
 

Na osnovi sklepa sprejetega na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije, dne 3. 4. 

2004, skladno s 6. točko 10. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Ur. list RS št. 

15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02 in 90/03) je Upravni odbor Odvetniške zbornice 

Slovenije na seji dne 12. 10. 2004 sprejel, ter na sejah dne 13. 2. 2018, dne 26. 4. 2018, 

dne 12. 3. 2019  in dne 6. 7. 2021 spremenil 

 

 

AKT O USTANOVITVI IN DELOVANJU SKLADA ZA HUMANITARNO POMOČ 

 

 

I. Splošne določbe 

1. člen 

S tem aktom se ustanavlja sklad Odvetniške zbornice za humanitarno pomoč (v 

nadaljevanju: Sklad) in določa namen, organiziranost in način dela Sklada. 

 

2. člen 

Sklad nastopa v pravnem prometu z imenom: Sklad Odvetniške zbornice Slovenije za 

humanitarno pomoč. Sklad deluje v okviru Odvetniške zbornice Slovenije. 

Sedež sklada je v prostorih Odvetniške zbornice Slovenije, Slovenska cesta 58, Ljubljana. 

Sklad ni pravna oseba.   

 

3. člen 

Sklad začenja s svojo dejavnostjo z datumom sprejetja akta o njegovi ustanovitvi in 

delovanju, ki ga na osnovi sklepa skupščine Odvetniške zbornice Slovenije, z dne 

03.04.2004, sprejme upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije. 

Sklad preneha z delovanjem na osnovi sklepa skupščine Odvetniške zbornice Slovenije.  

 



 

II. Namen in sredstva sklada 

4. člen 

Namen sklada je nuditi, skladno z določili tega akta, denarno pomoč humanitarnim 

ustanovam, organizacijam in zavodom ter posameznikom, ki zanjo zaprosijo ali so je po 

presoji skrbniškega odbora potrebni. 

 

Prošnje za odobritev pomoči morajo biti pisne in obrazložene ter izkazane z listinsko 

dokumentacijo. 

 

5. člen 

Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo s prispevki odvetnikov, ki opravljajo 

odvetniški poklic v Republiki Sloveniji ter z upravljanjem s temi sredstvi.   

Prispevek posameznega odvetnika v Sklad znaša 33 EUR letno.  

 

V. Organizacija in vodenje Sklada 

6. člen 

Sklad upravlja skrbniški odbor sklada.   

Skrbniški odbor ima predsednika in deset članov. Skrbniški odbor sestavljajo imenovani  

predstavniki odvetnikov vseh območnih zborov. Predsednika izvolijo člani izmed sebe. 

 

7. člen 

Mandatna doba članov skrbniškega odbora je 3 leta. Skrbniški odbor opravlja naloge 

sklada do prve seje novega skrbniškega odbora, vendar najdlje 6 mesecev. Mandat članov 

se lahko neomejeno ponovi. 

Funkcija člana odbora preneha pred potekom mandata, če: 

 huje krši obveznosti; 

 se izbriše iz imenika odvetnikov.  

 



8. člen 

Skrbniški odbor sklada je najvišji organ upravljanja Sklada in odloča na svojih sejah o 

bistvenih vprašanjih poslovanja in delovanja Sklada. Skrbniški odbor sklada sprejema 

svoje odločitve z večino glasov vseh članov odbora sklada. 

 

9. člen 

Skrbniški odbor je dolžan voditi evidenco o premoženju Sklada. Dolžan je skrbeti za 

upravljanje premoženja in izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja. S prihodki 

Sklada lahko razpolaga le za izvajanje namena in poslovanje Sklada. 

 

10. člen 

Seje skrbniškega odbora sklicuje predsednik na svojo pobudo ali po pisnem predlogu treh 

članov skrbniškega odbora. 

Seje so sklepčne, če je na njih navzoča večina članov odbora. 

Odbor sklepa z večino glasov vseh članov. 

Sklepe, spise in dopise skrbniškega odbora podpisuje predsednik in po njegovem 

pooblastilu član. 

 

11. člen 

Strokovna opravila (računovodstvo, administracijo) za humanitarni sklad zagotavljajo 

strokovne službe Odvetniške zbornice Slovenije. 

Sredstva Sklada so ločena od sredstev Odvetniške zbornice Slovenije. Prispevki 

odvetnikov, ki opravljajo odvetniški poklic v Republiki Sloveniji se nakazujejo in vodijo 

na posebnem računu.  

 

12. člen 

Organ za nadzor poslovanja Sklada je skupščina Odvetniške zbornice, ki nadzira 

zakonitost dela ter finančno poslovanje Sklada. 



 

VI. Javnost dela Sklada 

13. člen 

Delo skrbniškega odbora sklada je javno. Skrbniški odbor sklada zagotavlja javnost s 

tem, da letno poroča o svojem delu Skupščini Odvetniške zbornice Slovenije. 

  

  

 

UPRAVNI ODBOR ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE 

 

 


