kolegih, le ni nam še znan način, kako to izvesti in se
dogovoriti.
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PRILOGA: 2.2

Projekt »Skupaj nad izzive trga dela«: Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v
Sloveniji - intervju
Sindikat delavcev v pravosodju
http://www.sindikat-sdp.si/site/
Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Število članov: 900

Intervjuvanec: Tomaž Virnik, predsednik
Intervjuvar: Franci Frantar
Dne: 7. 10. 2020

1. S katerimi akti ima sindikat urejeno pravico članov do brezplačne pravne pomoči in
kako?
Pravno pomoč nudimo na podlagi pravilnika, v katerem je določeno, da imamo petčlansko
komisijo, ki jo večinoma sestavljajo pravniki. Posameznik ima možnost na komisijo poslati
obrazloženo prošnjo, ki jo komisija pregleda. Komisija se opredeli, ali pravna pomoč oziroma
odvetnik pripada in do kam, npr. za posvet 2 uri, za zastopanje na prvi stopnji. To dobro
funkcionira, vendar se člani tega zelo malo poslužujejo. Letno se pojavita le eden ali dva primera.
Razloga za to ne poznam.
2. Kakšen obseg brezplačne pravne pomoči zagotavlja sindikat?

Praviloma gre za pravno pomoč na področju delovnega prava. Pri članih, ki so sodni uslužbencih
takih težav niti ni, večinoma pa se pravna pomoč nudi pravosodnim policistom. Pri njih je največ
težav, ker so zelo specifični, bolj so čustveni, občutljivi in imajo tudi slabe odnose med seboj. Za
druga področja ne nudimo pravne pomoči. Pravna pomoč se nudi samo, ko gre za zadeve povezane
s službo. Lahko tudi kazenske zadeve, če so postopki uvedeni zaradi dela v službi. Le v izjemnih
primerih sindikat pomaga članom tudi za zadeve, ki niso povezane s službo. Običajno gre le za
posvet pri odvetniku, ki ga plača sindikat in gre za zadeve, ki so povezane s socialno pomočjo
članici ali članu.
3. Kako se uveljavi pravica do pravne pomoči? Kdo v sindikatu odloča o pravni pomoči?
Kakšen je postopek, kako se odloča o odobritvi pravne pomoči? V katerih primerih se
pravna pomoč članu lahko zavrne? Ali je možna pritožba na odločitev in kateri organ
odloča?
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Preden se članu nudi neka ugodnost, tudi pravna pomoč, preverimo njegovo plačevanje članarine.
Do pravne pomoči je član opravičen, če so članarine redno plačane in je član najmanj šest mesecev.
Imeli smo tudi izjeme, ko je bil član manj časa in smo rekli, da se šest mesecev ne sme izpisati.
Tako smo se odločili, ko je šlo za splošno stvar in je bilo tako v interesu sindikata. Član se lahko
obrne na sindikalnega zaupnika, včasih pa se obrne neposredno na predsednika sindikata.
Pojavljajo se tudi primeri mobinga in šikaniranja in se člani na mene obrnejo tudi zato, ker sem
zaupnik za to področje na sodišču. Čeprav je član sindikata, se pogosto v teh razgovorih ugotovi,
da ni potrebno vključiti sindikat. V teh primerih imajo uslužbenci velike težave, ker jim začnejo
obračati hrbet tudi sodelavci, od čistilke do sodnika. V vseh primerih so se tovrstne težave
razrešile v pisarnah in so se poiskale rešitve tako, da se je za oškodovane uslužbence našla neka
nova pot in so odšli na druga delovna mesta drugje. Čeprav je imel posameznik prav, so bili odnosi
tako porušeni, da druge rešitve ni bilo. Prejšnji teden sem imel en tak zaupen razgovor, v
prejšnjem letu jih je bilo pet. Na sam sindikat pa se člani ne obračajo. Ko se odločamo o pravni
pomoči, se odločamo po fazah, najprej za svetovanje in potem za prvo stopnjo. V primeru, npr. ko
je bila odločitev na prvi stopnji negativna, vendar je bilo po mnenju odvetnice zelo malo možnosti,
da bi se spor dobilo, a se bi splačalo poskusiti, smo se odločili, da je sindikat zaključil z nudenjem
pravne pomoči in članu prepustil odločitev, da sam nadaljuje. Če se član ne strinja z odločitvijo
komisije, na drugi stopnji o pritožbi odloča Izvršni odbor.
4. Kdo v sindikatu izvaja pravno pomoč?

Svojih odvetnikov nimamo, vendar imamo en kup pravnikov, ki so člani. Tako se že med članstvom
najde odgovore, kdaj je smiselno iti v sodni spor. Mislim, da naveden način dobro funkcionira.
Kakšno pa je dejansko zadovoljstvo, pa ne moremo vedeti. Komisija ne rešuje problema,
opredeljuje se le, ali članu pripada pravna pomoč ali ne. Če članu pripada pravna pomoč, si lahko
član izbere kateregakoli odvetnika v Slovenija. Sindikat izda v ta namen naročilnico, vendar do
tiste meje, ki jo določi komisija. V primerih, ko pravni problem še ni nastal in gre le za vprašanja o
neki zadevi, se članu določi možnost posveta, če ga bo potreboval. Če se karkoli spremeni, mora
član podati novo vlogo za pravno pomoč. Člani običajno povedo, kaj se jim je zgodilo in potem
vprašajo, kako se jim lahko pomaga – ali lahko zaprosijo za pravno pomoč ali lahko dobijo
odvetnika, ipd.. Sindikat nima svojega odvetnika in nima z nobenim sklenjene pogodbe o
sodelovanju. Če član želi iti do npr. odvetniške pisarne Čeferin, jo lahko izbere. S stroški odvetnika
se sindikat ne ukvarja. Član plača sodno takso, vse ostalo plača sindikat. Sodno takso morajo člani
plačati zato, da se tožarijo vse povprek. Lahko pa se vloži prošnja za povrnitev stroškov plačila
sodne prakse, ki se lahko odobri. Če se sindikat tako odloči, sindikat krije tudi stroške nasprotne
stranke, ko sodni spor za člana ni uspešen. Večkrat pa je problem, ko član spor dobi in sindikat ne
dobi povrnjenih stroškov. Do zdaj je bilo tako malo zadev, da nismo terjali povrnitev stroškov.
5. Ali brezplačno pravno pomoč na področju dejavnosti sindikata zagotavlja tudi
delodajalec (z zakonom, kolektivno pogodbo)?
Ne.
6. Kakšno vizijo ima sindikat na področju nudenja brezplačne pravne pomoči članstvu?
V sindikatu smo že razmišljali tudi pravnem zavarovanju Arag in trenutno ne vemo, kaj bi
pomenilo za naše člansvo, če bi lahko v nekem odprtem sistemu pravne pomoči to vsak lahko
neposredno uporabil. Pri nas gre za specifiko, da imamo med članstvom veliko pravnikov in se
2

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja
ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

veliko vprašanj že reši med člani. Pojavljajo se pa tudi taki problemi kot so npr. obračun in izplačilo
dodatkov, ko je težko najti pravnika, ki se sploh spozna na to. Zato informacije za take zadeve
pridobivamo od drugih sindikatov KSJS in se o teh stvareh pogovarjamo tudi na sejah predsedstva
KSJS. Težko je najti pravega pravnika ali odvetnika, ki se resnično spozna na take specifične
zadeve. Zaradi finančnih omejitev ne gremo v vzorčne ali masovne tožbe. Čakamo, da nek drug
sindikat tako tožbo dobi, šele potem se odločamo o zadevi. Pogovarjali smo že o Aragu, vendar
nam je nekdo dal podatek, da bi to stalo 6-7 EUR na člana, zato bi bilo to več kot polovico članarine
naših članov. Če bi dali od članarine pol stran in pogledali, koliko smo do zdaj takšne stvari rabili,
je izplen 1000:2 za Arag. Prav tako se pojavlja vprašanje, ali to rabimo in ali bil to bil vsaj 10%
razlog za včlanjevanje v sindikat. Pomembno je, da gre za tako stvar, da je za vse dobra in da jo
ljudje uporabljajo. Menim, da je bolj ključno, da se najdejo pravi odvetniki in je cena pravne
pomoči manj pomembna.
7. Sodelovanje in vloga sindikalnega pravnika pri pogajanjih z delodajalci, za spremembe
in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti ali poklica in v pogajalski skupini javnega
sektorja.
Pogajanj s sodišči praktično ni, saj se npr. Vrhovno sodišče odloča samo in niti ne vpraša za mnenje
sindikata. V nekaterih primerih smo najemali odvetnike, da smo pridobili pravna mnenja.
8. Ali bi bilo aktualno razmišljanje o organiziranju pravne pomoči na ravni KSJS in v
kakšni obliki?

V KSJS plačujemo članarino. Če se članarina zelo dvigne in od pravnika KSJS ne bi bilo nič, potem
ne bi bilo smisla. Mi bi pravnika rabili zato, da bi nam znal svetovati, kako naj sindikat rešuje
določene probleme, kako se jih mora lotiti. Če bo pravnik stal višjo članarino za sindikat, ga ne
potrebujemo. Morda ga bi KSJS uporabil pripravi za vodenje pogajanj ali projektno delo, vendar
menim, da ga naš sindikat ne bi potreboval.
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PRILOGA: 2.3

Projekt »Skupaj nad izzive trga dela«: Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v
Sloveniji - intervju
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
http://www.sindikat-zsvs.si
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
Število članov: 1.750

Intervjuvanec: Staša Curk Accetto, vodja pravne pomoči
Intervjuvar: Franci Frantar
Dne: 7. 10. 2020

1. S katerimi akti ima sindikat urejeno pravico članov do brezplačne pravne pomoči in
kako?
Po pravilniku se praviloma zagotavlja pravna pomoč preko sindikalnega zaupnika. Pravilna redna
pot bi bila, da bi se član obrnil na sindikalnega zaupnika, ta pa bi prenesel informacijo o težavi
vodstvu sindikata. Ne glede na to so naša vrata odprta tudi za neposredne stike tako, da se s člani
pogosto pogovarjamo preko telefona ali maila ali spletnega obrazca, ki ga imamo na spletni strani.
Tako, da je pot včasih tudi obratna in prejmemo pravno vprašanje od člana in potem pravna služba
vključi sindikalnega zaupnika ali pa ga vsaj obveščamo o zadevi. Če je zadeva taka, da zahteva tudi
angažma zaupnika, potem zadevo rešujemo v sodelovanju s sindikalnim zaupnikom. Pri
neposrednih zahtevkih je pravno mnenje tisto, ki je temelj za delo za naprej. Sindikalne zaupnike
obveščamo o aktualnem dogajanju in pravnih podlagah. Pri primeru položajnega dodatka smo
obveščali sindikalne zaupnike kakšne so podlage in kdo je upravičen. Če tako obveščanje zadošča
je v redu, sicer pa se sindikalni zaupnik ali član obrne na nas.

Praviloma nudimo pravno pomoč na delovno pravnem področju, torej v povezavi z Zakonom o
delovnih razmerjih in kolektivnimi pogodbami, ki zavezujejo delodajalca. To je naš glavni fokus.
Pravico do pravne pomoči širimo tudi na druge pravice, npr. pravico do delovnega mesta, oziroma
na socialne spore, sem spadajo tudi razni invalidski postopki na sodišču, začasna zdravstvena
zmožnost na ZSSS in drugi spori. Potem se pojavljajo tudi mejni primeri, ko se posebej odločamo
o pravni pomoči, predvsem, ko gre za spore kazensko pravne narave, ne delamo pa odškodninskih
sporov kot gre npr. za poškodbe pri delu. Pogosto se zadeve navezujejo na postopke odpovedi
delovnega razmerja, npr. pojavljajo se primeri odpovedi delovnega razmerja invalidom. Narava
dela je taka, da je veliko poškodb sklepov in obrabe ter ogromno invalidnosti, kjer delodajalci zelo
hitro ugotovijo, da nimajo primernega dela in se zatekajo k odpovedi. Zato se v sindikatu
vključujemo v reševanje zadev že v upravnem postopku, da član še v času pritožbenega postopka
pridobi ustrezno varstvo.
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2. Kakšen obseg brezplačne pravne pomoči zagotavlja sindikat?
Pravilnik daje dokaj široko možnost izvajanja pravne pomoči. V postopkih odpovedi delovnega
razmerja vodimo vse postopke, na prvi in drugi stopnji, tudi revizije na Vrhovnem sodišču, razen
če že je takoj jasno, da je bila odpoved očitno utemeljena. Da v določeni fazi ugotovimo, da nadaljnji
spor ni več smiseln, se o tem odločimo na podlagi pravnega mnenja. V dokaznih postopkih so
ključni dokazi in v pravnih mnenjih napišemo, kaj bi bilo v sporih treba dokazati in navedemo kaj
bi za to potrebovali, npr. da član navede seznam prič. Pri tem podamo oceno, kakšna je možnost,
če se določene dokaze pridobi ali če jih ni. Potem se člani sami odločijo, da ne gredo v spor, če
potrebnih dokazov ni. Ljudje velikokrat nimajo dobre predstave, kaj spor pomeni. Ko so soočeni z
dejstvom, da ni dovolj, da se navede samo »to zanikam« in je bistveno bolje, da se navede dokaze,
priče, ali se ugotovi luknje v dejanskem stanju, ki jih zazna sam član ali pravnik, odstopijo od spora.
V enem primeru v zadnjem obdobju smo šli kljub temu na vztrajanje člana v spor, vendar je bil
neuspešen.

Prevladujejo delovnopravni in socialni spori. Največ je sporov zaradi odpovedi, plačilo po
dejanskem delu, zahtevki zaradi uvrstitve v napačni plačni razred, denarni zahtevki, poračuni
oziroma razlike v plači. Naš dobljen spor je bil tudi spremljanje prvošolca v šolo na njegov prvi
šolski dan. Pri tem smo poskrbeli za vodenje postopka od vložitve zahtevka naprej. Vedeli smo, da
vodja zavoda za take primere odobri redni letni dopust in ne izrednega. Tako smo poskrbeli, da
povsod velja enako in imajo povsod člani pravico do izrednega dopusta. Na to sodbo smo zelo
ponosni.
Da bi bili kakšni veliki odškodninski spori zoper naše člane, se ne spomnim. Bile so tožbe
delodajalca zoper delavca v smislu kršitve pogodbe o izobraževanju, zahtevki za nadomestila
izplačanih plač, ipd.

3. Kako se uveljavi pravica do pravne pomoči? Kdo v sindikatu odloča o pravni pomoči?
Kakšen je postopek, kako se odloča o odobritvi pravne pomoči? V katerih primerih se
pravna pomoč članu lahko zavrne? Ali je možna pritožba na odločitev in kateri organ
odloča?
Prednost sindikata je, da ima sam pravnike s pravosodnim izpitom in lahko pri zastopanju
realneje oceni možnosti. Odvetniku je v interesu spor imeti in ga ne rešiti, saj iz tega služi. Nam je
v interesu, da v primerih, ko so nepravilnosti in je član oškodovan, da mu takrat nudimo vso
pravno pomoč in kvaliteto do katere ima pravico. V primeru, da bi član želel iti v sodni spor in bi
sindikat ugotovil, da nima izgledov za uspeh oziroma bi bila zahteva očitno neutemeljena, bi o tem
odločal kolegij, da se član tega odreče, vendar take situacije še nismo imeli. Nobenemu članu
sindikata, ki bi hotel iti »z glavo skozi zid« nismo rekli ne, vendar smo tako zadevo končali s tem,
da smo ga seznanili z zelo obsežno obrazložitvijo dejanskega stanja. Pri tem smo izpostavili na kaj
bi se glasil tožbeni zahtevek in kaj je treba za to dokazati, kje so argumenti in kje so luknje. Če je
delodajalec ponudil dokaze, ki kažejo na to, da je bila kršitev storjena, potem povemo članu, kaj
mora predložiti, da bi se to lahko izpodbilo. Če člani nimajo nič, pogosto razmišljajo, da bodo
potem dobili še sodno potrditev, da je bila odpoved zakonita in se premislijo.
4. Kdo v sindikatu izvaja pravno pomoč?

Pravica do pravne pomoči pri nas obsega pravico do pravnega svetovanja in pravnega zastopanja.
Torej, individualno rešujemo konkretno neposredne pravne zadeve, praviloma gre za
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delovnopravne zadeve, od prvega pravnega nasveta do nadaljnjega svetovanja s pripravo pravnih
mnenj, s pripravo zahtevkov, ki se naslovijo na delodajalca, za odpravo kršitve, vlagamo pa tudi
sodne spore. Mi zaenkrat v celoti izvajamo pravno pomoč sami, tudi z zastopanjem na sodišču.
Zaposlene imamo tri pravnike s pravosodnim izpitom in vsi trije lahko zastopamo na sodišču.
Načeloma smo do zdaj vse zadeve zastopali sami, razen v primeru, ko bi šlo za konflikt interesov
med člani, npr. ko je bil interes enega člana, ki je bil vodja in na drugi strani interes treh naših
članic. Zato smo v tem primeru najeli odvetnika, ker je v takih okoliščinah težko zastopati interese
vseh članov sindikata. Prav tako bi v primeru, da bi šlo za delovnopravno zadevo z znaki kaznivega
dejanja, npr. izredna odpoved in še kazenska ovadba, bi najeli odvetnika, ker bi lahko le odvetnik
zastopal člana.
5. Ali brezplačno pravno pomoč na področju dejavnosti sindikata zagotavlja tudi
delodajalec (z zakonom, kolektivno pogodbo)?
Ne. Ne glede na to pa upam, da bi v takem primeru, ko bi šlo za neke strokovne napake, delodajalec
nudil pravno pomoč. Ugibam, ker strokovna napaka delavca meče slabo luč tudi na delodajalca in
ima delodajalec tukaj interes, da pomaga delavcu. Ne spomnim se pa takega primera, da bi bile
vložene tožbe zoper naše člane iz strani tretjih oseb. Ugotavljamo pa, da je delodajalec prejel
pritožbe zoper delavce. Poznam primer stanovalke DSU, ki se je pritožila zoper konkretno
delavko, ki je bila razporejena sama na oddelek s 46 uporabniki. To nepokretno gospo je delavka
peljala na stranišče, kjer ji je pomagala. V tem času, ko je delavka čakala na gospo, se je nekdo na
oddelku polil z vročo kavo. Ker je delavka pomagala pri preoblačenju, je morala gospa na WC
počakati. Zaradi tega se je pritožila. Delodajalec pa namesto, da bi zaščitil delavko, pa je šel v
disciplinski postopek, v katerem je bila izrečena najmilejša kazen opomin. Popolnoma
neutemeljeno in pritožnici zagotovil, da se kaj takega ne bo več zgodilo, saj je bila delavka
kaznovana. Če bi prišlo do tožbe, vseeno menim, da bi delodajalec delavko zaščitil.
6. Kakšno vizijo ima sindikat na področju nudenja brezplačne pravne pomoči članstvu?
Menim, da ima naš sistem veliko dobrega. Zdravstvo in sociala sta specifična področja, je ogromno
področne zakonodaje, narava dela je specifična. Mi sodelujemo pri nastajanju zakonodaje kot pri
kolektivnih pogodbah, socialnem dialogu, zato navedena področja zelo dobro poznamo. Tako nam
ni treba specifike razlagat odvetnikom in narediti tri četrtine njihovega dela. Tudi pri odpovedih
je glavni del zgodbe že postopek pred odpovedjo, npr. zagovor pred odpovedjo. Zato menim, da je
ta sistem zelo dober. Sem pa tja pa je preveč vsega. Zdaj, npr. ko je korona situacija in je ogromno
nove zakonodaje, zraven pa se pojavljajo še spori. Kljub temu delamo dobro že vrsto let. Prav tako
je pomembno, da se v interesnih sporih ne uveljavlja sodne prakse tam, kjer je ne želimo in se nam
spori lahko maščujejo. Zato je pomembno, da imamo nadzor nad tem za kaj se toži. V primerih, ko
ima član prost dostop do odvetnika, takega nadzora ni.
7. Sodelovanje in vloga sindikalnega pravnika pri pogajanjih z delodajalci, za spremembe
in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti ali poklica in v pogajalski skupini javnega
sektorja.

Ko je potreba po strokovni pomoči, se v pogovore z delodajalci vključuje tudi pravnik, posebej ko
je treba preveri kakšne pravne podlage za sklepanje dogovorov. Pravniki sindikata sodelujemo
tudi pri aktivnostih sindikata v KSJS in v pogajalskih skupinah, zato se na kolegijih dogovorimo,
kdo bo pri kateri zadevi sodeloval in si tako delo porazdelimo.
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8. Ali bi bilo aktualno razmišljanje o organiziranju pravne pomoči na ravni KSJS in v
kakšni obliki?
Meni se bi zdela dodana vrednost, če bi KSJS imela za sistemske zakone enega pravnika. V
določenih zakonih se vsak od nas najde v parih členih, ali pa je na pol interesno zraven. Lahko je
sindikalno politično zelo pomembna zadeva, ki ni npr. čist policijska, zdravstvena…, ampak je
splošno zanimiva, npr. ZPIZ, demografski sklad, ipd. Tu bi bilo popolnoma dobrodošlo, da bi imeli
enega pravnika, ki bi spremljal krovno javno-sektorsko zakonodajo in pripravljal pisna stališča
ter predloge amandmajev. Ne glede na to pa tudi ta uveljavljen sistem, ki ga imamo
vzpostavljenega, popolnoma lepo deluje. Izmenjamo si informacije in mnenja, pripravimo
predloge amandmajev, si izmenjamo stališča, idr.. Res pa je, da to temelji na solidarnosti naših
internih virov. Pravnik bi lahko nudil strokovno podporo sekretarju KSJS., pri čemer pa bi bilo
treba njegove naloge jasno razmejiti.
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PRILOGA: 2.4

Projekt »Skupaj nad izzive trga dela«: Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v
Sloveniji - intervju
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
http://www.sdzns.si
Metelkova ulica 15, 1000 Ljubljana
Število članov: 6.600

Intervjuvanca: Marjan Meglič, generalni sekretar,
Janez Turuk, pravnik.
Intervjuvar: Franci Frantar
Dne: 9. 10. 2020

1. S katerimi akti ima sindikat urejeno pravico članov do brezplačne pravne pomoči in
kako?
Sindikat ima pravilnik o pravni pomoči, ki je zastarel in ga zato ne uporabljamo. Zato zagotavljamo
pravno pomoč že na podlagi članstva in na podlagi statutarnih določil tako, da članu ta pripada po
šestih mesecih članstva in jo tudi dobi, če jo zahteva.
2. Kakšen obseg brezplačne pravne pomoči zagotavlja sindikat?
V osnovi gre za pravno pomoč iz naslova delovnopravne problematike, samo svetovanje pa gre
tudi širše. Ko se člani na nas obračajo za pravne nasvete, skušamo delovati tudi širše, tudi iz
drugega področja, po naših zmožnostih. Če gre za področje, ki ga sindikat ne pokriva, skušamo
člane usmeriti, kje bi lahko ustrezne informacije dobili. V praksi gremo od primera do primera in
se na primeru konkretnega člana odločamo v kakšnem obsegu bo ta pomoč nudena in v katerih
primerih. V praksi je šlo že tudi za primere, ki presegajo delovnopravno področje. Ne gre vedno
samo za pravice iz delovnega razmerja, ampak gre lahko tudi za kazensko odgovornost. Če se član
znajde v kazensko pravni zadevi, ki je povezana z opravljanjem dela, se tudi lahko obrne na nas in
mu lahko zagotovimo pomoč. Če bi se šlo pa za zasebno zadevo, pa se sindikat ne vključuje. Prav
tako nudimo pravno pomoč za odškodninske zadeve, ki so povezane z opravljanjem dela. V ostalih
zadevah samo svetujemo in usmerimo člana na nekoga, ki bolje pozna to področje. Pravnik se
vključuje v splošno sindikalno svetovanje in nudenje pravne pomoči, saj gre za zelo povezano
sindikalno delo.
3. Kako se uveljavi pravica do pravne pomoči? Kdo v sindikatu odloča o pravni pomoči?
Kakšen je postopek, kako se odloča o odobritvi pravne pomoči? V katerih primerih se
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pravna pomoč članu lahko zavrne? Ali je možna pritožba na odločitev in kateri organ
odloča?
Če se član obrne na nas, da rabi pravno pomoč, ožje vodstvo sindikata odloča o odobritvi in
nudenju pravne pomoči. Prvi kriterij za dodelitev pravne pomoči je vsebinski – da gre za zadevo,
ki izvira iz sfere delovnega razmerja, potem ko je izpolnjen pogoj članstva in da gre za področje,
ki ga sindikat pokriva, tretje pa je, kakšne so možnosti za uspeh, če govorimo konkretno o sodnem
postopku pred sodiščem. Ko gre za svetovanje, svetujemo ne glede na okoliščine, medtem ko se
za zadeve, ki gredo na sodišče, presoja tudi možnost za uspeh. Če je neka zadeva že v osnovi več
kot jasna, da nima možnosti za uspeh, se ne gre v tožbo. Od primera do primera se odločamo, kako
se bo izvajala pravna pomoč. Ne odločamo se za kritje stroškov za vse faze sodnega postopka,
večinoma ne pokrijemo vsega. Odvisno je od zneskov, vendar vsaj polovico stroškov pa krijemo.
Polovico stroškov se plača ali povrne, odvisno kako se z odvetnikom dogovorimo glede plačila.
Ponovno je odvisno od primera – imeli smo primer, ko je bila sodba negativna in je moral član kot
stranka plačati vse stroške, vendar smo se dogovorili, da je sindikat to pokril. Če gre za kaj večjo
zadevo, ko so stroški večji, o tem odloča Republiški odbor. Pritožbenega postopka, ko bi bila
pravna pomoč zavrnjena, ni in tudi nimamo primera, da bi komu v celoti pravno pomoč zavrnili.
S pogovori z delodajalci se da rešit okoli 90 % vseh primerov. Če pri kakšnem primeru vidimo, da
ni možnosti za uspeh, se skušamo pomirit s članom, ali pa se finančno kljub temu vključimo in
poskusimo samo na prvi stopnji. Člani včasih nimajo mej in bi šli tudi do Strasbourga.
Prevladujejo spori o premestitvah na druga delovna mesta, oziroma odpovedi delovnega razmerja
s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, denarni zahtevki za izplačilo dodatkov in nepravilnosti pri
obračunih potnih stroškov, ter tudi odpuščanja, zaradi hujše kršitve pogodbe o delovnem
razmerju.
4. Kdo v sindikatu izvaja pravno pomoč?
Sindikalni zaupnik je prva možnost, da se član obrne nanj z nekim problemom. Nekateri člani se
obračajo neposredno na sedež sindikata in nekateri na sindikalnega zaupnika, saj je lahko zadeva
rešljiva že na tej prvi fazi z angažmajem sindikalnega zaupnika. Če je zadeva rešljiva znotraj
zavoda, sindikalni zaupnik skuša zadevo rešiti skupaj s članom znotraj zavoda. Če naleti na
neodzivnost delodajalca, se sindikalni zaupnik obrne na sedež sindikata.
Sindikat ima za namen svetovanja zaposlenega pravnega svetovalca – pravnika, ki nima
opravljenega pravosodnega izpita. Ko gre za zastopanje na sodišču, pa je praksa, da se angažira
odvetnika. Sodelujemo z različnimi odvetniškimi pisarnami. Prilagodimo se za vsak primer
posebej, tudi odvisno od kraja bivanja ali zaposlitve člana.
5. Ali brezplačno pravno pomoč na področju dejavnosti sindikata zagotavlja tudi
delodajalec (z zakonom, kolektivno pogodbo)?
Ne, sistemsko to ni urejeno. Obstajajo le zavarovanja odgovornosti delodajalca, vendar delodajalec
ne ščiti posebej svojih zaposlenih.
6. Kakšno vizijo ima sindikat na področju nudenja brezplačne pravne pomoči članstvu?
Sindikat namerava to možnost pravne pomoči ohranjati, saj je tudi za člane zelo pomembna
ugodnost. Ugotavljamo, da pri nas obstoječi sistem funkcionira, vendar število primerov iz leta v
leto raste. Vizija bi bila, da bi rabili še kakega pravnika in morda, da se prav na področju zdravstva
2
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in socialnega varstva tudi zagotovi pravna pomoč uslužbencu iz strani delodajalca v smislu pravne
varnosti, ko pride do strokovnih napak oziroma druge odgovornosti uslužbenca zaradi dela.

7. Sodelovanje in vloga sindikalnega pravnika pri pogajanjih z delodajalci, za spremembe
in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti ali poklica in v pogajalski skupini javnega
sektorja.
Prva zaradi teh potreb ugotavljamo, da bomo v bližnji prihodnosti najeli še koga. Obstoječi pravnik
je vključen v vse stvari.
8. Ali bi bilo aktualno razmišljanje o organiziranju pravne pomoči na ravni KSJS in v
kakšni obliki?

Pravnik vseh sindikatov združenih v KSJS bi lahko reševal skupne stvari, imel neko koordinacijo
med pravniki sindikatov in imel povezovalno funkcijo. To bi bila res nadgradnja, ko bi se pravnik
KSJS ukvarjal s sistemskimi zadevami. Za nas bi bilo to smiselno. Po potrebi pa bi lahko zaprosili
tudi za zunanjo pomoč.
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PRILOGA: 2.5

Projekt »Skupaj nad izzive trga dela«: Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v
Sloveniji - intervju
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, SVIZ
http://www.sviz.si
Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana

Število članov: 38.000

Intervjuvanka: Nadja Götz, pomočnica glavnega tajnika

Intervjuvar: Franci Frantar
Dne: 9. 10. 2020

1. S katerimi akti ima sindikat urejeno pravico članov do brezplačne pravne pomoči in
kako?
Pravilnik o pravni pomoči, ki ga imamo, relativno podrobno opredeljuje pravice članstva v zvezi s
koriščenjem brezplačne pravne pomoči. Ker imamo veliko članstva, je prav, da so pravice vnaprej
predvidene in urejene.
2. Kakšen obseg brezplačne pravne pomoči zagotavlja sindikat?
Pri nas se brezplačna pravna pomoč nanaša zgolj na pravice iz delovnega razmerja, ne pa za neke
družinske spore, kazenske zadeve ali karkoli drugega. Tako imamo določeno s pravilnikom. Od
primera do primera se odločamo, kako bomo nudili pravno pomoč. Če gre za nek spor, kjer smo
prepričani, da je že uveljavljena sodna praksa, vseeno poskusimo pomagati. V tem primeru članu
svetujemo in ga seznanimo s sodno prakso. Ko gre za primere, ki so ključne za delovanje sindikata,
gremo v spor. Pred tremi dnevi je bila objavljena novica, da smo bili uspešni pri zaščiti
sindikalnega zaupnika, ki je prejel izredno odpoved zaradi opravljanja sindikalne dejavnosti. To
je bila zadeva, ki je bila tako zelo pomembna, da se je takoj sestal Glavni odbor in prevzel vse
stroške nase ter zagotovil ustrezno pravno pomoč. Že na začetku spora smo zaradi vsebine
povedali, da imamo interes, da zadevo peljemo do konca, če bo treba in za to pridobili tudi soglasje
člana. Zaenkrat je sodišče na drugi stopnji pritrdilo nam. Mi revizije ne rabimo vlagati. Lahko, da
se bo pa za to odločila ravnateljica te šole kot delodajalka. Upamo, da bo Vrhovno sodišče
spremenilo dosedanjo prakso. Ta primer je za nas izjemnega pomena in mislim, da tudi za vse
sindikate, ker ima Vrhovno sodišče nenavadno sodbo, kjer problematizirajo zaščito sindikalnega
zaupnika.

Ko pa gre za neke manjše zadeve, npr. letni dopust ali za nekaj EUR, pa včasih ugotavljamo, da bi
bil strošek višji kot pa izplen spora. Pri nas sledimo dobri praksi in če je le možno, skušamo spor
ali težavo, do katere pride v nekem delovnopravnem odnosu, rešiti pred vložitvijo tožbe, po mirni
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poti z opozorili delodajalcu, itn.. Na ravni delodajalca imamo drugo stopnjo v svetu zavoda, kar je
včasih zelo dobrodošlo. Predstavniki zaposlenih v svetu zavoda zastopajo in ščitijo interese
zaposlenih ter opozarjajo na težave. Svet zavoda je kot drugostopenjski organ pritožbeni organ
zavoda tudi za pravice iz delovnega razmerja. Če se le da, zadevo rešimo prej, ker sodni spor oteži
delovanja delavca, zato je spor zadnja možnost.

Sindikat krije stroške pravnega zastopanja, v nekaterih primerih pa tudi preostale stroške, v
odvisnosti od presoje kakšen je interes sindikata. Pri nas smo na stališču, da stroške sodne takse,
ki je nižji strošek, pokrije delavec. Predvsem zato, da aktivno participira pri sporu. Delavci bi tožili
za vse, tudi za zadeve, ki niso utemeljene, ali za zadeve, kjer je že izoblikovana sodna praksa. Ko je
v ozadju vzorčni primer za širšo množico ljudi, potem prevzamemo vse stroške. Ko gre za masovne
kršitve iz delovnega razmerja, se odločamo za vzorčno tožbo. V zadnjem času opažamo, da se
delovna sodišča manj odločajo v korist delavcev, zato so vzorčni primeri tudi iz vidika stroškov
bolj primerni. Se nam je pa že zgodilo, da je sodišče v individualnem primeru odločilo pozitivno, v
sporih, ki so sledili, ko pa je bilo primerov veliko in je bilo to povezano z večjimi finančnimi
sredstvi, pa je bila odločitev drugačna.
3. Kako se uveljavi pravica do pravne pomoči? Kdo v sindikatu odloča o pravni pomoči?
Kakšen je postopek, kako se odloča o odobritvi pravne pomoči? V katerih primerih se
pravna pomoč članu lahko zavrne? Ali je možna pritožba na odločitev in kateri organ
odloča?
Postopek izvajanja pravne pomoči je zelo enostaven. Člen pokliče, pove iz katere šole je, katero
številko izkaznice ima. Povprečen član praviloma ne rabi dnevno pravne pomoči. So pa šole
oziroma zavodi, kjer že vemo, kaj se dogaja. Redno pravno svetovanje za dnevne potrebe imamo
utečeno. Do sodnih sporov pride res šele, ko se tako zaplete, da ni drugih rešitev in presodimo, da
je zadeva utemeljena.

SVIZ na vseh področjih deluje stopenjsko. Enako velja tudi za pravico do brezplačne pravne
pomoči – kar pomeni, da se član v zadevah, ki so res najbolj enostavne in dnevno rešljive, najprej
obrne na sindikalnega zaupnika. Tu gre za osnovne pravice, ki jih sindikalni zaupniki lahko
obvladajo. V primeru, da gre za bolj zahtevno vprašanje, se pri nas vedno vključi predsednik
območnega odbora, na koncu pa tudi Glavni odbor, kjer je zaposlenih kar nekaj pravnikov.
Najtežje primere potem prevzemamo mi. Vsega imamo 27 območnih odborov. Nekateri odbori se
sami odločajo, ker jim sredstva to omogočajo, da ponudijo članom pravno pomoč preko odvetnika
v primeru, ko predsednik območnega odbora to odobri. To izvajajo sami kot dodatno ponudbo
tako, da član dobi pomoč odvetnika že preko območnega odbora, lahko pa se na nas obrne tudi
direktno. Nekatera območja so ugotovila, da jim olj ustreza, da je to na njihovem območju. Mi v to
ne posegamo. Za nas je ključno, da član, ki je v stiski in ima neke težave iz delovnopravnega
področja, dobi pomoč. Naša služba ni namenjena zgolj nudenju neposredne brezplačne pravne
pomoči. S kolegi opravljamo še veliko drugih nalog v sindikatu kot so pogajanja, priprava zakonov,
itd..

Če je članu iz kakršnegakoli razloga brezplačna pravna pomoč zavrnjena, se lahko pritoži. O
pritožbi odloča Komisija za statutarna vprašanja in pritožbe. Odločitev je dokončna. Sicer pa te
zadeve skušamo presojati skupaj s kolegi pravniki, s kolegi na območnih odborih in s predsedniki
območnih odborov., Če bi se našel nekdo, ki bi res vztrajal pri tem, poskušamo pojasniti zakaj ni
tako. Sicer redko pride do zavrnitve pravne pomoči. Vedno poskušamo pretehtati vse možnosti in
če je kaka varianta, da bi lahko bili uspešni v sporu, v ta spor gremo. Pri nas je pogosteje zadržek
2
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na strani člana. Član posameznik se zelo težko odloči za individualni spor. Včasih koga celo
nagovarjamo. Res skušamo slediti temu, da najdemo rešitve za težave še pred sodnim sporom.
Vsak zavod ima svojega delodajalca in ni tako kot kje drugje, ko je enota dislocirana od vrhovnega
šefa. Zato pogosto pride do osebnih zamer in nato težav pri rednem delu.

Pojavljajo se zelo različni spori, večinoma v zvezi z pravicami iz delovnega razmerja. Z
odpuščanjem smo imeli več težav pred desetimi leti, ko je bil velik upad dijakov, zaradi manj
številčnih generacij. Čeprav imamo jasne normative in standarde, v takem primeru težave niti ni
mogoče rešiti. Tudi v javnem sektorju prihaja do odpuščanj zaradi poslovnih razlogov. V zadnjih
letih se je stabilizirala številčnost generacij. Zdaj prihaja celo do večjih številk in prihaja do novih
zaposlovanj. Torej, so odpuščanja, so klasični denarni zahtevki, gre za pravice iz kolektivnih
pogodb, itd.. Klasične zadeve so utečene, saj bi bilo težko, da delodajalec v javnem sektorju ne bi
zagotavljal pravic v skladu s kolektivno pogodbo. Država osnovnih pravic praviloma ne krši. Nekaj
težav več je bilo z izvajanjem določenih pravic v vrtcih, saj se je npr. določena občina zamislila, da
želi imeti sodno odločitev.
4. Kdo v sindikatu izvaja pravno pomoč?
Na dveh območnih odborih imamo zaposlena dva kolega pravnika in sicer na Območnem odboru
Ljubljana in okolica – gre za precej veliko območje. Tam kolega pokriva zavode v Ljubljani in
okoliške zavode. Potem imamo pravnico na Območnem odboru Podravje, to je v Mariboru, kjer
kolegica poleg Maribora pokriva tudi večji del Štajerske. Vse skupaj nas je sedem pravnikov, od
tega trije s pravosodnim izpitom. Nekaj sporov rešujemo, oziroma zastopamo člane, mi sami. V
nekaterih primerih imamo najete zunanje odvetnike, s katerimi sodelujemo. Eno naše območje je
uvedlo tako prakso, ki jim zelo dobro funkcionira, da so povezani z eno odvetniško pisarno. Vse
kar se da rešiti pred sporom rešijo sami. Če pa zadeva brez sodnega spora ni rešljiva, se
posvetujejo s to odvetniško pisarno in se potem skupaj odločijo ali gredo v spor ali ne – glede na
to kakšna je verjetnost, da bi spor dobili. Pri nas na sedežu se v nekaterih sporih vključujemo in
jih vodimo sami. Ko se dogovarjamo za sodelovanje in zastopanje člana z odvetniško pisarno, se
dogovorimo za vsak primer posebej.
5. Ali brezplačno pravno pomoč na področju dejavnosti sindikata zagotavlja tudi
delodajalec (z zakonom, kolektivno pogodbo)?

Šole v primeru, ko gre za pritožbe na delo učiteljev, ne nudijo brezplačne pravne pomoči. Ali se bo
ravnatelj šole ali vrtca kot zakoniti zastopnik strokovno postavil za delavca in ga ščitil, je zelo
odvisno od človeka. Če pride do kratkega stika med učiteljem in staršem, ko nekaj ne bi bilo
strokovno v redu in pride do prijave na Inšpektorat za šolstvo, se preveri strokovnost učitelja. V
nekih korektnih odnosih ravnatelj stopi za učitelja. Če pa bi bila potrebna še pravna pomoč, pa
učitelj od šole te pomoči ne bi dobil. V takih primerih smo mi tisti, ki skušamo pomagati. Moč šole
proti staršem se zmanjšuje. Starši prihajajo v šole z odvetniki tudi grozijo in znajo biti zelo
agresivni. Ko nekdo zunanji pritiska, da je treba spremeniti kriterije ocenjevanja, je to po
strokovni plati zelo vprašljivo. Utemeljeno bi v takih primerih pričakovali večjo zaščito šole.
6. Kakšno vizijo ima sindikat na področju nudenja brezplačne pravne pomoči članstvu?
Vedno je možno kaj izboljšati. SVIZ je organizacijo že dobro postavljen. Zagotovo se obseg del in
težave, s katerimi se soočamo, povečujejo. Tako, da v nedogled ne gre dodatno obremenjevati
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kader, ki ga imamo na voljo. Treba je razmisliti o krepitvi pravne pomoči na območnih odborih. S
tem se bi razbremenil sedež sindikata, ki se bi potem lahko dodatno posvečal drugim nalogam, ki
jih sindikati tudi izvajamo – pogajanja, sodelovanje pri zakonodaji in spreminjanju predpisov, kar
je enako pomembno, včasih še bolj, ker se težave lahko rešijo na ta način. Trenutno smo v malo
težji situaciji, ker nimamo sogovornika, česar smo sindikati že navajeni.

7. Sodelovanje in vloga sindikalnega pravnika pri pogajanjih z delodajalci, za spremembe
in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti ali poklica in v pogajalski skupini javnega
sektorja.
Pri nas se glavni tajnik drži načela, da so interesne zadeve interesne odločitve najvišjih organov v
sindikatu. Vloga pravne službe pa je, da pomaga in išče rešitve na vseh nivojih. Pravna služba je
vključena v centralna pogajanja, pogajanja pa so tudi na naših vsebinah, na področju vzgoje in
izobraževanja. Pravniki pripravljamo vsa gradiva. Tako, da so naše naloge bistveno širše in
obsegajo samo nudenje brezplačne pravne pomoči. Po potrebi pridobivamo tudi zunanja pravna
mnenja. Včasih se za tako neodvisno mnenje odločamo skupaj z drugimi sindikati v okviru KSJS.
Ko je šlo za pogajanja v zvezi z ZDR, smo tudi pridobivali taka zunanja mnenja. Prav tako pa
menim, da imamo sindikati že sami veliko znanja in izkušenj, saj je zelo pomembno, da imamo v
ozadju tudi zgodovinski spomin, kako je zakonodaja nastala.
8. Ali bi bilo aktualno razmišljanje o organiziranju pravne pomoči na ravni KSJS in v
kakšni obliki?

Menim, da bi naša konfederacija morala imeti neko ustrezno službo, ki bi podpirala težja pogajanja
na najvišjih nivojih. Nimam težav s tem, da člani konfederacije, upoštevajoč velikost in zmožnost
vsakega sindikata, aktivno prispevamo k tem pogajanjem. Znotraj KSJS smo si razdelili področja
in še naprej ostaja možnost, da sodelujemo na tak način. Zaradi potrebnega dodatnega finančnega
vložka do zdaj do dogovora, da bi imela KSJS svojo pravno službo, ni prišlo. Če gledamo na to iz
vidika strokovnosti, menim, da bi bilo to dobrodošlo za stvari, ki so v pristojnosti KSJS. Ne
predstavljam pa si nudenja pravne pomoči iz strani KSJS. To bi lahko funkcioniralo le, če bi se vsi
povezali le v eno službo in bi bili eni organizirani za eno področje in drugi za drugo. Zato se mi zdi
bolje, da izvajanje pravne pomoči ostane na ravni sindikatov, saj vsak sindikat sam glede na
potrebe članstva presoja, kaj je potrebno. Če zaključim, ugotavljam, da tudi brez pravne službe v
KSJS trenutno dobro shajamo.
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PRILOGA: 2.6

Projekt »Skupaj nad izzive trga dela«: Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v
Sloveniji - intervju
Policijski sindikat Slovenije, PSS
http://www.pss-slo.org
Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Število članov: 6.000

Intervjuvanec: Rok Cvetko, predsednik
Intervjuvar: Franci Frantar
Dne: 20. 10. 2020

1. S katerimi akti ima sindikat urejeno pravico članov do brezplačne pravne pomoči in
kako?
V PSS je pravna pomoč urejena s pravilnikom, ki določa pravice in obveznosti članstva. Pravna
pomoč se deli na primarno pravno pomoč, po kateri se pravna pomoč izvaja na podlagi pravnega
zavarovanja ARAG, v skladu z zavarovalnimi pogoji. Poznamo pa tudi sekundarno pravno pomoč,
ki jo izvaja PSS v primerih, ko v pravnem zavarovanju ARAG ni kritja. To gre za primere, do katerih
pride v karenčnem obdobju, pred včlanitvijo v sindikat ali ne gre za kritje iz pravnega zavarovanja
(npr. ko je član oškodovan zaradi razžalitev), obstaja pa interes sindikata, da se članu brezplačna
pravna pomoč omogoči.

PSS je odločil za pravno zavarovanje ARAG predvsem zaradi finančnih razlogov. S koriščenjem
pravnega zavarovanja ARAG je veliko večji izkoristek vloženih finančnih sredstev kot, če bi
sindikat sam financiral pravno pomoč.
2. Kakšen obseg brezplačne pravne pomoči zagotavlja sindikat?

Član PSS ima široko možnost koriščenja pravne pomoči. Poleg področja, ki so vezana na delo, je
pravna pomoč razširjena tudi za zadeve v času prostega časa. Poleg delovno pravnega področja
ima član PSS kritje tudi na področju socialnega zavarovanja, na področju kazenskega pravne
zaščite v službi in prostem času, na področju odškodninskega pravnega področja v zasebnem in
poklicnem področju, na področju prometa in pravne zaščite svetovanja.
V primerjavi s klasično sindikalno pravno pomočjo je treba izpostaviti, da ima član PSS, ki se mu
nudi pravna pomoč v sodnih sporih, tudi krite stroške nasprotne stranke. Upravičenec do pravne
pomoči ni plačnik v nobenem primeru, plačane so tudi sodne takse, ki jih je po starem sistemu
pravne pomoči član moral sam kriti. Član PSS, ki uveljavlja pravno zavarovanje ARAG je v
najslabšem primeru v postopku deležen le dosojene kazni in ne ostalih stroškov, razen pri
1
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kaznivih dejanjih, če se v postopku ugotovi s pravnomočno sodbo, da je bilo dejanje strojeno
naklepno. Druga ključna razlika je, da je za posamezno zadevo strošek omejen na 100.000 EUR –
kar se v Slovenije niti ne doseže. Kritje je tako visoko, ker kritje velja na območju Evrope, v
izvenevropskih državah Sredozemlja in v določenih primerih v državah EU, tako da to lahko pride
v poštev v prostem času ali pri policistih, ko so službeno v tujini, npr. razne misije.

Zadnjo širitev pravne pomoči pa smo naredili tudi na primarni in sekundarni ravni, ko
zagotavljamo pravno zaščito tudi članom, ki sicer ne bi izpolnjevali pogojev za koriščenje
brezplačne pravne pomoči. To je takrat, ko gre za interes sindikata. V takem primeru PSS omogoči
pravno zaščito članu, ki se je s tem namenom včlanil v sindikat, vendar pod pogojem, da mora biti
potem najmanj tri leta član. Če mu preneha članstvo pred tem obdobjem, je dolžan povrniti 80
odstotkov stroškov spora. Prav tako je na sekundarnem področju pravne pomoči mogoče izvajati
pomoč članstvu, ko je to v interesu sindikata in niso izpolnjeni pogoji za koriščenje pravnega
zavarovanja ARAG. V PSS smo ugotovili, da lahko na ta način izkoristimo položaj novega člana v
korist sindikata. Če gre za novega člana z zanimivo težavo, ki jo imajo tudi drugi člani ali bi jo lahko
imeli, ali še sploh niso člani, se lahko s takim nudenjem pravne pomoči privabi k včlanitvi tudi
druge uslužbence, ki še niso naši člani. V primeru, da spor ne bi bil uspešen, se stroški praviloma
pokrijejo tudi po plačevanju članarine v minimalno zahtevanem obdobju. Zato sindikat v nobenem
primeru ni oškodovan, medtem ko se poskrbi za zadovoljstvo novega člana. Eden takih zadnjih
primerov je tudi direktor NPU. PSS je z navedeno potezo učinkovite pravne pomoči pridobil tudi
na ugledu. Zadeva je zelo odmevna v notranji in zunanji javnosti. PSS se na ta način tudi promovira.
Pred spremembo pravilnika smo se srečevali le s problemi, ko smo pravno pomoč na sekundarni
ravni nudili članu PSS, ki je bil še premalo časa član, da bi lahko uveljavil pravno zavarovanje ARAG
(karenčno obdobje) oz. je do primera prišlo pred njegovo včlanitvijo, vendar je bilo v interesu
sindikata, da se članu omogoči sindikalna brezplačna pravna pomoč. Taki pozitivno rešeni spori
pozitivno vplivajo tudi na nečlane sindikata, ki se nato hitreje odločajo za včlanitev v PSS. Na ta
način se po našem mnenju tudi slabi konkurenčni oz. sorodni sindikat.
Pravna pomoč je temelj sindikalnega dela. Nekateri tega ne razumejo. Če sindikat nima dobro
postavljene pravne pomoči, potem sindikat nima prav veliko zob za delovanje. Naveden položaj
vpliva tudi na pogajalske procese o ohranjanju ali izboljševanju pravic iz delovnega razmerja.
Sicer se lahko hodi na razne sestanke učinka pa ni nobenega.
3. Kako se uveljavi pravica do pravne pomoči? Kdo v sindikatu odloča o pravni pomoči?
Kakšen je postopek, kako se odloča o odobritvi pravne pomoči? V katerih primerih se
pravna pomoč članu lahko zavrne? Ali je možna pritožba na odločitev in kateri organ
odloča?

Član PSS lahko pravno pomoč pridobi preko sindikalnega zaupnika, vodstva območnega
policijskega sindikata ali IO PSS, lahko se obrne na ARAG ali gre kar sam do odvetnika. Pri
odvetniku naredi kontakt kar se tiče prvega posveta. Zdaj smo izvajanje pravne pomoči zapeljali
tako, da mi moramo biti o tem obveščeni. Največja pomanjkljivost pretekle pogodbe je bila, da
ARAG ni smel posredovati osebnih podatkov oz. informacij v zvezi izvajanjem pravnega
zavarovanja člana PSS. Zdaj član PSS v primerih, ko se posvetovanje pri odvetniku razvije v nek
postopek na področju delovnega prava član podpiše izjavo, na podlagi katere se strinja, da se o
zadevi seznani PSS. Če pride do pravnega postopka, se obnovi možnost ponovnega brezplačnega
pravnega svetovanja pri odvetniku (dvakrat letno). Ker se člani manj obračajo na sindikat in
dobijo svetovanje kar od odvetnika, je sindikat nekoliko razbremenjen. Sindikatu ni potrebno, da
je seznanjen o vseh zadevah. Seznanjen pa mora biti o zadevah na področju delovnega prava, da
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ne bi prišlo do škodljivih tožb, ki ne bi bile v interesu PSS. Predkazenski in kazenski postopki niso
sporni, ker je sodna praksa zelo bogata. Prav tako ni težav na področju odškodninskih zadev. Na
področju delovnega prava na marsikaterih delih ni uveljavljene sodne prakse, zato je treba biti v
sporih bolj previden. Član PSS ima vedno na razpolago nekoga, ki mu lahko pomaga, ko potrebuje
pomoč. To je najpomembneje. V preteklosti so bili tudi npr. primeri družinskega nasilja, ko je član
rabil odvetnika takoj, tudi sredi noči, ko je bil pridržan. Odvetnik iz npr. Novega mesta sredi noči
ne bo prišel v Ljubljano. V tem sistemu pravnega zavarovanja pa mreža sodelujočih odvetnikov
omogoča, da je odvetnik na voljo v vsakem trenutku ne glede na kraj. Druga prednost tovrstnega
sodelovanja PSS z odvetniki preko pravnega zavarovanja ARAG pa je, da se skozi prakso
izoblikujejo izkušnje z odvetniškimi pisarnami, s katerimi sodelovanje poteka bolje in se pravna
pomoč izvaja uspešneje. Tudi odvetniki raje prevzemajo zadeve, v katere je vpletenih večje število
oškodovancev. Na ta način se še hitreje uveljavi praksa, da odvetniki prevzamejo reševanje zadev.
V primeru, da je kritje zavarovanja pri zavarovalnici ARAG članu zavrnjeno, je o tem obveščen tudi
PSS. Praviloma je o taki zadevi PSS obveščen že pred zavrnitvijo, saj se ARAG o takih primerih s
PSS posvetuje in uskladi. Član PSS ima v takem primeru koristiti sekundarno pravno pomoč PSS,
če izpolnjuje pogoje za njeno koriščenje. V primeru zavrnitve pravne pomoči bi o tem odločal IO
PSS in izdal sklep. Če se bi član PSS pritožil na odločitev IO PSS, bi pritožbo obravnaval Svet PSS.
4. Kdo v sindikatu izvaja pravno pomoč?

Izvajanje pravne pomoči v PSS se začne s svetovanjem, ki ga v enostavnejših zadevah izvajajo
sindikalni zaupniki in vodstva območnih policijskih sindikatov, v zahtevnejših zadevah pa člani IO
PSS ali odvetniki v okviru svetovanja iz pravnega zavarovanja ARAG. V primeru spora zadeve
prevzamejo odvetniki in v sodelovanju s sindikatom vodijo postopke.

5. Ali brezplačno pravno pomoč na področju dejavnosti sindikata zagotavlja tudi
delodajalec (z zakonom, kolektivno pogodbo)?

Področni policijski zakon ščiti policiste v predkazenskih oz. kazenskih in odškodninski postopkih.
Pomoč se zagotavlja na podlagi 64. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol).
Policist, zoper katerega se vodi predkazenski postopek oziroma zoper katerega je uveden
kazenski ali pravdni postopek zaradi opravljanja nalog policije, je upravičen do brezplačne pravne
pomoči, če je po oceni policije opravil naloge v skladu s predpisi. Policisti, člani PSS, zaradi hitrejše
odobritve brezplačne pravne pomoči najprej zaprosijo za pravno pomoč v sindikatu. Če kasneje
delodajalec poda oceno, da je bila naloga opravljena v skladu s predpisi, prevzame vse stroške
postopka. Naveden sistem pravne pomoči je vključen v področni policijski zakon na sindikalno
pobudo.
6. Kakšno vizijo ima sindikat na področju nudenja brezplačne pravne pomoči članstvu?
V PSS smo dosegli že zelo visoko stopnjo v razvoju pravne pomoči. Ugotavljam, da bi bilo treba
člane bolj informirati o možnosti razširitev kritja pravnega zavarovanja ARAG na družinske člane.
Z navedenim bi zagotovili tudi pravno varnost družinskih članov.

7. Sodelovanje in vloga sindikalnega pravnika pri pogajanjih z delodajalci, za spremembe
in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti ali poklica in v pogajalski skupini javnega
sektorja.
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V okviru pogajanj, pri katerih sodeluje PSS, imajo pogajalci vedno tudi pravno podporo. Po potrebi
se pravnik neposredno vključi. Ob bolj zahtevnih temah PSS pridobiva tudi pravna mnenja od
odvetniških pisarn, s katerimi stalno sodeluje. Prav tako si izmenjuje informacije s KSJS in
sindikati, ki se povezujejo v KSJS.
8. Ali bi bilo aktualno razmišljanje o organiziranju pravne pomoči na ravni KSJS in v
kakšni obliki?

Trenutno ne vidim možnosti za razvoj pravne pomoči na ravni KSJS. KSJS ni podpisnik kolektivnih
pogodb, zato KSJS ne varuje kolektivnih pogodb. Sicer ima KSJS prisojnosti podajanja mnenj, tudi
preko ESS in na zakonodajo, vendar so to samo mnenja. V praksi pa se mnenja upošteva ali pa se
jih ne. V KSJS je interes ščititi enotne zakonske pravice, ki veljajo za vse člane sindikatov, vendar
je takih zelo malo. Ko gre za interes enega samega sindikata, ni pričakovati, da se bo zaradi tega
angažiral KSJS. Ker KSJS pri kolektivni pogodbi ni podpisnik, tudi ne more uveljavljati interesa in
morajo sindikati še vedno sami odločati o podpisu. Zato se v okviru trenutnih potreb KSJS niti ne
potrebuje pravnika. Pravnik KSJS bi sicer prišel prav v podporo pri pogajalskih procesih, vendar
je vprašanje, če bi odtehtal ceno oz. stroške za njegovo plačo. Menim, da je za nekaj letnih pogajanj
ceneje plačati pravnika iz odvetniške pisarne in ga najeti samo za konkreten namen. Končnega
stališča o tem vprašanju v PSS nimamo, ker predlogi še niso v taki meri izdelani, niti ni dovolj
informacij, da bi se lahko o tem odločalo. Zmoti me predvsem to, da se že sej predsedstva KSJS
udeležujejo tri do štiri pravniki/ce, ki imajo znotraj sindikatov še druge pravnike/ce. Zato ima
KSJS po mojem že dovolj močno podporo pravnikov, čeprav v KSJS ti pravniki praviloma zastopajo
lastne interese sindikatov. Tipičen primer je aktualen primer delovnega spora dodatkov iz KPJS
in solidarnostne pomoči. Ker se večina sindikatov ne more privoščiti individualnih sporov oz. so
organizirani znotraj zavodov in bi morali sprožiti po nekaterih interpretacijah 400 kolektivnih
sporov, se je po mojem mnenju zaradi enostavnejšega postopka odločilo, da članom ta dodatek ne
pripada. V sistemu pravnega zavarovanja ARAG si PSS lahko privošči masovne tožbe, medtem ko
se jih večina sindikatov ne more. Nekateri sindikati si težko privoščijo že kolektivne delovne
spore, ki so bistveno cenejši, kaj šele individualne spore. Pomembno je tudi, da v drugih sindikatih
KSJS ni toliko izpostavljenih kadrov kot je npr. v Policiji, zato bi bilo združevanje sindikatov v
skupno pravne zavarovanje ARAG priložnost za vse, da bi se priskrbeli poceni kritje pravnega
zavarovanja. Menim, da bi nekaj takega v tem trenutku še bolj potrebovali sindikati povezani v
KSJS. Na ta način bi največ pridobili prav sindikati, ki imajo v zdajšnjih razmerah že težave z
obsežnejšim nudenje pravne pomoči svojim članom – kot se je pokazalo pri aktualnih dodatkih na
podlagi KPJS.
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PRILOGA: 2.7

Projekt »Skupaj nad izzive trga dela«: Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v
Sloveniji - intervju
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze
http://www.nsdlu.si
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Število članov: 1.500

Intervjuvanec: Tomaž Sajovic, predsednik
Intervjuvar: Franci Frantar
Dne: 23. 10. 2020

1. S katerimi akti ima sindikat urejeno pravico članov do brezplačne pravne pomoči in
kako?
V sindikatu imamo izdelan pravilnik o pravni pomoči. Narediti smo ga morali pred leti, ko se je
ugotovilo, da je več takih primerov in je bilo treba pravno pomoč nekako omejiti. Vsi primeri ne
morejo biti brezplačni. Trenutno pravilnik ni dostopen in ga ne morem posredovati. Morda ga
bom lahko posredoval v naslednjih dneh.
2. Kakšen obseg brezplačne pravne pomoči zagotavlja sindikat?
S pravilnikom smo omejili koriščenje pravne pomoči za posamezen primer do določene vsote.
Običajno stroške zahteve za odpravo kršitve in stroške na prvi stopnji plača sindikat. Če se
postopek nadaljuje, mora stroške prevzeti član sam, saj sindikat nima toliko sredstev. Člani imajo
različno denarja, eni ga imajo malo več, drugi malo manj. Del pravne pomoči je vedno brezplačen,
ne moremo je pa več nudti, če se zahteve člana ponavljajo. Prav tako član ne more takoj po
včlanitvi koristiti brezplačne pravne pomoči. Nekaj časa mora biti član. V glavnem nudimo pomoč
na delovnopravnem področju. Pojavljajo se šikaniranja, odpuščanja in podobne stvari. Včasih so
bili problemi pri kašnih habilitacijah. V nekaterih primerih smo dodelili pravno pomoč tudi za
primere izven delovnopravnega področja. Tako se je pregledovalo tudi nove pravilnike
delodajalca, ko so ti zmotili člane. V zadnjih treh letih je bilo več primerov poskusa uvedbe
evidentiranja delovnega časa, ki ga je hotela uvesti univerza oziroma posamezna članica univerze.
Članstvo se je temu uprlo in se je to preko sindikata preprečilo. Odškodninskih zadev ne
vključujemo v pravno pomoč, ker je za te zadeve treba iti na sodišče. Zadev izven delovnopravnega
področja pravna pomoč sindikata ne vključuje.
3. Kako se uveljavi pravica do pravne pomoči? Kdo v sindikatu odloča o pravni pomoči?
Kakšen je postopek, kako se odloča o odobritvi pravne pomoči? V katerih primerih se
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pravna pomoč članu lahko zavrne? Ali je možna pritožba na odločitev in kateri organ
odloča?
Član lahko zaprosi za pravno pomoč preko tajnice ali preko računovodkinje, ki prošnjo člana
pošlje odvetnici. Lahko pa se prošnja poda tudi preko mene. Ko so stroški višji od dogovorjenih,
se včasih odločamo tudi glede na socialni položaj člana. Na koncu o tem odločam jaz kot
predsednik ali tajnica, tega nikoli nismo dali v odločanje Akcijskemu odboru. Če bi odločal Akcijski
odbor, bi nekdo bil za nudenje pravne pomoči, drugi ne in se potem nebi nič zgodilo. Član bi obvisel
brez pravne pomoči. Na tem področju je treba biti solidaren in sindikat ne sme biti ujetnik
pravilnika. Do sodišča pride zelo malo stvari, pretežno se problemi rešijo prej. Običajno je bilo
dovolj, da smo pisali pravno argumentirane dopise. Prav na tak način smo ustavili poskus
evidentiranja delovnega časa. Razlika je med profesorji in administrativnim osebjem, saj bi slednji
dokaj lahko evidentirali delovni čas, medtem ko ne vedo kaj naj naredijo s profesorji. Pojavljale so
se pa tudi težave z vdiranjem v elektronsko pošto. Praviloma se nudenje pravne pomoči začne
preko sindikalnega zaupnika, na katerega se obrnejo člani.
4. Kdo v sindikatu izvaja pravno pomoč?
V sindikatu nimamo pravnika in se vsa pravna pomoč odvija preko zunanje pomoči. Osnovna
oblika pomoči je svetovanje. Sodelujemo z odvetniško pisarno, na katero usmerjamo izvajanje
vseh odobrenih pravnih pomoči. Nimamo sklenjene nobene pogodbe in se dogovarjamo za vsako
storitev posebej.
5. Ali brezplačno pravno pomoč na področju dejavnosti sindikata zagotavlja tudi
delodajalec (z zakonom, kolektivno pogodbo)?
Ne, takih primerov ni.
6. Kakšno vizijo ima sindikat na področju nudenja brezplačne pravne pomoči članstvu?
Želeli bi imeti brezplačno pravno pomoč v celoti, vendar trenutno ni za pričakovati kakih
sprememb. Žal imamo prehude finančne omejitve, saj če nimaš denarja se ne moreš niti tožit.

7. Sodelovanje in vloga sindikalnega pravnika pri pogajanjih z delodajalci, za spremembe
in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti ali poklica in v pogajalski skupini javnega
sektorja.
Občasno za nasvet vprašamo pravno pisarno, s katero sodelujemo, ki nam posreduje mnenje.

8. Ali bi bilo aktualno razmišljanje o organiziranju pravne pomoči na ravni KSJS in v
kakšni obliki?
KSJS ima že dalj časa željo, da bi imela svojega pravnika, saj si pravnike zdaj izposoja od sindikatov.
S tem bi razbremenili tiste pravnike, ki prihajajo iz članic. Mi o tem že dalj časa resno razmišljamo.
Po mojem mnenju bi prav prišel tudi kakšen ekonomist, vendar je vse odvisno od denarja. Pravnik
bi opravljal konkretno delo za KSJS, svetoval bi pri pogajanjih. Prav bi prišel tudi za podporo pri
pogajanjih za potrebe sindikata.
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11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja
ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

