Ljubljana, 14.9.2006
Številka: 01/06-00
Upravni odbor Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) je na podlagi določbe
17. člena Statuta Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, na svoji seji dne 14.9.2006,
sprejel

PRAVILNIK O PRAVNI POMOČI

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z določbami Statuta SPINS določa enoten sistem pravnega varstva in
nudenja pravne pomoči članom SPINS.
2. člen
Enoten sistem pravnega varstva SPINS zagotavlja z organiziranjem in financiranjem skupne službe
pravne pomoči v okviru SPINS, Sindikata športnikov Slovenije in Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije.
Enoten sistem pravnega varstva SPINS svojim članom v Sloveniji zagotavlja v dogovoru z večjim
številom odvetnikov in odvetniških družb, v tujih državah pa v partnerstvu z drugimi sindikati in
združenji nogometašev, ki so člani svetovne zveze sindikatov in združenj nogometašev FIFPro.
3. člen
SPINS zagotavlja pravno pomoč v individualnih delovnih sporih in socialnih sporih pred pristojnimi
organi delodajalca oziroma pristojnim organom zavoda, ki zagotavlja socialno varstvo, pred
arbitražo (razsodišči) in v izvensodnih poravnavah ter v sporih pred delovnimi in socialnimi sodišči
ter rednimi sodišči.
SPINS še posebej zagotavlja pravno pomoč v postopkih v okviru pravil Nogometne zveze Slovenije,
pravil FIFA in pravil CAS.

II. PRAVNA POMOČ
4. člen
Pravno pomoč sestavljajo naslednja opravila:
- posvet s strokovnim sodelavcem službe pravne pomoči oziroma odvetnikom,
- ustni ali pisni nasvet,
- sestavljanje vlog (zahtev za varstvo pravic in ugovorov) na pristojne organe pri delodajalcu v
postopkih varstva pravic,
- sestavljanje vlog in pritožb ter zastopanje v postopkih varstva pravic zoper odločitve pristojnih
organov pri uveljavljanju socialnih pravic, določenih s tem aktom,
- sestavljanje tožb in ostalih vlog v postopkih varstva pravic pred komisijami NZS, FIFA, CAS,
delovnimi in socialnimi sodišči ter rednimi sodišči,
- sestavljanje izrednih pravnih sredstev, izvršb in zastopanje v postopkih pred komisijami NZS,
FIFA, CAS, delovnimi in socialnimi sodišči ter rednimi sodišči,
- vlaganje zahtevkov, tožb in zastopanje v postopkih prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij,
- izvajanje drugih pravnih opravil v zvezi z varstvom pravic članov po sklepih Upravnega odbora
SPINS.
5. člen
Članu sindikata SPINS se zagotavlja pravna pomoč, ko so izčrpana vsa sredstva sindikalnega
delovanja v vseh individualnih delovnih in socialnih sporih in sporih civilno-pravne narave, ki
izvirajo iz pogodbenega odnosa med članom in njegovim delodajalcem.
III. BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
6. člen
Brezplačne so oblike pravne pomoči, ki jih v prostorih služb pravne pomoči, v prostorih SPINS,
prostorih Sindikata športnikov Slovenije, prostorih območnih organizacij ZSSS in v prostorih ZSSS
izvajajo strokovni delavci v teh službah ter odvetniki, ki pogodbeno zagotavljajo pravno pomoč.
7. člen
Član sindikata krije vse stroške postopka razen stroškov pooblaščenca. V sporih pred arbitražo FIFA
in CAS, član sindikata krije tudi stroške mednarodnega posredovanja.
8. člen
Upravni odbor SPINS lahko člana sindikata deloma ali v celoti oprosti plačila stroškov postopka.
IV. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO PRAVNE POMOČI
9. člen
Pravico do pravnega varstva in pravne pomoči ima vsak član sindikata, ki je bil najmanj 6 (šest)
mesecev pred nastopom primera, ki zahteva pravno pomoč, član sindikata in redno plačuje članarino.
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Pod enakimi pogoji imajo pravico do pravne pomoči tudi člani po koncu nogometne poklicne poti in
člani, ki so začasno brezposelni.
V primeru stavke ali druge oblike protesta, ki jo organizira in vodi organizacija sindikata, ima
pravico do pravne pomoči vsak član sindikata, ne glede na čas trajanja članstva.
10. člen
Izjemoma in po posebnem sklepu Upravnega odbora SPINS, ima lahko član sindikata pravico do
pravne pomoči, ne glede na čas trajanja članstva.
11. člen
Član sindikata lahko uveljavi pravico do sindikalne pravne pomoči z napotnico, ki mu jo izda
pooblaščena oseba SPINS, ki mora pred tem preveriti, ali član redno plačuje članarino.
12. člen
Član sindikata, ki uveljavlja pravico do sindikalne pravne pomoči, v službi pravne pomoči ali pri
pogodbenemu odvetniku predloži napotnico in se izkaže s člansko izkaznico.
13. člen
Strokovni delavec v službi pravne pomoči oziroma pogodbeni odvetnik lahko po preučitvi
dokumentacije o sporni zadevi odkloni nadaljnje nudenje pravne pomoči, če oceni, da so zahteve
člana sindikata očitno objestne ali neutemeljene.
Član sindikata iz 1. odstavka tega člena lahko nemudoma zahteva, če to okoliščine omogočajo, da
dokumentacijo o spornem primeru prouči še drug strokovni sodelavec ali pogodbeni odvetnik.
Če je tudi drugo strokovno mnenje negativno, član sindikata ne more več uveljaviti pravice do
pravne pomoči.
14. člen
Član sindikata lahko uveljavi pravno pomoč praviloma najkasneje 3 (tri) delovne dni pred potekom
roka za varstvo pravice oziroma vložitev ugovora oziroma vložitev tožbe.
Član sindikata je dolžan pooblastiti službo pravne pomoči oziroma strokovnega sodelavca v službi
pravne pomoči oziroma pogodbenega odvetnika za zastopanje pred pristojnimi organi in sodišči za
uveljavljanje njegovih pravic.
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V. SLUŽBA PRAVNE POMOČI
15. člen
Pravno pomoč zagotavljajo službe pravne pomoči in pogodbeni odvetniki
Službe pravne pomoči se organizirajo v glavni pisarni SPINS in glavni pisarni Sindikata športnikov
Slovenije ter pri vseh območnih organizacijah ZSSS.
Delo pravnih služb mora biti organizirano tako, da so časovno lahko dostopne vsem članom
sindikata.
16. člen
Pravno pomoč v službah pravne pomoči zagotavljajo strokovni sodelavci, ki izpolnjujejo pogoje za
zastopanje v skladu s predpisi.
Pogodba o zagotavljanju pravne pomoči se lahko sklene z odvetnikom, ki je specializiran za
področje delovnih razmerij ter civilnega prava in ki sprejme obveznost, da bo prednostno opravljal
svojo dejavnost za SPINS.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2006.

Dejan Stefanović
Predsednik SPINS
SPINS
Topniška c. 33 B
1000 Ljubljana
Slovenija
TR: 29000-0055198386
Telefon: +386 1 4379378
Fax: +386 1 4379379
GSM: +386 41 747003
E-mail: info@spins-sindikat.si
Www: http://www.SPINS-sindikat.si
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