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Odvetništvo in odvetniška tarifa v Sloveniji
BOŠTJAN BREZOVNIK, ŽAN JAN OPLOTNIK & FRANJO MLINARIČ1
Povzetek V Sloveniji je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in
neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Kot izhaja iz odločitve Ustavnega
sodišča RS, ni dvoma, da mora zakonodajalec za urejanje odvetništva
sprejeti zakon, vendar pri zakonskem urejanju zakonodajalec vedno trči ob
ustavno zahtevo, da je odvetništvo samostojno in neodvisno. Tako mora
zakonodajalec pri zakonskem normiranju odvetništva sicer urediti
vprašanja samostojnosti in neodvisnosti in s tem tudi vprašanja določanja
odvetniške tarife, vendar mora določena vprašanja prepustiti avtonomnemu
urejanju znotraj odvetniškega poklica. Z odvetniško tarifo se ne določa
obvezna cena odvetniških storitev saj se odvetnik s stranko lahko vselej
dogovori drugače, kot to določa tarifa. Je pa tarifa zavezujoča, kadar
sodišče določa obveznost plačila stroškov odvetnika stranki, ki je v sporu
uspela. Z našo raziskavo empirično dokazujemo, da obstoječa odvetniška
tarifa v Sloveniji neupravičeno izčrpava manjše odvetniške pisarne, ki
zagotavljajo učinkovito pokritost z mrežo odvetniških storitev za
prebivalstvo in manjša podjetja. S tem je ogrožena tudi ekonomska
samostojno in neodvisnost odvetniških pisarn ter nedopustno omejena
pravica do učinkovitega sodnega varstva za tiste stranke, ki so v postopku
uspešne.
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učinkovitega sodnega varstva • finančna analiza • Balasa-Samuelsonov
efekt • Slovenija
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Attorneys and Attorney Tariff in Slovenia
BOŠTJAN BREZOVNIK, ŽAN JAN OPLOTNIK & FRANJO MLINARIČ2

Abstract In Slovenia, attorneys as part of the justice system represent an
autonomous and independent service that is regulated by law. As set out in
the decision of the Constitutional Court of RS, there is no doubt that the
legislature has to adopt the law to regulate the attorneys' profession, but in
its attempt of such regulation, the legislature always collides with the
constitutional requirement that the attorneys are autonomous and
independent. Therefore, when regulating the attorneys' profession, the
legislature has to address the issues of autonomy and independence, and
thus also the question of determining attorney tariffs, while certain issues
must be left to be autonomously regulated within the attorneys' profession.
The attorney tariff does not determine a mandatory price of legal services
because an attorney and his client may always reach an agreement that is
different from the attorney tariff. However, the tariff is binding when the
court decides on the obligation to reimburse the party who has succeeded
in a dispute for their attorney costs. With our research, we have empirically
demonstrated that the existing attorney tariff in Slovenia unjustifiably
drains smaller law firms, which guarantee an efficient coverage of
population and smaller undertakings with a network of legal services. As a
result, the economic autonomy and independence of law firms are
compromised and the right to effective judicial protection is unjustifiably
restricted for the parties who succeed in a dispute.
Keywords: • public finance • attorney tariff • the right to effective judicial
protection • financial analysis • Balassa-Samuelson effect •Slovenia
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Uvod
V Sloveniji je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja
zakon (prvi odstavek 137. člena Ustave RS). Z navedeno ustavno formulacijo se
vsebinsko opredeljuje le družbena funkcija odvetništva, ker je njegova organizacija
prepuščena zakonu (Šturm et al, 2000: 937). Izhajajoč iz navedenega je zakonodajalec v
veljavnem Zakonu o odvetništvu /ZOdv/ (Uradni list RS, št. 18/1993, 24/1996 – odl. US,
24/2001, 54/2008, 35/2009, 98/2014, 8/2016 – odl. US, 46/2016) v drugem odstavku 1.
člena določil, da odvetništvo opravljajo odvetniki in odvetnice kot svoboden poklic. Kot
je zapisalo Ustavno sodišče RS v svoji odločbi št. U-II-1/09-9 z dne 5.5.2009; ni dvoma,
da mora zakonodajalec za urejanje odvetništva sprejeti zakon. Vendar pri zakonskem
urejanju zakonodajalec vedno trči ob ustavno zahtevo, da je odvetništvo »samostojna in
neodvisna« služba. Ustavno sodišče RS je v navedeni odločbi št. U-II-1/09-9 odgovorilo
na ključno vprašanje, kaj pomeni, da je odvetništvo »samostojno in neodvisno«, in ali v
okvir samostojnosti in neodvisnosti sodi tudi pravica določati odvetniško tarifo oziroma
vsaj sodelovati pri njenem sprejemu. Kot izhaja iz navedene odločbe, Ustava RS v zvezi
z odvetništvom uporablja dva pojma – »samostojnost« in »neodvisnost« - ta dva pojma,
čeprav sta pomensko zelo sorodna, vendarle nimata enakega ustavnopravnega pomena.
Po presoji Ustavnega sodišča RS je treba neodvisnost razumeti v funkcionalnem smislu,
samostojnost pa v organizacijskem smislu. Obe načeli veljata tako za posamezne
odvetnike kot tudi za njihovo stanovsko združenje, pri čemer je pri neodvisnosti večji
poudarek pri posameznih odvetnikih, pri samostojnosti pa na njihovi stanovski
organiziranosti. Drugače kot neodvisnost, ki se nanaša zlasti na odvetnika pri njegovem
delu, je treba samostojnost odvetništva razumeti v organizacijskem smislu. Samostojnost
se torej nanaša na samostojnost odvetniškega poklica kot takega, in sicer v razmerju do
organov državne oblasti (zlasti do izvršilne oblasti). Vsebinsko gledano se samostojnost
odvetniške službe nanaša na urejanje vprašanj, ki zadevajo položaj odvetnikov in njihove
stanovske organizacije. Zakonodajalec mora nedvomno urediti tudi ta vprašanja, vendar
ne izčrpno, temveč mora določena vprašanja pustiti avtonomnemu urejanju znotraj
odvetniškega poklica. S tarifo, po kateri se določajo način vrednotenja, obračunavanje in
plačilo odvetniških nagrad in izdatkov, ki jih mora stranka oziroma naročnik odvetniških
storitev plačati odvetniku, se ne določa obvezna cena odvetniških storitev (U-II-1/09-9),
saj se v skladu z določilom drugega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu /ZOdv/
odvetnik lahko vselej s stranko dogovori za višje plačilo za svoje delo, kakor mu gre po
odvetniški tarifi. Pač pa je ta tarifa zavezujoča, kadar sodišče določa obveznost plačila
stroškov odvetnika stranki, ki je v sporu uspela (20. člen ZOdv). Če bi bila tarifa določena
tako, da bi bila občutno prenizka, bi to lahko pomenilo nedopustno omejevanje pravice
do učinkovitega sodnega varstva za tiste stranke, ki je bila v postopku uspešna (U-II1/09-9).
V skladu z navedenim moramo opomniti, da spada regulacija cen s pomočjo mehanizma
popolnega ali delnega prilagajanja inflaciji v instrumentarij pristopov regulacije trga, ki
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se praviloma uporabljajo v zgodnjih fazah njihovega razvoja (npr. v tranzicijskem
obdobju). Nadaljevanje takšne prakse oz. celo zamrznitev tovrstnih cen popolnoma
zanemarja dejstvo, da se je v vmesnem času zaključila tranzicijska faza gospodarskega
razvoja. Slovenska zakonodaja je usklajena z »Acquis communautaire«, po uvedbi
skupne evropske valute EUR pa so se v veliki meri poenotile tudi relativne cene
proizvodov in storitev, kar je bistvo enotnega trga. To pomeni, da je usklajevanje
reguliranih cen s pomočjo indeksa drobnoprodajnih cen oportuno kvečjemu v primeru,
če bi bile relativne cene odvetniških storitev usklajene s cenami v EU že v letu 2003,
česar pa ni mogoče predpostaviti.
Zamrznitev vrednosti točke odvetniške tarife spada v instrumentarij proti-inflacijske
politike, ki je bila pred vstopom v evro območje prisotna v Sloveniji. Zaradi doseganja
Maastrichtskih kriterijev glede inflacije je Vlada RS vztrajala na mehanizmu
kontroliranih cen na številnih trgih, posebej pa v ne-menjalnem sektorju, kjer so bili trgi
še dokaj nerazviti, tuja konkurenca pa je imela visoke vstopne pregrade. Takšen opis je
pred letom 2003 v večji meri ustrezal tudi trgu odvetniških storitev, zato je bila regulacija
cen v osnovi upravičena. Ob nezadostni konkurenci ter sorazmerno neelastični funkciji
povpraševanja je namreč obstajala visoka verjetnost, da bi se cene storitev gibale skladno
s stroškovno funkcijo, saj v takšnih okoliščinah ne obstaja zadosten konkurenčni pritisk
za dvig produktivnosti oz. zmanjševanje stroškov. Zato je še v letu 2005 znašal delež
reguliranih cen skoraj 18%, do leta 2014 pa se je zmanjšal na dobrih 9%, kar je pod
povprečjem EU, ki je znašalo 12,7% (UMAR, 2014).
Z »de facto« zamrznitvijo vrednosti točke odvetniške tarife je posledično Vlada RS
administrativno preprečila običajen proces prilagajanja cen odvetniških storitev v
segmentu tarifnih storitev. S tem je povzročila kopičenje cenovnih neravnovesij, ki
dolgoročno škodijo razvoju trga odvetniških storitev, tako po številu udeležencev kakor
po zagotavljanju trajne kakovosti storitev. Slednje še posebej velja za manjše regionalne
centre, kjer obstajajo zelo omejene možnosti za navzkrižno subvencioniranje tarifnih
storitev z donosnejšimi komercialnimi posli, ko je nagrada za odvetnika odvisna od
vrednosti spora (predvsem na segmentu podjetniških strank). Na ta način so bili številni
odvetniki na manjših regionalnih trgih s prevladujočimi tarifnimi storitvami prisiljeni v
povečevanje produktivnosti, ki v danih okoliščinah zadevne dejavnosti ni niti teoretično
mogoča, ne da bi pritiskala na kakovost storitev.
Izhajajoč iz navedenega je empirično dokazano, da je odvetniška tarifa sedaj določena
občutno prenizko, kar pomeni, da se s tem nedopustno omejuje pravico do učinkovitega
sodnega varstva za tiste stranke, ki so v postopku uspešne (U-II-1/09-9).
Kot je v navedeni odločbi U-II-1/09-9 zapisalo Ustavno sodišče RS, iz 137. člena Ustave
RS ne izhaja, da je z njim skladna samo takšna ureditev plačevanja odvetniških storitev,
po kateri tarifo določa Odvetniška zbornica Slovenije, seveda zaradi izkazanega javnega
interesa s soglasjem državne oblasti. Zakonodajalec bi lahko predvidel tako ureditev, po
kateri bi tarifo določala Odvetniška zbornica Slovenije s soglasjem Državnega zbora.
Vendar ni mogoče spregledati tega, da kljub navedenemu odvetniška tarifa pomeni
okvirno opredelitev cen odvetniških storitev, ki jo odvetniki že zaradi konkurenčnosti
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svojih storitev lahko uporabljajo pri izvrševanju svojega poklica. Zato iz 137. člena
Ustave RS izhaja najmanj obveznost zakonodajalca, da v primeru, ko sam določa tarifo
z zakonom, predvidi obvezno sodelovanje Odvetniške zbornice Slovenije (U-II-1/09-9).
Veljavni Zakon o odvetništvu /ZOdv/ v 19. členu predvideva enega od mogočih načinov
določanja tarife odvetniških storitev, to je, da tarifo določa Odvetniška zbornica
Slovenije, vendar po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za pravosodje, s čimer
se varuje javni interes. Četudi takšni ureditvi, kot je zapisalo Ustavno sodišče RS, ni
mogoče očitati neskladnost s 137. členom Ustave RS, pa z veljavnim Zakonom o
odvetništvu /ZOdv/ ni določena ustrezna metodologija za oblikovanje cen odvetniških
storitev.
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Razvoj in stanje odvetništva v Sloveniji
1

Povzetek ekonomskih razmer

Sodobna ekonomska zgodovina Slovenije se začne z razpadom SFRJ oz. z razglasitvijo
politične samostojnosti (25.6.1991) ter uvedbo samostojne valute po zamenjavi
jugoslovanskih dinarjev za slovenske tolarje po menjalnem razmerju 1:1 (08.10.1991).
Takratne devizne rezerve slovenskega bančnega sistema so znašale okoli 150 milijonov
EUR.
Slika 1:

Pomembnejši dogodki v Republiki Sloveniji

Uspešno so bili izpeljani pomembni postopki vzpostavitve ključnih institucij na področju
javnih financ (Davčna uprava RS, Carinska uprava RS), bančništva, zavarovalništva in
trga vrednostnih papirjev (Banka Slovenija, Agencija za zavarovalni nadzor in Agencija
za trg vrednostnih papirjev). Slovenija se je vključila v skupino Svetovne banke,
Mednarodni denarni sklad, Evropsko banko za obnovo in razvoj, Razvojno banko Sveta
Evrope, Medameriško razvojno banko in druge pomembne finančne institucije. Uspešno
se je izvedel postopek vzpostavljanja davčnega in carinskega sistema, vključno z
ukinitvijo prometnega davka in uvedbo DDV v juliju 1999. S 01.01.2007 je Slovenija kot
prva tranzicijska država prevzela evro valuto po nepreklicnem fiksnem menjalnem tečaju
(239,640 SIT/EUR).
Slovensko gospodarstvo je v tranzicijskem obdobju dokaj enakomerno rastlo in ohranjalo
razliko v BDP/preb. v primerjavi z drugimi tranzicijskimi državami. Šele velika svetovna
finančna in gospodarska kriza je pokazala na največje sistemske slabosti, ki so se
praviloma skrivale v nerazvitem finančnem trgu, upravljanju državnega lastništva ter
slabostih nekaterih panog (npr. gradbeništvo), ki so bile preveč odvisne od domačega
(državnega) povpraševanja. Tako smo po letu 2008 doživeli drugi največji kumulativni
padec BDP za 10 odstotnih točk (na prvem mestu je bila Grčija). Sledil je val stečajev

6

ODVETNIŠTVO IN ODVETNIŠKA TARIFA V SLOVENIJI
B. Brezovnik, Ž. J. Oplotnik & F. Mlinarič: Razvoj in stanje odvetništva v Sloveniji

številnih podjetij ter reševanje največjih (državnih) bank pred podobno usodo. Narodnogospodarska situacija pa se je umirila šele po letu 2014.
Slovenski BDP se je od leta 1991 do 2015 realno povečal za 75,2%, BDP na prebivalca
pa za 70% (leta 1991 je BDP na prebivalca znašal dobrih 5.000 EUR, leta 2015 je presegel
18.000 EUR).
Slika 2:

BDP na prebivalca po državah (1995 – 2015)

Vir: Eurostat (2016)

Po osamosvojitvi Slovenije so podjetja dokaj hitro izšla iz transformacijske depresije in
se po izgubi jugoslovanskih trgov uspešno preusmerila na tuje trge. Največji izziv v
devetdesetih letih je bila makroekonomska stabilizacija, saj so bile predvsem inflacija in
obrestne mere na visokem nivoju. Omenjena stabilizacija je nastopila že ob vstopu v EU
(2004) in privedla do izpolnjevanja kriterijev za vstop v EMU oz. prevzem skupne valute.
V danih okoliščinah je bila brezposelnost na sorazmerno nizki ravni glede na ostale
države EU, a se je po veliki krizi skoraj izenačila z EU.
Slika 3:

Harmoniziran
indeks
življenjskih potrebščin
(1996=100)

Vir: Eurostat (2016)

Slika 4:

Delež ankete brezposelnih med
aktivnim prebivalstvom

Vir: Eurostat (2016)
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Veliko krizo je Slovenija pričakala slabo pripravljena iz že omenjenih razlogov,
odsotnost lastne monetarne politike pa je njene opcije še bolj ožila. V podjetjih oz.
nefinančnih družbah, ki v povprečju zaposlujejo več kot polovico vseh delovno aktivnih
v Slovenij, se je v obdobju 2008-2013 število zaposlenih zmanjšalo za 13,4% (za 76.528
oseb) na 494.061 oseb. V istem obdobju je sektor država povečal število zaposlenih za
6,1% (9.414 oseb). Slovenija je imela pred začetkom krize rekordno zaposlenost: v 2008
je bilo skupno zaposlenih več kot 1 mio oseb, največ po letu 1995.
Slika 5:

Gibanje BDP in spremembe v zaposlenosti v Sloveniji v obdobju krize

Vir: SURS (2015)

BDP se je v letu 2014 v primerjavi z 2013 realno povečal za 3%, kar je najvišja rast vse
od leta 2008 (takrat je znašala 3,3%). Do ravni BDP iz leta 2008 je Slovenija v 2014
zaostajala še za 6,8%. Po napovedih domačih in tujih institucij naj bi bila rast BDP v
naslednjih treh letih sicer nekoliko nižja, na leto okoli 2%.
2

Odvetništvo in pravosodje

Razvoj odvetništva je vedno smiselno analizirati v okviru pravosodnega okvirja, v
katerem delujejo odvetniki. V analiziranem obdobju 1995-2014 smo bili priča
zgodovinskim spremembam, ki so segale od politične, pravne in gospodarske tranzicije
v devetdesetih letih, pa vse do sinhronizacije s pravili enotnega trga EU in njenim
pravnim redom. Za stabilen razvoj sodobne države je postala ključna tudi konkurenčnost
njenega pravosodnega sistema, ki je pod stalnim nadzorom mednarodnih primerjav (npr.
WEF, Doing Business, EC-CEPEJ). Tako je postalo danes čisto običajno, da ima tudi
pravosodje zastavljeno zahtevno in jasno strategijo razvoja (MPJU, 2012), ki trdi:
»Delujoče, neodvisno, učinkovito in pravično pravosodje, ki mu državljani zaupajo, je
eden od bistvenih dejavnikov in porokov družbenega razvoja«.
Eden ključnih deležnikov za uresničevanje omenjene strategije so vedno bili in bodo
ostali prav odvetniki, ki zagotavljajo profesionalno pomoč fizičnim in pravnim osebam
ter tako sooblikujejo »uporabniško izkušnjo« prebivalstva s pravosodnim sistemom. Ker
imajo odvetniki dovolj visoko profesionalno znanje ter neposredne izkušnje z delovanjem
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pravosodnega sistema, so istočasno tudi najbolj dragocen vir povratnih informacij o
kakovosti delovanja pravosodja. Visoka vzajemna soodvisnost odvetništva in pravosodja
nam omogoča, da ocenimo pretekli razvoj odvetništva in njegov potencial s pomočjo
podatkov iz pravosodja.
Upoštevajoč namen naše študije ne bomo izvajali podrobnejših analiz, ampak le pokazali
razmerja med številom sodnikov in odvetnikov, pokritost glede na populacijo ter
razmerja glede na število sodnih primerov. Pri tem so posebej koristne primerjave z
drugimi državami EU, čeprav njihovi pravni sistemi pogosto izhajajo iz različnih pravnih
tradicij. Prav tako ne bomo obravnavali celotnega obdobja 1995-2014, ampak le podatke
za leta 2010-2014. V ta namen povzemamo najbolj zanesljivo bazo, ki jo zagotavlja
Evropska Komisija v okviru svoje analize »Justice Scorecard«. Na slednjo se namreč
sklicuje tudi naše Vrhovno sodišče RS v svojem letnem poročilu.
Iz spodnje slike lahko razberemo, da smo skupaj z Avstrijo in Dansko na vodilnem mestu
v EU glede sprožanja nekazenskih zadev na sodiščih (vključuje tudi izvršilne in
zemljiškoknjižne zadeve). Ko pa zajamemo le civilne in gospodarske pravdne zadeve,
smo na 11. mestu v EU vendar še vedno daleč pred Avstrijo in Dansko.
Slika 6:

Vir: EC (2016)

Število novih civilnih, gospodarskih, upravnih in drugih zadev na prvi
stopnji na 100 prebivalcev
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Slika 7:

9

Število novih civilnih in gospodarskih pravdnih zadev na prvi stopnji na
100 prebivalcev

Vir: EC (2016)

Hitrost reševanja pravnih sporov je eden ključnih parametrov učinkovitosti pravosodja,
kjer slovenski podatki kažejo na znatno izboljšavo v letu 2014 in nas tako uvrščajo na 13.
mesto v EU pri civilnih in gospodarskih pravdnih zadevah.
Slika 8:

Pričakovani čas rešitve civilnih in gospodarskih pravdnih zadev na prvi
stopnji v dnevih

Vir: EC (2016)

Nezadovoljivo delovanje pravosodnega sistema v preteklosti je Sloveniji prineslo
neslavno vodilno mesto po številu nerešenih zadev, predvsem zaradi izvršilnih in
zemljiškoknjižnih zadev, vendar se stanje nenehno izboljšuje. Izboljšuje se tudi stanje
nerešenih zadev v primeru nerešenih civilnih in gospodarskih pravdnih zadev.
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Slika 9:

Število nerešenih civilnih in gospodarskih pravdnih zadev na prvi stopnji
na 100 prebivalcev

Vir: EC (2016)

Za oblikovanje ocene o učinkovitosti pravosodnega sistema je smiselno pokazati še
razpoložljive finančne in kadrovske resurse. Na spodnji sliki prikazujemo odnos med
bruto domačim proizvodom na prebivalca (BDP/prebivalca) in proračunskimi sredstvi za
pravosodni sistem na prebivalca v posamezni državi. Podatki za leto 2014 kažejo, da
pravosodni sistem najverjetneje ni finančno prikrajšan, saj so naši izdatki za pravosodje
(na prebivalca) na ravni najbogatejših držav, čeprav razpolagamo z bistveno manjšim
BDP/prebivalca.
Slika 10:

Vir: CE (2016)

Korelacija med BDP/prebivalca ter izdatki za pravosodje na prebivalca
(podatki 2014)
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Ob finančnih resursih so za učinkovit pravosodni sistem pomembni še človeški resursi.
Tako je Slovenija (skupaj s Hrvaško) že več let vodilna med državami EU po številu
sodnikov na 100.000 prebivalcev. Po razmerju sodnikov in sodnega osebja s 3,7 v letu
2014 pa se uvrščamo nad aritmetičnim povprečjem v EU, ki je znašalo 3,35 oz. mediano
2,86.
Slika 11:

Število sodnikov na 100.000 prebivalcev

Vir: EC (2016)

Kljub izboljšanju številnih parametrov v slovenskem pravosodju je javno mnenje
slednjemu še vedno najbolj nenaklonjeno v celotni EU (raziskava Eurobarometer (2013),
ki jo povzemamo po VSRS (2016)).
Slika 12:

Zaupanje v sodni sistem

Vir: VSRS (2016)

Glede na opisane okoliščine v pravosodju je posebej zanimivo, da spada Slovenija na sam
konec spektra po številu odvetnikov na 100.000 prebivalcev. Podatki od 2010-2014
kažejo na trend stabilne rasti števila odvetnikov, saj za podobnimi tranzicijskimi
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državami in bližnjo Avstrijo zaostajamo za okoli 21 odvetnikov na 100.000 prebivalcev,
da bi dosegli podobno pokritost z odvetniško mrežo.
Slika 13:

Število odvetnikov na 100.000 prebivalcev

Vir: EC (2016)

Vodilno mesto po številu sodnikov in zaostajanje po številu odvetnikov na 100.000
prebivalcev je najbolje vidno v razmerju med odvetniki in sodniki, ki je v Sloveniji
znašalo le 1,76. Aritmetično povprečje tega razmerja v EU je v letu 2014 znašalo 8,34,
mediana pa 5,64. Iz navedenih srednjih vrednosti pa ne moremo ocenjevati potenciala za
nove odvetnike zaradi nesorazmerno visokega števila sodnikov.
Zelo strnjen pregled razvoja v pravosodju od 2010 do 2014 navaja k oceni, da v
pravosodju še obstajajo znatne organizacijske in finančne rezerve, ki bodo vodile k
zmanjševanju števila sodnikov in uvajanju sodobnih tehnologij. Primerjava s številom
odvetnikov pa daje slutiti, da obstaja znaten tržni potencial, v kolikor bodo zagotovljeni
ustrezni pogoji za izobraževanje novih generacij odvetnikov ter ustrezni tržno-finančni
pogoji za njihov obstoj.
3

Trg odvetniških storitev

Trg odvetniških storitev predstavlja zanimiv objekt ekonomskega proučevanja zaradi
njegovih posebnosti, ki povzročajo, da je tudi v sodobnih tržnih ekonomijah praviloma
visoko reguliran. Tržna regulacija je prvenstveno namenjena omejevanju negativnih
ekonomskih in širših družbenih učinkov, ki bi jih povzročilo svobodno delovanje tržnih
mehanizmov ob znanih omejitvah trga odvetniških storitev:
 individualno povpraševanje je neregularno in nepredvidljivo, toda običajno zelo
nujno;
 prisotna je visoka stopnja informacijske asimetrije v pravnem trikotniku (strankaodvetnik-sodna oblast);
 negotovost glede kakovosti storitve in glede končnega izida pravnih postopkov;
 delno financiranje odvetniških storitev iz javne blagajne;
 večina strank podcenjuje pomen preventivnih ukrepov;
 visoke vstopne ovire;
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 geografska omejenost trga znotraj države;
 širši družbeni učinki oz. eksternalije.
Osnovne ekonomske značilnosti trga odvetniških storitev so izjemno podobne trgu
lekarniških storitev. Posledično ni presenetljivo, da je npr. nemški BRAK
(Bundesrechtsanwaltskammer, 2010) utemeljil svoje stališče o pravno konformnih
omejitvah izvajanja odvetniškega poklica s sodbo Evropskega sodišča (C-531/06, C-171
in 172/07), ki je razrešila dvome v zvezi z legalnostjo omejitev v lekarniški dejavnosti.
Nekatere države z regulirano lekarniško dejavnostjo so bile nekaj časa izpostavljene
pritiskom Evropske komisije zaradi pravil ustanovitve lekarne in njenega lastništva.
Postopki so se končali v letu 2009, ko je Evropsko sodišče potrdilo, da so omejitve glede
lastništva in delovanja lekarn dopustne, če gre za varovanje javnega interesa (zdravja).
Skrb za zdravje in življenje ljudi je razumljivo daleč najpomembnejša javna dobrina, za
katero pa temeljna pravica človeka po dostopnosti pravnega varstva le nekoliko zaostaja.
Slednja je zapisana v našem najvišjem pravnem aktu (ustavi) ter v temeljnih dokumentih
Evropske Unije. Posledično je oblikovanje, zagotavljanje in pomen pravnega varstva
prepuščen nacionalnim državam. Velika večina držav EU to pravico s pridom uporablja,
saj so raziskave pokazale, da odvetniške storitve praviloma zasedajo prvo mesto po
stopnji reguliranosti, spremembe pa so zelo lagodne (Olesen et al., 2006).
Eden glavnih razlogov za previdnost pri deregulaciji trga odvetniških storitev je
raznolikost segmentov uporabnikov. Raziskave namreč kažejo (Lee, 2010), da je pri
tehtanju koristi in stroškov liberalizacije nujna previdna obravnava najbolj ranljivih
uporabnikov odvetniških storitev, kot so fizične osebe in manjša podjetja. Slednji imajo
manjše možnosti za izbiro med ponudniki in manjšo sposobnost za oceno kakovosti
ponujenih storitev. Na opisano potrebo po upoštevanju javnega interesa je Evropsko
komisijo opozorilo tudi Evropsko interesno združenje CCBE (Svet odvetniških združenj
Evrope), ki poudarja, da so številno najpomembnejše fizične osebe (obtoženci, žrtve
nasilja, ponesrečenci, oškodovani delojemalci itd.) ter manjša podjetja, čeprav
vrednostno gledano prevladujejo podjetja.
V zadnjem desetletju smo bili priča številnim poskusom liberalizacije trgov, ki so
povprek obljubljali pretežno pozitivne učinke brez poglobljene ekonomske analize. Na
osnovi zbranih izkušenj ugotavljamo, da je za uspešno deregulacijo nujno razumevanje
posebnosti posameznih trgov, sicer stroški hitro presežejo koristi (npr. negativni učinki
široke dostopnosti zdravil ali pa poslabšanje dostopnosti do lekarniške oskrbe na manj
poseljenih območjih; Mlinarič et al., 2016). Previdnost velja tudi pri branju
ekonometričnih analiz učinkov liberalizacije profesionalnih storitev (npr. EC, 2014), kjer
se nediferencirano primerja odvetniške, računovodske, arhitekturne in inženirske storitve.
Takšna primerjava profesionalnih storitev je vsebinsko popolnoma neprimerna, saj
posebnosti segmentov uporabnikov odvetniških storitev ter izjemne specifike
odvetniškega trga privedejo do napačnih ugotovitev. Izkušnje namreč kažejo, da
deregulacija pogosto prinaša pozitivne učinke v segmentu odvetniških storitev za
podjetja, medtem ko v segmentu fizičnih oseb in manjših podjetij praviloma vodi v
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poslabšanje kakovosti storitev ter zmanjšanje dostopnosti efektivnega pravnega varstva
(Lee, 2010).
Za razumevanje delovanja trga odvetniških storitev smo se v nadaljevanju posvetili
predvsem analizi tržnih udeležencev, tržni koncentraciji, neto profitni marži, strukturi
stroškov, portfelju odvetniških storitev in smiselnosti regulacije.
3.1

Število tržnih udeležencev in zaposlenih

Po podatkih EC-CEPEJ (2016) je bilo v Sloveniji 1.628 odvetnikov v letu 2014 oz. 79
odvetnikov na 100.000 prebivalcev. Glede na aktualne podatke iz leta 2015 je bilo v
Sloveniji registriranih 1.300 pravnih oseb v odvetniški dejavnosti, kar je največ v zadnjih
20 letih. Med njimi je bilo 1.051 registriranih kot evidentirani odvetnik, 240 družb z
omejeno odgovornostjo, 4 družbe z neomejeno odgovornostjo, 3 tuje podružnice in 2
samostojna podjetnika.
V letu 2015 je bilo 1.051 oz. 80,8% vseh pravnih subjektov v odvetniški dejavnosti
organiziranih kot evidentirani odvetnik. Prevladujejo manjše odvetniške pisarne z največ
1 zaposlenim (45,4%), odvetniške pisarne z največ 3 zaposlenimi pa predstavljajo kar
82,1% celotne populacije odvetniških pisarn.

Organizacijska oblika

Tabela 1:

Število odvetniških pisarn glede na organizacijsko obliko po velikostnih
razrednih zaposlovanja (2015)

D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Tuja podružnica
S.p.
Skupaj

0-1
zaposlen
2
(0,2%)
35
(2,7%)
551 (42,4%)
0
(0,0%)
2
(0,2%)
590 (45,4%)

Število subjektov
2-3
4 in več
zaposlena
zaposlenih
1
(0,1%)
1
(0,1%)
84
(6,5%)
121
(9,3%)
390
(30,0%)
110
(8,5%)
1
(0,1%)
2
(0,2%)
0
(0,0%)
0
(0,0%)
(36,6%)
234
(18,0%)
476

Skupaj
4
240
1.051
3
2
1.300

(0,3%)
(18,5%)
(80,8%)
(0,3%)
(0,1%)
(100%)

Vir: ZZZS (2016)

Število odvetniških pisarn se je v obdobju 1995-2015 potrojilo, kar predstavlja zelo
dinamično rast na ravni med 5%-6% letno (z izjemo v letih 2010-2013). Na začetku tega
obdobja so močno prevladovale odvetniške pisarne z največ 1 zaposlenim (60,6%), ta
delež pa je dosegel svoj minimum v letu 2009 pri 41,8%. Delež odvetniških pisarn z 2-3
zaposlenimi je bil dokaj stabilen (okoli 37%), medtem ko se je delež odvetniških pisarn
s 4 in več zaposlenimi povzpel iz 5% na 18%.
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Leto

Tabela 2:

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Razvoj števila odvetniških pisarn po velikostnih razredih zaposlovanja
0-1
zaposlen
260 (60,60%)
259 (54,20%)
302 (56,10%)
296 (52,70%)
333 (54,10%)
345 (53,60%)
359 (52,90%)
371 (51,50%)
358 (47,40%)
351 (43,70%)
369 (43,10%)
388 (42,50%)
419 (42,80%)
455 (44,00%)
460 (41,80%)
475 (42,30%)
487 (42,80%)
498 (43,30%)
506 (42,60%)
536 (43,20%)
589 (45,30%)

Število subjektov
2-3
4 in več
zaposlena
zaposlenih
147 (34,30%)
22
(5,10%)
187 (39,10%)
32
(6,70%)
206 (38,30%)
30
(5,60%)
225 (40,00%)
41
(7,30%)
225 (36,60%)
57
(9,30%)
236 (36,60%)
63
(9,80%)
243 (35,80%)
76 (11,20%)
267 (37,00%)
83 (11,50%)
299 (39,60%)
99 (13,10%)
337 (42,00%) 115 (14,30%)
346 (40,40%) 141 (16,50%)
374 (41,00%) 151 (16,50%)
380 (38,80%) 180 (18,40%)
392 (37,90%) 188 (18,20%)
412 (37,40%) 229 (20,80%)
404 (36,00%) 244 (21,70%)
420 (36,90%) 230 (20,20%)
402 (35,00%) 249 (21,70%)
446 (37,60%) 235 (19,80%)
477 (38,50%) 227 (18,30%)
477 (36,70%) 234 (18,00%)

Letna
rast

Skupaj
429
478
538
562
615
644
678
721
756
803
856
913
979
1.035
1.101
1.123
1.137
1.149
1.187
1.240
1.300

/
49
60
24
53
29
34
43
35
47
53
57
66
56
66
22
14
12
38
53
60

(11,40%)
(12,60%)
(4,50%)
(9,40%)
(4,70%)
(5,30%)
(6,30%)
(4,90%)
(6,20%)
(6,60%)
(6,70%)
(7,20%)
(5,70%)
(6,40%)
(2,00%)
(1,20%)
(1,10%)
(3,30%)
(4,50%)
(4,80%)

Vir: ZZZS (2016)

Rast števila odvetniških pisarn izkazuje dokaj natančno sledenje številu novih zadev na
sodiščih, zato sklepamo, da je izkazana rast odvetniških pisarn vzdržna. Glede na
primerjave znotraj EU lahko sklepamo, da se bo zadevna rast še nekaj časa nadaljevala,
če bodo zagotovljeni primerni ekonomski pogoji.
Slika 14:

Korelacija med številom novih zadev na sodiščih in številom odvetniških
pisarn

Vir: CE (2016), FURS in AJPES (2016).
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Odvetniška dejavnost je v letu 2015 zaposlovala 3.418 ljudi, od tega 2.081 med subjekti,
ki so registrirani kot odvetniki, 1.263 v družbah z omejeno odgovornostjo, 61 v tujih
podružnicah, 11 v družbah z neomejeno odgovornostjo in 2 kot samostojna podjetnika.
Slika 15:

Dinamika števila zaposlenih v odvetniški dejavnosti v Sloveniji (1995 –
2015)

Vir: ZZZS (2016)

Število zaposlenih je sledilo dinamični rasti števila odvetniških pisarn. Rast se je nekoliko
umirila v letu 2011, nato pa spet nadaljevala po letu 2013. Povprečna letna rast
zaposlovanja v obdobju od 1995 do 2015 je znašala 8%.
3.2

Vpliv števila odvetnikov na njihov ekonomski položaj

Včasih se v javnem mnenju pojavijo tudi napačne hipoteze, da je padec zaslužkov
odvetniških pisarn povezan s hitrostjo rasti števila odvetnikov. Tovrstne teze lahko
zavrnemo s pomočjo obstoječih podatkov o celotni populaciji odvetnikov. Promet
odvetniških pisarn od leta 1996 do 2014 se je povečal za 521%, medtem ko je število
zaposlenih naraslo le za 380%. Učinke počasnejše rasti zaposlenih je videti v povečani
produktivnosti (prihodki/zaposlenega), ki je od 35.679 € v letu 1996 narasla na 48.904 €
v letu 2014 oz. za 37%. Primerjava rasti prihodkov in zaposlenih 1996-2003 pokaže, da
je rast prihodkov znatno prehitevala rast števila zaposlenih, medtem ko obdobje 20032014 izkazuje skoraj izenačeno rast prihodkov in zaposlenih.
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Tabela 3:
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Gibanje rasti prihodkov in rasti zaposlenih v odvetniški dejavnosti
Prihodki

Rast 2014/1996
Rast 2003/1996
Rast 2014/2003

521%
246%
212%

Zaposleni
380%
191%
199%

Opomba: Podatki za leto 1995 niso popolni, zato smo za bazično leto izbrali 1996.

Kljub prisotnemu optimizmu in pozitivni rasti BDP od 2004 do vključno 2008 je rast
produktivnosti začela stagnirati v celotni odvetniški populaciji. Nadaljevanje močne rasti
zaposlovanja ob nižji rasti prihodkov pa sugerira tezo, da je rast temeljila na vedno manj
donosnih storitvah. Tako je odvetništvo v letu 2004 doseglo najvišje
prihodke/zaposlenega na ravni 47.720 €, ki jih preseže šele desetletje kasneje, ko znaša
kazalnik 48.904 €.
Omenjeno težavo dodatno potencira zamrznjena odvetniška tarifa, ki prispeva k slabšanju
finančnih rezultatov manjših igralcev na trgu odvetniških storitev. Na osnovi
predstavljenih podatkov posledično sklepamo, da poslabšanje ekonomskega položaja
pretežno manjših odvetnikov ne izvira iz rasti števila odvetnikov in njihovih sodelavcev.
Slika 16:

Upočasnitev rasti produktivnosti odvetniških pisarn po letu 2004

Opomba: Rast (leva skala), produktivnost, izražena s prihodki/zaposlenega (desna skala).
Vir: FURS in AJPES (2016).

Zaradi polarizacije odvetniškega trga je pričakovati velike razlike v produktivnosti
(prihodki/zaposlenega) znotraj posameznih velikostnih razredov, toda analiza je mogoča
le na vzorcu odvetniških družb, za katere razpolagamo z ustreznimi podatki o zaposlenih.
Na spodnji sliki vidimo, da je tudi med vsemi odvetniškimi družbami
prihodek/zaposlenega pospešeno upadal od leta 2003. Slednje je najverjetneje posledica
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dozorevanja trga v večjih regionalnih centrih oz. posledica konkurenčnih pritiskov in
vedno bolj kompleksnih pravnih sporov. Ker je pravno-organizacijska oblika odvetniške
družbe najbolj reprezentativna za segment večjih tržnih igralcev, smo analizirali gibanje
prihodkov na uro zaposlenega v tržnem segmentu s prometom nad 100.000 €. Rezultati
kažejo, da je njihova vrednost padala od 176,6 € v letu 2003 do 71,6 € v letu 2014 1.
Tovrsten podatek pa ni identičen tržni ceni zaračunane odvetniške ure na fakturi, ki je
višja zaradi pokrivanja vseh neposrednih in posrednih stroškov, zahtevane donosnosti in
davkov.
Slika 17:

Gibanje prihodkov/zaposlenega ter prihodek na uro zaposlenega v
odvetniških družbah

Opomba: Podatki o prihodku na zaposlenega zajemajo samo odvetniške družbe, ker za evidentirane
odvetnike nismo razpolagali s številom zaposlenih. Pri izračunu delovnih ur nismo odštevali
praznikov, zaradi lažje primerljivosti podatkov.
Vir: AJPES (2016).

3.3

Vrednost trga in tržna koncentracija

Vrednost trga odvetniških storitev je v letu 2014 znašala okoli 162 mio. €, kar je 5 krat
več kot v letu 1996. V tem času se je delež vrednosti odvetniškega trga v BDP Slovenije
povečal iz 0,26% na 0,43%. Od leta 19962 je odvetniška dejavnost izkazovala
neprekinjeno dinamično rast vse do leta 2008, saj so letne stopnje rasti pretežno presegale
10% (z izjemo let: 2000, 2005 in 2006).
Nizka stopnja občutljivosti odvetništva na ekonomsko krizo ni vidna samo v devetdesetih
letih, ampak tudi po kriznem letu 2008. Letne stopnje rasti prihodkov so namreč bile
vseskozi pozitivne, po izjemno nizki rasti v letih 2012 in 2013 pa je ponovno sledil močan
1

Delno omejitev tovrstnih primerjav predstavlja dejstvo, da vse delovno ure niso pravilno
upoštevane, ko odvetniške družbe angažirajo ljudi, ki ne delajo po pogodbi o zaposlitvi.
2 Nenavadno visoko rast v letu 1995 (114%) pripisujemo nepopolnim bazam podatkov.
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porast (7,9%) v letu 2014, ko skupni prihodki odvetniške dejavnosti dosežejo 162 mio.
€.
Slika 18:

Stopnje letne rasti prihodkov v odvetniški dejavnosti

Vir: FURS in AJPES (2016)

Vztrajnost opisane rasti je v večji meri posledica globalnih trendov naraščajočega
pomena storitev in približevanje prispevka slovenskega odvetništva k BDP na ravneh, ki
so običajne v razvitih državah. Podatki za Nemčijo namreč kažejo, da prihodki
odvetniških družb predstavljajo okoli 0,71% BDP (povprečje od 2008-2014), v letu 2014
pa je ta delež poskočil na 0,76%.
Natančna dinamika rasti obsega prihodkov po organizacijskih oblikah odvetniških pisarn
ter dosežena uspešnost (izražena z neto profitno maržo) je predstavljena na spodnji sliki.
Od začetka proučevanega obdobja je v odvetništvu prevladovala (merjeno s prihodki)
organizacijska oblika evidentiranega odvetnika vse do leta 2009, ko vsota prihodkov
evidentiranih odvetnikov prvič izkaže medletni upad, ki se nadaljuje do 2014. Tako so
odvetniške družbe pretežno v pravno-organizacijski obliki d.o.o. prvič v letu 2014
presegle skupne prihodke evidentiranih odvetnikov, čeprav so še v letu 2008 predstavljale
le dobro četrtino njihovega prometa.
Na spodnji sliki je s pomočjo neto profitne marže dobro viden tudi učinek prilagajanja
odvetniške tarife do leta 2003 oz. njena kasnejša efektivna zamrznitev. Čista profitna
marža celotne populacije se je do leta 2004 vzdrževala na ravni okoli 31%, potem pa
začela vztrajno upadati pod najnižje ravni od leta 1995.
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Slika 19:

Celotni prihodki in čista profitna marža odvetniške dejavnosti v Sloveniji
med 1995 in 2014 (v mio EUR)

Vir: FURS in AJPES (2016)

Opažen trend pri številu evidentiranih odvetnikov kaže na običajen proces dozorevanja
odvetniške dejavnosti, ki zaradi svojih posebnosti pripelje do tržne polarizacije. Tako
imamo na eni strani opravka s profesionalizacijo odvetniških storitev v večjih odvetniških
družbah, ki so sposobne reševati najzahtevnejše primere za domače in tuje stranke (doma
in v tujini). Zaradi njihove rasti in razvejane dejavnosti jim postane pravnoorganizacijska oblika evidentiranega odvetnika ovira v njihovi strategiji razvoja.
Na drugem polu odvetniškega trga ostajajo odvetniki, ki zaradi svojih kadrovskih
možnosti, lokacije oz. drugačne strategije razvoja ne zmorejo konkurirati v
najdonosnejšem in zelo zahtevnem segmentu odvetniškega trga. Aktualni podatki za leto
2014 celo kažejo, da je največji promet ustvarjen pri največjih evidentiranih odvetnikih
dosegel zgornjo mejo na ravni okoli 1 mio. € prometa. Ob tem velja izpostaviti dejstvo,
da je 80% evidentiranih odvetnikov ustvarilo manj kot 100.000 € prometa v letu 2014.
Med odvetniškimi družbami pa je ta delež le 25%.
Na razsevnem diagramu v nadaljevanju vidimo manjše število odvetniških družb, ki
dosegajo prihodke na ravni več kot 1 milijon € (leva slika). Fokus na odvetniške pisarne
z obsegom prometa pod 150.000 € pa nam pokaže območje v celotni populaciji, kjer se
po zadnjih podatkih (leto 2014) nahaja največ enot (skoraj 80% vseh), ki si zaslužijo
posebno analitično pozornost.
Na osnovi linearne regresijske funkcije, ki pojasnjuje donos med prometom in poslovnim
izidom, ocenjujemo, da na nivoju celotne populacije obstajajo običajne možnosti za
dobičkonosno rast (sorazmerno s prometom raste tudi poslovni izid). Zaradi geografskih
omejitev in polarizacije trgov odvetniških storitev smo posebno poglavje posvetili analizi
na ravni posameznega območnega zbora, ki bo pokazala morebitne težave v donosnosti
portfelja odvetniških storitev. Ponudniki odvetniških storitev na ekonomsko manj
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razvitih območjih so namreč izpostavljeni povečanemu tveganju izvajanja visokega
deleža nedonosnih storitev.
Slika 20:

Korelacija med prihodki in poslovnim izidom v odvetniških pisarnah

Vir: FURS in AJPES (2016)

Dokaj dolgo obdobje dinamične rasti odvetniške dejavnosti sčasoma privede do večje
tržne koncentracije, ki se kaže v deležu celotnih prihodkov pod kontrolo 5 oz. 10
največjih tržnih udeležencev (TOP5 in TOP10). Tržna koncentracija se je začela
povečevati z vstopom v 21. stoletje oz. se je do leta 2014 skoraj podvojila glede na leto
1999. Največjih 5 podjetij je tako povečalo svoj tržni delež iz 7,7% na 14,6%, največjih
10 pa iz 12,3% na 21,7%. V osnovi takšna tržna struktura ni posebej zaskrbljujoča, ker
imamo med največjimi 10 opravka z dokaj enakovrednimi tekmeci. Večja nevarnost
koncentracije se lahko pojavi v manjših območnih zborih, kjer je majhno tudi število
odvetniških pisarn.
Slika 21:

Gibanje tržne koncentracije

Slika 22:

Delež odvetniških pisarn s
pozitivnim
poslovnim
izidom

Vir: FURS in AJPES (2016)

V celotni populaciji evidentiranih odvetnikov je razvidno počasno nazadovanje deleža
subjektov, ki so poslovali s pozitivnim izidom po letu 2003, močan upad pa je viden po
kriznem letu 2009. Leto 2014 pa izkazuje podobno verjetnost uspešnosti subjekta ne
glede na pravno-organizacijsko obliko (91%).
Zaskrbljujoča je ugotovitev, da smo priča tudi geografski koncentraciji, saj smo še v letu
2007 med TOP10 zasledili predstavnike treh različnih območnih zborov (Ljubljana,

22

ODVETNIŠTVO IN ODVETNIŠKA TARIFA V SLOVENIJI
B. Brezovnik, Ž. J. Oplotnik & F. Mlinarič: Razvoj in stanje odvetništva v Sloveniji

Maribor in Celje). V letu 2014 pa prevladuje Območni zbor Ljubljana med 16 največjimi,
kjer je le odvetniška družba iz Maribora zasedla 10. mesto. Do podobnih spoznanj
pridemo tudi s pomočjo opazovanja števila odvetniških družb glede na poslovni izid na
zaposlenega v okviru posameznega območnega zbora. Iz spodnje slike razberemo, da
celo v območnih zborih Ljubljana, Koper in Nova Gorica več kot polovica zaposlenih
dela v odveniških družbah3, ki ustvarjajo izgubo oz. največ 10.000 € dobička na
zaposlenega (rdeča in oranžna barva). Medtem je v ostalih območnih zborih situacija
bistveno slabša, saj prej omenjeni barvi popolnoma prevladujeta. Tloris krogov pa
simbolizira velikost regionalnega trga.
Slika 23:

Struktura števila odvetniških družb po poslovnem izidu na zaposlenega v
območnih zborih

Vir: FURS in AJPES (2016)

Histogram prihodkov odvetniških pisarn kaže na močno asimetričnost v desno oz. t.i
pozitivno asimetrijo. Slednje lahko nazorno prikažemo s pomočjo primerjave
povprečnega prihodka odvetniške pisarne, ki je leta 2014 znašal 126.805 €, medtem ko
je mediana4 znašala le 55.884 €. To pomeni, da imamo opravka z 967 odvetniškimi
pisarnami (77%), ki v letu 2014 niso dosegala povprečnega prihodka v dejavnosti. Manjši
promet od mediane pa je izkazovalo 629 odvetniških pisarn.

3

Podatki o zaposlenih pri evidentiranih odvetnikih niso bili dostopni, zato navajamo le podatke za
odvetniške družbe.
4 Mediana predstavlja srednjo vrednost vzorca, od katere je polovica vrednosti opazovanih enot
večja in druga polovica manjša od nje.
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Slika 24:
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Histogram prihodkov odvetniških pisarn

Vir: FURS in AJPES (2016)

Visok pomen lokacije odvetniške pisarne je nazorno prikazana na spodnji sliki, ki temelji
le na podatkih iz odvetniških družb (pretežno d.o.o.), za katere razpolagamo z ustreznimi
podatki. Tako je v okviru ljubljanskega območjega zbora zaposlenih kar 57,4% vseh oseb
v odvetništvu (odvetnikov in ostalih sodelavcev). Najbolj izstopa število takšnih delovnih
mest, ki ustvarjajo izgube oz. do 10.000 € dobička na zaposlenega, istočasno pa je to edini
območni zbor, kjer delovna mesta ustvarjajo tudi več kot 30.000 € dobička/leto. Tako je
v Območnem zboru Ljubljana kakor tudi v ostalih območnih zborih 441 takšnih delovnih
mest (1/3 vseh v odvetniških družbah), ki ustvarjajo izgubo oz. od 0 do 10.000€ dobička
na zaposlenega. Zadevne odvetniške pisarne najverjetneje ne zmorejo zagotavljati
potrebna vlaganja v materialne investicije in razvoj človeških resursov.
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Slika 25:

Število zaposlenih po razredih dobička na zaposlenega odvetniške družbe
v letu 2015

Opomba: Nekateri sosednji območni zbori so podobne barve glede na princip združevanja pri
anonimizaciji podatkov, ki je viden na naslednji sliki za evidentirane odvetnike. Številčne oznake
na x-osi so v tisoč €.
Vir: AJPES (2016).

V nadaljevanju predstavljamo podatke o evidentiranih odvetnikih iz baze FURS s
pomočjo doseženega velikostnega razreda poslovnega izida za celotno odvetniško enoto,
ker je to edini način, da bi zagotovili minimalno primerljivost podatkov z bazo AJPES.
Pri tem se zavedamo omejitev primerjave na osnovi poslovnega izida na zaposlenega (za
odvetniške družbe) ter celotnim doseženim poslovnim izidom (za evidentirane
odvetnike). Zaradi anonimizacije podatkov o zaposlenih pri evidentiranih odvetnikih pa
je to edini najmanjši skupni imenovalec. Za takšen pristop smo se odločili, ker nas v prvi
vrsti zanimajo odvetniške pisarne, ki ustvarjajo izgubo oz. minimalni dobiček, slednje pa
praviloma spadajo med najmanjše družbe. Analiza evidentiranih odvetnikov je namreč
pokazala, da 2/3 podjetij, ki ustvarijo največ 10.000 € poslovnega izida, zaposluje 0 ali 1
sodelavca, medtem ko skoraj 1/3 takšnih zaposluje 2 do 3 delavce. Iz tega lahko
sklepamo, da odvetniške pisarne s poslovnim izidom do 10.000 € v povprečju zaposlujejo
1,13 sodelavca, zato je po naši oceni primerjava podatkov z dobičkom na zaposlenega v
odvetniških družbah v tem segmentu dopustna.
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Slika 26:
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Število evidentiranih odvetnikov po razredih poslovnega izida v letu 2015

Opomba: Številčne oznake na x-osi so v tisoč €.
Vir: FURS (2016).

3.4

Struktura stroškov

Analiza strukture stroškov temelji le na dostopnih podatkih o odvetniških družbah, saj
evidentirani odvetniki niso zavezani k tovrstnemu poročanju. Zaradi te okoliščine
nimamo dostopa do večine proučevane populacije, kjer se nahaja največ majhnih
odvetnikov. Opisano omejitev raziskave poskušamo omiliti s pomočjo predstavitve
manjšega vzorca 10 odvetniških družb z letnim prometom blizu mediane prihodkov
celotne odvetniške populacije. Pri tem implicitno predpostavljamo, da je za poznavanje
značilnosti odvetniškega poslovnega modela ključna velikost odvetniške pisarne ne glede
na pravno-organizacijsko obliko. Značilnosti desetih majhnih in desetih največjih bomo
predstavili s pomočjo podatkov iz računovodskih poročil za leti 2015 in 2012, čeprav
osnovni vzorec podatkov, ki jih je zagotovil naročnik, sega le do 2014, saj smo v okviru
strukture stroškov želeli predstaviti kar najbolj aktualno sliko.
3.4.1

Struktura stroškov majhnih odvetniških družb

Pri oblikovanju vzorca 10 manjših odvetniških družb smo izhajali iz mediane prihodkov
celotne populacije, torej tiste srednje vrednosti celotne populacije, ki razdeli število
opazovanih statističnih enot točno na polovico. To pomeni, da je imela polovica vseh
odvetniških pisarn manjši promet od mediane in druga polovica odvetniških pisarn večji
promet. Mediana prihodkov celotne populacije v letu 2014 je znašala 55.884 €. Izbirali
smo odvetniške družbe, ki so zagotavljale podatke za zadnje 3-4 leta. Ugotovili smo, da
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gre za dokaj dinamičen velikostni interval, saj je smo morali izločiti skoraj vsako drugo
opazovano enoto, ker je izkazovala prihodke samo za 1-2 leti. Na koncu nam je uspelo
oblikovati vzorec 10 podjetij, ki so izpolnjevala osnovne pogoje, njihov promet v letu
2015 pa je segal od 39.347 € do 75.927 €. V vzorcu je 7 družb iz Ljubljane, 2 iz Kopra
in 1 iz Novega mesta.
V proučevanem vzorcu je samo ena podjetniška družba znatno nazadovala od leta 2012
(25% padec prometa) in dve stagnirali (rast prometa -4,9% in +3,8%). Preostalih 7
odvetniških družb je izkazovalo zelo dinamično rast. Velika večina je bila dobro
kapitalsko opremljena (mediana deleža kapitala 59%) in je ustvarjala 32.539 € prihodka
na zaposlenega (merjeno z mediano).
Za profesionalne storitve, kot je odvetništvo, je značilen visok delež stroškov dela, ki je
v našem vzorcu znašal 58% (mediana). V posameznih opazovanih družbah lahko deleži
stroška dela močno odstopajo, saj ima zaposlitev vsake naslednje osebe močan vpliv na
delež v celotnih odhodkih, ko gre za relativno majhne družbe. Posledično je delež
stroškov dela zelo odvisen od razvojne strategije in razvojne faze, v kateri smo ujeli
posamezno družbo. Sicer pa je zaposlovanje neposredno odvisno od možnosti ustvarjanja
prihodkov na zaposlenega, ki je v zadevnem vzorcu znašal 32.539 € (mediana). Ob tem
velja opozoriti na dejstvo, da se lahko del stroškov dela skriva med storitvami, v kolikor
gre za plačevanje posredniškim agencijam (npr. študentsko delo, tajniška opravila) oz.
plačevanje opravljenih ur na osnovi podjemnih pogodb.
Slika 27:

Struktura stroškov majhnih odvetniških družb v letu 2015

Vir: AJPES (2016)

Stroški storitev so praviloma druga najpomembnejša skupina z mediano deleža v vseh
poslovnih odhodkih na ravni 38,6%. Dokaj visoki deleži stroškov storitev lahko
nakazujejo prevaljevanje stroškov dela med storitve, sicer pa se tukaj znajdejo običajni
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stroški za delovanje odvetnikih pisarn, kot so: najemnina, energija, čiščenje, zavarovanje,
telekomunikacije, izobraževanje, stroški dodatnih ekspertiz itd. Podrobna analiza
stroškov storitev zaradi omejitev podatkovne baze žal ni bila mogoča.
Preostali deleži stroškov (v poslovnih odhodkih), kot so amortizacija, blago in material
ter drugi stroški, so praviloma na zelo nizki ravni (mediana našega vzorca: 1,2%; 2,5%
in 1,2%). Amortizacija se kvečjemu povzpne do nekaj odstotnih točk le v primeru
lastništva nepremičnin in avtomobilov.
3.4.2

Struktura stroškov 10 največjih odvetniških družb

Deset največjih odvetniških družb v Sloveniji ima sedež v Ljubljani. Skupaj so v letu
2015 ustvarile skoraj 35,7 mio. € prihodkov ter zapslovale 255 ljudi. Tudi med njimi so
znatne razlike, saj je najmanjša med njimi ustvarila 1,8 mio. €, največja pa 7 mio. €. V
proučevanem vzorcu sta dve družbi od leta 2012 nekoliko nazadovali (rast prometa -12%
in -16%), ena je stagnirala (+6%), medtem ko so preostale močno rastle do vključno 2015
(od 41% do 106%). Mediana prihodka na zaposlenega je znašala 155.137 €, medtem ko
sta podružnici tujih odvetniških hiš presegali 220.000 €/zaposlenega (slednje je lahko
tudi rezultat delovanja v skupini). Domače odvetniške družbe so pretežno dosegale okoli
150.000 €/zaposlenega. Izjema je bila Odvetniška pisarna Ilić, ki je dosegala polovico, in
Odvetniška pisarna Čeferin s tretjino tega nivoja. Vseh 10 največjih odvetniških družb
ima tudi zelo močno kapitalsko bazo (mediana na ravni 76%).
Struktura stroškov v največjih odvetniških družbah v Sloveniji je še bolj raznolika kot v
primeru majhnih družb. Najbolj je očitno odstopanje deleža stroškov dela pri dveh
podružnicah tujih odvetniških hiš ter Odvetniška pisarna Senica, kar je rezultat njihovih
posebnih poslovnih modelov. Kljub temu je mediana deleža stroškov dela v poslovnih
odhodkih na ravni 56% oz. dokaj blizu vrednosti za majhne odvetniške družbe (58%).
Tudi pri zadevnem vzorcu pa ne moremo natančno ugotoviti, koliko je takšnih stroškov,
ki po svoji naravi spadajo med stroške dela, vendar se morebiti nahajajo med stroški
storitev zaradi posebnih pogodbenih odnosov. Mediana prihodkov na zaposlenega v
največjih odvetniških družbah je znašala 155.137 € v letu 2015.
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Slika 28:

Struktura stroškov 10 največjih odvetniških družb v letu 2015

Vir: AJPES (2016)

Mediana deleža stroškov storitev v poslovnih odhodkih je bila v letu 2015 na ravni 36,4%.
Izjemno visoki deleži stroškov storitev v nekaterih odvetniških družbah pa kvečjemu
opozarjajo, da bi bila potrebna podrobnejša analiza teh stroškov, kar pa ob razpoložljivi
podatkovni osnovi ni mogoče.
Vloga preostalih stroškov poslovanja, kot so amortizacija, stroški blaga in materiala ter
drugi stroški, so, podobno kot v primeru majhnih odvetniških družb, prav tako
zanemarljivi.
3.5

Analiza neto profitne marže

Analiza osnovnih značilnosti trga odvetniških storitev v poglavju 2.3.3 je na ravni
celotnega vzorca odvetniških pisarn pokazala, da je efektivna zamrznitev odvetniške
tarife najverjetneje prispevala k postopnemu upadanju neto profitne marže. Slednja je
postopoma drsela iz ravni okoli 31% (pred letom 2004) na raven okoli 25% v letu 2014.
Negativen trend neto profitne marže v pogojih dinamično rastočega trga je posledica
kombinacije učinkov večje konkurence, ki pritiska na marže, kakor tudi posledica
onemogočanja prilagajanja cen (vsaj v višini inflacije) v segmentu manj donosnih oz.
nedonosnih storitev, kar mora voditi v kopičenje izgub. Na razvitih trgih odvetniških
storitev je dobro poznan fenomen navzkrižnega subvencioniranja v tistih odvetniških
pisarnah, kjer znaten del portfelja prestavljajo manj donosne odvetniške storitve. Slednje
so značilne za ekonomsko manj razvita območja ter za manjše odvetniške pisarne.
Posledično so najmanjše odvetniške pisarne prisiljene v poslovni model, ki je pretežno
odvisen od gibanja odvetniške tarife, saj praviloma na razpolagajo z rednimi prihodki iz
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naslova donosnejših storitev, ki bi omogočale navzkrižno subvencioniranje. Srednje
velike odvetniške pisarne si (kljub izvajanju nedonosnih storitev) praviloma uspejo
pridobiti tudi donosnejše posle, s katerimi zagotavljajo uravnotežen razvoj svoje
dejavnosti. Velike odvetniške pisarne pa praviloma navzkrižnega subvencioniranja ne
izvajajo, saj imajo večino svoje zmogljivosti zasedene z donosnimi posli.
Iz spodnje slike lahko razberemo, da so odvetniške pisarne v obdobju 1999-2004 (redno
prilagajanje odvetniške tarife) dosegale dokaj enotno neto profitno maržo okoli 31%.
Konkurenčni pritisk v vseh velikostnih segmentih je povzročal počasno nazadovanje neto
profitne marže na raven okoli 25% za odvetniške pisarne s prometom nad 25.000 €. Na
osnovi teh gibanj sklepamo, da so imele tovrstne odvetniške družbe dovolj nizko
izpostavljenost nedonosnim storitvam, ki se plačujejo po tarifi, da so uspele preprečiti
močnejši upad svoje dobičkonosnosti. Pri tem ne smemo pozabiti, da omenjena obrestna
marža odvetniških pisarn s prometom do 50.000 € najverjetneje predstavlja skrajno
varianto racionalnosti (nekateri stroški pa so celo na neravnovesno nizki ravni) ter se
lahko zaradi majhnih negativnih vplivov na poslovni model močno poslabša (visoka
občutljivost poslovnega izida na tveganja). Pravo nasprotje so lahko večje odvetniške
družbe, ki imajo pri svojih obsegih posla večje racionalizacijske rezerve za krizne čase,
temu primerna pa je tudi nižja občutljivost poslovnega izida na tveganja.
Neprilagajanje odvetniške tarife in konkurenčni pritisk pokaže močan negativen učinek
na skupino odvetniških pisarn s prometom do 25.000 €. Trend njihove dobičkonosnosti
se po letu 2003 popolnoma loči od preostalih odvetniških pisarn in strmo upada vse do
ravni 10% neto profitne marže v letu 2013, ko doseže svoje začasno dno. V letu 2014 pa
se pojavi zanimivo empirično dejstvo, ko se neto profitna marža nenadoma povzpne na
20% v skupini podjetij do 50.000€. Slednje ne predstavlja sprememb v poslovnem
modelu manjših odvetniških pisarn, ampak posledico ugodnejše davčne obravnave, ki jo
omogoča ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Tovrstne
spremembe pa ne zagotavljajo trajne izboljšave ekonomske viabilnosti poslovanja
manjših odvetniških pisarn, ampak le posebno obliko davčne ugodnosti. Omenjena
rešitev davčne politike je prvenstveno namenjena spodbujanju podjetniške aktivnosti v
zgodnji fazi življenjskega cikla storitvenih podjetij, ki s prometom do 50.000 € oz.
100.000€ težje prenašajo običajna davčna bremena in prisotna tveganja. Takšno umetno
izboljšanje poslovne uspešnosti najmanjših odvetniških pisarn s pomočjo davčnega
subvencioniranja ne more biti izgovor za vsiljevanje neravnovesnih dumpinških cen
pretežnim izvajalcem tarifnih odvetniških storitev, ki pogosto ne uspevajo pokrivati niti
racionalno oblikovanih stroškovnih cen ter minimalnih razvojnih sredstev (konkurenčnih
dobičkov).
Velike razlike v uspešnosti poslovnih modelov odvetniških pisarn so nedvoumno
razvidne šele po velikostni segmentaciji trga odvetniških storitev. S tem uspemo
izpostaviti velike razlike v učinkih odvetniške tarife, ki je za velike igralce na trgu dokaj
nerelevantna, za najmanjše igralce pa skoraj usodna.
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Slika 29:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih prihodkov odvetniške
pisarne
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Vir: FURS in AJPES (2016)

Za presojo uspešnosti slovenskega odvetništva je potrebna še primerjava z drugimi
evropskimi državami, čeprav so literatura oz. dostopne podatkovne baze na to temo zelo
skope. V nadaljevanju predstavljamo zanimive razlike v uspešnosti poslovanja celo med
največjimi evropskimi državami z dolgo odvetniško tradicijo. Pri tem opozarjamo, da
podatki niso neposredno primerljivi z našo neto profitno maržo (glejte opombo pod
sliko). Kljub temu velja izpostaviti, da je bruto poslovni presežek (blizu EBITDA marži)
za EU28 na ravni 41% in da obstaja velik razkorak do petih držav z najnižjo vrednostjo
na povprečju okoli 22%. Prav tako obstajajo znatne razlike v obsegu in značilnostih
pravne dejavnosti po državah EU.
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Slika 30:
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Bruto poslovni presežek (BPP)* po izbranih storitvenih dejavnostih v letu
2011

Opomba: BPP je presežek, ki nastane iz poslovnih dejavnosti po poplačilu vhodnih faktorjev dela.
Izračuna se lahko iz dodane vrednosti v stroških faktorjev, minus stroški dela. To je znesek na voljo
enoti, ki ji dovoljuje poplačilo dobaviteljem iz lastnih sredstev in dolga, plačilo davkov in
morebitno financiranje celotnih ali dela njihovih investicij. Prihodek in odhodek, ki je v
računovodskih izkazih družbe kategoriziran kot finančni ali izredni, je izključen iz bruto
poslovnega presežka.
Vir: EC (2014).

3.6

Portfelj odvetniških storitev

Naši rezultati analize trga odvetniških storitev so že pokazali, da je za diferencirano
razumevanje odvetniške dejavnosti nujno opazovanje posameznih velikostnih razredov
odvetniških pisarn ter razumevanje ekonomske moči gravitacijskega območja oz.
regionalnega trga. K navedenemu je smiselno dodati še značilnosti portfelja odvetniških
storitev, saj na ekonomsko manj razvitih območjih prevladujejo tarifne storitve za manj
zahtevno in manj premožno prebivalstvo oz. tarifne storitve za zagotavljanje pravnega
varstva, ki ga financira država. Na ekonomsko bolj razvitih območjih prevladujejo
donosnejše odvetniške storitve oz. t.i. projekti, kjer se stranki dogovarjata za urne
postavke oz. nagrade, vezane na vrednost predmeta spora. Tovrstne nagrade za odvetnike
pa močno odstopajo navzgor glede na tarifne vrednosti.
Za ponazoritev velja ponovno izpostaviti, da kar polovica slovenskih odvetniških pisarn
na leto ustvari manj kot 55.884 € prihodkov (mediana 2014), čeprav je povprečje znašalo
126.805 €. Kar 80% evidentiranih odvetnikov pa ne doseže niti 100.000 € prometa.
Najmanjše odvetniške pisarne so zaradi tržnih omejitev ekonomije obsega (raznoliki
primeri in stranke) ter zaradi kontroliranih cen (odvetniška tarifa), ki se niso prilagajale
niti osnovni inflacijski stopnji (kaj šele posledicam Balassa-Samuelson učinka5), po letu
2004 izgubile še zadnjo možnost za deloma enakopravno konkurenčno tekmo na trgu
5

Podroben opis sledi v poglavju 2.3.7.
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odvetniških storitev ter zagotavljanje pokritosti prebivalstva z mrežo kakovostnih
odvetniških storitev. Pri ponazoritvi težav manjših odvetniških pisarn nam lahko pomaga
poenostavljena ocena povprečnega prihodka na uro zaposlenega v odvetniških pisarnah
s prometom nad 100.000 € (18,3% vseh pisarn), ki je 2014 znašala 71,6 €, ter povprečjem
vrednosti prihodka na uro zaposlenega vseh odvetniških pisarn v Sloveniji, ki je istega
leta znašalo 23,4 €. Tako velika razlika med velikimi odvetniškimi pisarnami in ostalimi
lahko nastane le, če slednje delajo pri bistveno nižjem prihodku na uro zaposlenega, ki
po tej poenostavljeni oceni znaša 12,60 €/uro.
V takšnih okoliščinah si bo vsak odvetnik prizadeval povečevati donosnejši del portfelja
svojih storitev, tarifnim storitvam pa bo namenil kvečjemu proste (presežne) zmogljivosti
svojih zaposlenih. Ker pa je za izvajanje donosnejših odvetniških storitev potrebna široka
delovna skupina izkušenih odvetnikov ter praviloma poglobljena specialistična znanja,
se lahko v tem premijskem segmentu trga znajdejo le večje domače odvetniške družbe in
podružnice tujih uveljavljenih odvetniških hiš. Posledično so vstopne pregrade za
premijski trg odvetniških storitev v vseh državah zelo visoke in v prvi vrsti definirane s
številom odvetnikov v družbi. Manjše odvetniške pisarne so tako v osnovi omejene na
iskanje večjega števila manjših poslov, ki onemogočajo specializacijo in s tem doseganje
ekonomije obsega ter višjih cen za svoje storitve.
Dodatno omejitev pri dostopu do donosnejšega dela trga odvetniških storitev
predstavljajo pravne specializacije, saj na številnih področjih prava (kazensko, upravno,
družinsko itd.) nagrade za odvetnika ne morejo biti odmerjene v odstotku od vrednosti
spora.
Zgodovinske izkušnje kažejo, da so odvetniške pisarne običajno vzdrževale uravnoteženo
strukturo donosnejših in manj donosnih odvetniških storitev, ki so jim omogočale
uspešno poslovanje s pomočjo navzkrižnega subvencioniranja manj donosnih storitev.
Toda močna segmentacija trga odvetniških storitev v zadnjem desetletju onemogoča
takšen poslovni model naraščajočemu številu manjših odvetniških pisarn. Poglavitni
razlog opredeljenih gibanj najdemo v centralizaciji podpornih služb podjetij (tudi pravne
službe) v večjih mestnih centrih oz. v prestolnicah, kamor odhajajo tudi premožnejše
fizične osebe s svojimi zahtevnejšimi pravnimi problemi. Posledično se je tudi v Sloveniji
znaten del premijskih uporabnikov odvetniških storitev skoncentriral predvsem v
Ljubljani in v nekaj večjih mestih.
Empirični podatki z nemškega6 trga potrjujejo negativne posledice močnejše tržne
segmentacije glede na velikost odvetniške pisarne (merjene s številom odvetnikov v
odvetniški pisarni). Podatki kažejo, da skoraj 2/3 najmanjših odvetniških pisarn z enim
zaposlenim odvetnikom nima možnosti za navzkrižno financiranje, ker pri njih
prevladujejo nizko donosni posli. Na drugi strani se visok delež večjih odvetniških pisarn
sploh ne ukvarja s težavo navzkrižnega subvencioniranja svojih storitev, ker pri njih
prevladujejo visoko donosni posli.

6

Tovrstni podatki za slovenski trg ne obstajajo.
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Slika 31:
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Uporaba navzkrižnega subvencioniranja storitev v odvetniški pisarni

Vir: AnwBl (2013).

Težave najmanjših odvetniških pisarn so nekoliko podobne v Nemčiji in v Sloveniji,
čeprav so v Nemčiji izvajali vsaj obdobno usklajevanje z rastjo cen. Glede na vedno večjo
koncentracijo premijskih uporabnikov odvetniških storitev v večjih mestih in
centraliziranost večine državnih institucij v Sloveniji ni mogoče pričakovati, da bo
vzdrževana ustrezna kakovost in dostopnost mreže odvetniških storitev na gospodarsko
in demografsko zapostavljenih območjih. Finančni parametri trga odvetniških storitev na
segmentu manjših odvetniških pisarn, ki se pretežno ukvarjajo s tarifnimi storitvami,
namreč nakazujejo na neutemeljeno regulativno izčrpavanje zadevnih subjektov. Slednji
pa nimajo tržno in pravno konformnih alternativ (dodatne dejavnosti, dvig cen, agresiven
marketing itd.), ki bi omogočile finančno vzdržnost.
V opisanih okoliščinah je za ohranjanje pokritosti z odvetniško mrežo edina rešitev v
prilagajanju vrednosti tarifnih storitev njihovi ravnovesni stroškovni ceni in
minimalnemu donosu. Zaradi dolgoletnega neutemeljenega zamujanja pri usklajevanju z
domačo inflacijo, bodo sedaj potrebne višje stopnje prilagoditve odvetniške tarife, če se
želi zagotoviti minimalno ekonomsko vzdržnost najbolj ogroženi skupini odvetnikov ter
omogočiti lažji vstop novih odvetnikov na domač trg, ki ima (relativno) najmanj
odvetnikov v EU.
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Učinek zamrznitve vrednosti točke odvetniške tarife

Prilagajanje tarife le na osnovi popolnega ali delnega usklajevanja z inflacijo (brez
upoštevanja posebnosti relevantnega trga) predstavlja minimalni pristop regulacije trga,
ki omogoča ohranjanje nivoja realnih cen storitev. Zamrznitev vrednosti odvetniške tarife
v Sloveniji od leta 2003 je z vidika regulacije zadevnega trga strokovno nesprejemljiva,
saj se kot minimalen instrument regulacije uporablja tudi na bistveno bolj razvitih trgih
(npr. Nemčija). Slovenska zakonodaja se je uskladila z »Acquis communautaire«, po
uvedbi skupne evropske valute EUR pa so se v veliki meri poenotile tudi relativne cene
proizvodov in storitev, kar je bistvo enotnega trga. V takšnem konsolidacijskem procesu
pa ravnovesne cene (neprenosljivih) storitev hitreje naraščajo, medtem ko cene
trgovalnega blaga praviloma upadajo.
Zamrznitev vrednosti točke OT spada v instrumentarij proti-inflacijske politike, ki je bila
pred vstopom v evro območje prisotna v Sloveniji. Zaradi doseganja Maastrichtskih
kriterijev glede inflacije je Vlada RS vztrajala na mehanizmu kontroliranih cen na
številnih trgih, posebej pa v ne-menjalnem sektorju, kjer so bili trgi še dokaj nerazviti,
tuja konkurenca pa je imela visoke vstopne pregrade. Ob nezadostni konkurenci ter
sorazmerno neelastični funkciji povpraševanja je v času tranzicije obstajala znatna
verjetnost, da bi se cene storitev gibale skladno s stroškovno funkcijo, saj v takšnih
okoliščinah ne obstaja zadosten konkurenčni pritisk za dvig produktivnosti oz.
zmanjševanje stroškov. Posledično je še v letu 2005 znašal delež reguliranih cen skoraj
18%, do leta 2014 pa se je zmanjšal na dobrih 9%, kar je pod povprečjem EU, ki je
znašalo 12,7% (UMAR, 2014).
Za storitvene dejavnosti velja dejstvo, da je dinamika rasti njihovih cen pretežno odvisna
od dinamike rasti plač, ki predstavljajo največji delež v stroškovni strukturi. Večje plače
v ne-menjalnem sektorju storitev pogosto niso posledica povečane produktivnosti (kot to
velja za plače v industriji), ampak le posnemajo dinamiko plač iz menjalnega sektorja,
tako da poskušajo obdržati pretekla razmerja. Povečanja stroškov v storitveni dejavnosti
ni mogoče kompenzirati z večjo produktivnostjo (frizer ne postriže več glav na časovno
enoto, pa tudi odvetnik ni sposoben kakovostno svetovati in zastopati več strank na
časovno enoto), zato se zaradi ohranjanja vzdržnega poslovnega modela pretežen del
povečanih stroškov prenese v višje cene storitev, ki v procesu integracije z enotnim
evropskim trgom največ prispevajo k dvigu ravni cen oz. inflaciji.
Opisan kanal »pritiska« ne-menjalnega sektorja na dvig ravni cen (inflacijo) je v
ekonomiji znan kot Balassa-Samuelson učinek. Slednji temelji na predpostavki, da
obstaja razlika v produktivnosti med državami pretežno v menjalnem sektorju, medtem
ko je produktivnost v ne-menjalnem sektorju pravzaprav konstantna, še posebej, ko gre
za ne-prenosljive storitve. Rast plač v ne-menjalnem sektorju pa mora naraščati s
podobno dinamiko kot plače v menjalnem sektorju, če želijo ponudniki storitev pritegniti
oz. ohraniti potreben obseg zaposlenih.
Z »de facto« zamrznitvijo vrednosti točke odvetniške tarife je posledično Vlada RS
administrativno preprečila običajen proces prilagajanja cen odvetniških storitev v
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segmentu tarifnih storitev. S tem je povzročila kopičenje cenovnih neravnovesij, ki
dolgoročno škodijo razvoju trga odvetniških storitev, tako po številu udeležencev kakor
po zagotavljanju trajne kakovosti storitev. Slednje še posebej velja za manjše regionalne
centre, kjer obstajajo zelo omejene možnosti za navzkrižno subvencioniranje tarifnih
storitev z donosnejšimi komercialnimi posli, ko je nagrada za odvetnika odvisna od
vrednosti spora (predvsem na segmentu podjetij). Na ta način so bili številni odvetniki na
manjših regionalnih trgih s prevladujočimi tarifnimi storitvami prisiljeni v povečevanje
produktivnosti, ki v danih okoliščinah zadevne dejavnosti ni niti teoretično mogoča, ne
da bi pritiskala na kakovost storitev.
Opisano ravnanje regulatorja odvetniške tarife kaže tudi elemente fiskalne in socialne
politike, saj zamrznitev cen tarifnih odvetniških storitev omogoča dostop do uveljavljanja
pravic revnejšim slojem prebivalstva ob minimalnih stroških za državo. Ker pa v
ekonomiji »nobeno kosilo ni zastonj«, razliko do poštene tržne cene storitve v vedno večji
meri nosijo odvetniške pisarne, ki imajo v svojem prodajnem portfelju visok delež
storitev obračunanih po tarifi. Slednje imajo opravka z naraščajočim obsegom pravil
(domačih in evropskih) ter kompleksnejšimi primeri, zato enota iste odvetniške storitve
zahteva povečan obseg dela za kakovostno pripravo in izvedbo zastopanja stranke.
Kumulacija negativnih učinkov neupravičenega oviranja pri doseganju poštene tržne
cene odvetniškega dela je dobro viden na sledeči sliki. S pomočjo 18.921 opazovanih
enot od 1995 do 2014 smo sledili številu odvetniških pisarn (evidentirani odvetniki in
odvetniške družbe), ki so dosegle negativno neto profitno maržo, nizko neto profitno
maržo (0%-10%), srednjo neto profitno maržo (10%-30%), ter visoko7 neto profitno
maržo (nad 30%). Iz slike je razvidna dokaj stabilna struktura uspešnosti celotne
populacije odvetniških pisarn do leta 2004. Izgube je izkazovalo okoli 3% vseh, nizko
neto profitno maržo je dosegalo okoli 10% odvetnikov, prevladovala pa je srednja neto
profitna marža (blizu 40% odvetnikov) ter visoka neto profitna marža (okoli 50%
odvetnikov).
Po letu 2004 se začne struktura uspešnosti odvetniških pisarn močno spreminjati v
skupini najbolj ogroženih odvetnikov. Delež odvetnikov, ki poslujejo z izgubo, se skoraj
potroji do leta 2014, medtem ko se delež odvetnikov z zelo nizko neto profitno maržo
podvoji. Močno se začne zmanjševati tudi delež odvetniških pisarn, ki ustvarjajo visoko
neto profitno maržo. Dokaj stabilna ostaja skupina odvetniških pisarn z zmerno neto
profitno maržo, kar je verjetno posledica selitve odvetniških pisarn iz skupine visoke neto
profitne marže med tiste z zmerno neto profitno maržo ter selitve odvetnikov z nekoč
zmerno neto profitno maržo v območje nizke oz. negativne neto profitne marže8.
Na osnovi izvedenih analiz domačega trga odvetniških storitev ter mednarodnih primerjav smo
ocenili, da se giblje ravnovesna vrednost neto profitne marže okoli 25%. Z namenom ocene
ogroženosti posamezne odvetniške pisarne smo kot (nevzdržno) nizko določili razpon neto profitne
marže do 10%. Kot visoko neto profitno maržo smo opredelili mejo pri 30% glede na preteklo
gibanje teh vrednosti na trgu, preostalo območje (10%-30%) predstavlja srednjo uspešnost glede
na neto profitno maržo.
8 Natančno sledenje migraciji posamezne odvetniške pisarne ni mogoče, ker so podatki
anonimizirani.
7
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Struktura uspešnosti celotne populacije odvetništva po razredih dosežene
neto profitne marže

Slika 32:
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Vir: Lastni izračuni na osnovi podatkov AJPES in FURS (2016).

Rezultati iz zgornje slike so z vidika razvoja konkurenčne tržne strukture in z vidika
dostopnosti do kakovostne mreže odvetniških storitev zaskrbljujoči. Posledice
zamrznitve vrednosti odvetniške tarife pa se znatno razlikujejo po velikostnem razredu
odvetniške pisarne ter glede na značilnosti regionalnega trga.
Pogled na strukturo uspešnosti najmanjših odvetniških pisarn s prometom do 50.000 €
nam pokaže, da se njihov položaj poslabšuje že vsaj od leta 1999, saj se je delež
odvetnikov z izgubami povzpel kar za 5-krat do leta 2014. V istem času se več kot podvoji
delež majhnih odvetniških pisarn z nizko neto profitno maržo. Tako najbolj ogroženi
skupini odvetnikov (s prometom do 50.000 €) skupaj predstavljata že skoraj 30%
odvetniških pisarn. V tem segmentu pa je posebej vidna posledica gospodarske krize po
letu 2008.
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Struktura uspešnosti odvetniških pisarn s prometom do 50.000 € glede na
neto profitno maržo

Slika 33:
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Vir: Lastni izračuni na osnovi podatkov AJPES in FURS (2016)

Zbrani argumenti po naši oceni kažejo na glavna tveganja za razvoj odvetniškega trga, ki
se pospešeno kopičijo pretežno v segmentu najmanjših odvetniških družb. Pri tem velja
opozoriti, da so zadevna tveganja dodatno potencirana glede na značilnosti regionalnih
odvetniških trgov, glede na gostoto poseljenosti prebivalstva in prisotnostjo sedežev
podjetij. Ko iz opazovanega vzorca manjših odvetniških družb s prometom do 50.000 €
izločimo razvitejše regionalne centre, kot so Ljubljana, Koper, Nova gorica in Celje,
dobimo sledečo sliko, kjer delež najbolj ogroženih odvetniških pisarn dosega že skoraj
40%.
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Struktura uspešnosti odvetniških pisarn s prometom do 50.000 €glede na
neto profitno maržo (brez Ljubljane, Nove Gorice, Kopra, Celja)

Slika 34:
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Vir: Lastni izračuni na osnovi podatkov AJPES in FURS (2016)

Učinkovita regulacija cen na razvitih trgih storitev je zahtevno opravilo, ki jo lahko
praviloma dobro opravlja le sam trg. Na spodnji sliki vidimo, da so vse profesionalne
dejavnosti povečevale svoje cene v letih 2007 in 2008, ko je vladal splošen optimizem,
oz. so se začele prilagajati z manjšimi znižanji cen v času krize. Ta ključen instrument
obvladovanja lastnega poslovnega modela pa je v manjših odvetniških družbah, ki so
odvisne od odvetniške tarife, skoraj popolnoma onemogočen.
Slika 35:

Dinamika cen izvajalcev izbranih storitvenih dejavnosti

Vir: SURS (2017)

Nesmiselnost tovrstne državne intervencije je viden tudi na nemškem primeru, ki kaže na
umirjeno rast odvetniških honorarjev, temelječih na dogovoru. Tovrstne cene so se v
opazovanem obdobju od 2003-2015 kontinuirano povečevale in dosegle 14,2% rast.
Medtem se je rast cen tarifnih storitev dolgo časa zadrževala (do leta 2012), potem pa
sledi nerazumljiv skok iz ravni 106,4 v letu 2012 na raven 121,9 v letu 2014.
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Slika 36:

39

Kumulativna rast cen odvetniških storitev glede na leto 2003

Opomba: Rast je izražena z baznim indeksom na leto 2003.
Vir: DeStatis.de (2017).

Razlike v donosnosti portfelja storitev med velikimi in manjšimi odvetniškimi pisarnami
lahko izrazimo tudi s povprečno vrednostjo prihodkov na uro zaposlenega v odvetništvu.
Na osnovi podatkov z nemškega trga smo ugotovili, da se je povprečna vrednost ure v
letu 2014 povzpela na 38,4 €. Za primerjavo smo dodali tudi podatke za celotno
populacijo slovenskih odvetniških družb, ki so v letu 2014 dosegale 23,4 € prihodkov/uro
zaposlenega, medtem ko so podatki samo za odvetniške družbe s prometom nad 100.000
€ pokazali vrednosti na ravni 71,6 €. Velik razkorak med povprečjem večjih odvetniških
pisarn ter celotno populacijo ponovno nakazuje na bistveno nižje prihodke/uro med
manjšimi odvetniškimi pisarnami, ki po naši poenostavljeni oceni dosegajo okoli 12,60
€ v letu 2014. Tovrsten podatek pa ni identičen tržni ceni zaračunane odvetniške ure na
fakturi, ki je višja do okoli 2,5-krat, zaradi pokrivanja vseh neposrednih in posrednih
stroškov, zahtevane donosnosti in davkov.

40

ODVETNIŠTVO IN ODVETNIŠKA TARIFA V SLOVENIJI
B. Brezovnik, Ž. J. Oplotnik & F. Mlinarič: Razvoj in stanje odvetništva v Sloveniji

Slika 37:

Povprečen prihodek na 1 uro zaposlenega v odvetništvu (DE in SLO)

Opomba: Pri izračunu delovnih ur nismo odštevali praznikov zaradi lažje primerljivosti podatkov.
Vir: DeStatis (2012-2016) ter lastni izračuni na osnovi podatkov AJPES in FURS (2016).

Regulacija cen proizvodov ali storitev na trgu je oblika državne intervencije, ki mora
služiti jasno definiranemu javnemu interesu, zato se v sodobnih tržnih ekonomijah
uporablja v posebnih primerih. Takšna posebnost mora biti posebej utemeljena s širšim
javnim interesom, vzdrževanjem visokih strokovnih standardov ali s posebnostmi tržne
strukture, ki bi sicer preveč omejevale učinkovito delovanje zadevnega trga.
Osnovni cilj vsake regulacije trgov mora biti povečevanje ali vsaj vzdrževanje
blagostanja v družbi s pomočjo regulacijskih instrumentov, ki trajno zmanjšujejo tržne
neučinkovitosti. Toda izkušnje kažejo (tudi v primeru odvetniških storitev), da
nepremišljena regulacija povečuje oz. ustvarja nove tržne neučinkovitosti, ki so posledica
političnih vplivov in birokratskih procesov. Posebej v času dinamičnih družbenoekonomskih sprememb je nepogrešljivo stalno spremljanje regulacijskih učinkov glede
na izhodiščno stanje in glede na zastavljene dolgoročne cilje administrativnega
poseganja. Dobra praksa narekuje, da bi moral regulator zadevnega trga podati poročilo
(vsaj 1 krat na dve leti), iz katerega so razvidni regulacijski ukrepi ter njihovi učinki glede
na zastavljene cilje. Za pripravo tovrstnih poročil mora regulator vzpostaviti tudi ustrezen
sistem poročanja reguliranih družb, ki bo omogočal neposreden vpogled v njihove
poslovne modele ter vpogled v parametre celotnega trga.
Pasivna regulacija trga odvetniških storitev v segmentu regulacije cen, ki je nastala v zelo
drugačnih tržnih in širših ekonomskih pogojih, je dober primer slabe prakse tržne
regulacije. Slednja že dlje časa povzroča negativne ekonomske posledice, ne da bi jih
regulator zaznal oz. sproti nevtraliziral. Vzrok za takšno stanje je v samem procesu
prilagajanja reguliranih cen za tako izpostavljeno poklicno skupino, kot so odvetniki.
Bistvo problema je v časovni dinamiki tovrstnih prilagoditev ter v »političnem procesu«
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prilagajanja odvetniške tarife. Daljše, kot je obdobje ne-prilagoditve cen odvetniških
tarifnih storitev samemu gibanju cen oz. primerljivim plačam, tem bolj se kopiči
sorazmerno visoka številka utemeljene rasti, ki delno nadomesti preteklo prikrajšanje.
Toda »javno mnenje« si bo zapomnilo predvsem odobritev visoke rasti zaslužkov za
odvetnike oz. stroškov za prebivalstvo in državo, ob prevladujočem javnem mnenju o že
visokih zaslužkih vodilnih odvetniških pisarn. Posledično bo moral pristojni minister
nameniti zelo veliko energije prepričevanju javnega mnenja, da ne nudi pomoči pri
okoriščanju privilegirane družbene skupine, ampak le prilagaja ceno dela v segmentu
nedonosnih odvetniških storitev na nivo bližji pošteni tržni vrednosti, ki bo omogočila
preživetje in s tem delovna mesta v najmanjših odvetniških pisarnah, pretežno na
ekonomsko manj razvitih območjih. S tem pa bo omogočil tudi ustrezno pokritost s
kakovostnimi odvetniškimi storitvami pretežnega dela prebivalstva.
Opisan pritisk javnega mnenja in volilne kalkulacije vladnih strank pogosto privedejo do
odlašanja s tovrstnimi odločitvami oz. do prilagoditev, ki ne ustrezajo ekonomskim oz.
poslovnim argumentom oz. nimajo veliko skupnega z uresničevanjem jasno začrtanih
ciljev regulacije trgov. Rešitev je lahko zelo preprosta v obliki obdobnega prilagajanja
vrednosti odvetniške točke izbranemu indeksu rasti (cen ali plač), če gre za dokaj razvite
trge odvetniških storitev, ki ohranjajo regulacijo »minimalnih cen«, ki služi predvsem
vzdrževanju pokritosti z mrežo odvetniških storitev. Posebno pozornost pa bi veljalo
nameniti prilagoditvi tarifnih postavk najnižje ocenjenih storitev ter jih približati njihovi
pošteni tržni vrednosti.
V zadnjem desetletju smo bili priča številnim poskusom liberalizacije trgov, ki so
povprek obljubljali pretežno pozitivne učinke brez poglobljene ekonomske analize. Na
osnovi zbranih izkušenj ugotavljamo, da je za uspešno deregulacijo nujno razumevanje
posebnosti posameznih trgov, sicer stroški hitro presežejo koristi (npr. negativni učinki
široke dostopnosti zdravil ali pa poslabšanje dostopnosti do lekarniške oskrbe na manj
poseljenih območjih; Mlinarič et al., 2016). Previdnost velja tudi pri branju
ekonometričnih analiz učinkov liberalizacije profesionalnih storitev (npr. EC, 2014), kjer
se nediferencirano primerja odvetniške, računovodske, arhitekturne in inženirske storitve.
Takšna primerjava profesionalnih storitev je vsebinsko popolnoma neprimerna, saj
posebnosti segmentov uporabnikov odvetniških storitev ter izjemne specifike
odvetniškega trga privedejo do napačnih ugotovitev. Izkušnje namreč kažejo, da
deregulacija pogosto prinaša pozitivne učinke v segmentu odvetniških storitev za
podjetja, medtem ko v segmentu fizičnih oseb in manjših podjetij praviloma vodi v
poslabšanje kakovosti storitev ter zmanjšanje dostopnosti efektivnega pravnega varstva
(Lee, 2010).
3.8

Analiza plač zaposlenih v odvetništvu in odvetnikov

Analizo plač zaposlenih v odvetništvu in sodnikov smo izvedli s pomočjo baze podatkov
SURS, ki podrobno spremljajo zadevno dejavnost šele od leta 2005. Posledično smo se
odločili za predstavitev celotne podatkovne serije do oktobra 2015. Omenjene podatke
SURS smo dopolnili s podatki AJPES-ISPAP (Informacijski sistem za posredovanje in
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analizo podatkov o plačah v javnem sektorju), ki omogočajo primerjavo s povprečnimi
bruto plačami za okrajne in okrožne sodnike. Na koncu pa pokažemo še kratko
primerjavo s podatki o plači na zaposlenega iz našega vzorca odvetniških družb (10
majhnih in 10 največjih). Podatki iz sistema AJPES-ISPAP zajemajo obdobje 2010-2015
in predstavljajo le povprečne plače sodnikov v mesecu oktobru.
Slika 38:

Mesečno gibanje bruto plač v profesionalnih dejavnostih ter sodstvu
(2005M1-2015M10)

Vir: SURS in AJPES (2016)

Primerjalna analiza agregatnih podatkov o mesečnih bruto plačah smo izvedli v
dejavnostih: M 69.101-Odvetništvo, M 69.103-Druge pravne dejavnosti, M 69.200Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje in M 70.220Drugo podjetniško in poslovno svetovanje. Iz zgornje slike je razvidno, da so se bruto
plače v ostalih segmentih profesionalnih storitev skoraj izenačile, medtem ko bruto plače
odvetniške dejavnosti tradicionalno ohranjajo nekoliko višji nivo, pri čemer pa se razlika
do ostalih dejavnosti ne povečuje.
Na zgornji sliki predstavljamo tudi bruto stroške dela okrajnih in okrožnih sodnikov
(podobno pa velja tudi za ostala delovna mesta v pravosodju), ki predstavljajo pomembno
alternativo samostojni odvetniški poti. Zraven tega se moramo zavedati, da visoke
nagrade zaposlenih v najbolj uspešnih odvetniških družbah ustvarjajo vtis o visokih
plačah pri vseh odvetnikih. Da temu ni tako, je pokazala tudi naša analiza vzorca 10
majhnih odvetniških družb in 10 največjih. Podatki iz vzorca naših 10 majhnih
odvetniških družb kažejo, da znaša mediana plače/zaposlenega 1.141 €, pri čemer so 4
družbe izkazovale bruto plačo po 1.000 €. Na drugi strani pa imamo opravka z največjimi
odvetniškimi družbami, kjer je mediana povprečne bruto plače znašala 2.698 €, v treh
primerih pa je presegala 3.400 €. Zbrani podatki kažejo, da si lahko najmanjše odvetniške
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pisarne privoščijo kvečjemu obračun najnižje osnove, medtem ko celo najuspešnejše
odvetniške družbe dosegajo le nivo plače okrajnega sodnika.
4

Analiza območnih zborov odvetnikov

Odvetniške pisarne v Sloveniji so organizirane v okviru 11 območnih zborov. Posamičen
območni zbor sestavljajo odvetniki ter odvetniški kandidati in pripravniki, ki sodelujejo
pri delu zbora brez pravice glasovanja. Člansko odvetnikov v območnem zboru je
obvezno.
Analiza odvetniških območnih zborov je nekoliko otežena zaradi anonimizacije podatkov
o evidentiranih odvetnikih v bazi FURS, ki ne vsebuje števila zaposlenih. Zaradi tega so
v podatkih za leto 2014 nekateri manjši območni zbori pridruženi k večjemu sosednjemu
območnemu zboru. Tako je npr. Območni zbor Kranj združen z Območnim zborom
Ljubljana, Območni zbor Celje pa z Območnim zborom Slovenj Gradec. Namen
pričujoče analize je med drugim presoditi ustrezno pokritost območja Slovenije z
odvetniškimi storitvami ter poslovno-finančno vzdržnost odvetniških pisarn na poslovno
manj zanimivih območjih. Ker nam podatki za leto 2014 tega ne omogočajo, smo se
odločili, da za analizo območnih zborov v nadaljevanju uporabimo podatke iz leta 2013.
Slednji izkazujejo podobne vsebinske značilnosti, kot so veljale v letu 2014, istočasno pa
omogočajo poglobljen vpogled tudi v geografsko manjše trge odvetniških storitev.
Opisan problem je vezan le na področje analize, vezane na prihodke in poslovni izid
odvetniških pisarn. Ostale podatke, ki smo jih pridobili iz baz AJPES ter ZZZS (število
odvetniških pisarn in zaposleni), navajamo na najaktualnejši ravni dostopnih podatkov za
leto 2015.
Slika 39:

Odvetniški območni zbori v Sloveniji

Območni zbor Celje
Območni zbor Koper
Območni zbor Kranj
Območni zbor Krško
Območni zbor Ljubljana
Območni zbor Pomurje
Območni zbor Nova Gorica
Območni zbor Novo mesto
Območni zbor Ptuj
Območni zbor Slovenj Gradec
Vir: OZS (2016)

Območni zbor Ljubljana predstavlja več kot polovico odvetniških pisarn (681), sledi mu
Območni zbor Maribor s 146 odvetniškimi pisarnami in Območni zbor Celje s 129.
Prevladujoč položaj Območnega zbora Ljubljana je razumljiv, saj je v glavnem mestu
največja koncentracija gospodinjstev, gospodarskih družb ter državnih inštitucij.
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V Območnem zboru Ljubljana je bilo leta 2015 zaposlenih 1.953 oz. 57% vseh zaposlenih
v odvetniški dejavnosti, sledi pa Območni zbor Maribor s 346 zaposlenimi in Območni
zbor Celje s 314. Tri največje odvetniške pisarne so v letu 2015 skupaj zaposlovale 147
oseb. Organizirane so kot družba z omejeno odgovornostjo in spadajo v Območni zbor
Ljubljana. Izmed evidentiranih odvetnikov je največja pisarna v Celju z 19 zaposlenimi,
v Ljubljani s 16 in v Mariboru s 15 zaposlenimi. Nad 20 zaposlenih imata tudi dve tuji
odvetniški podružnici, s sedežem v območnemu zboru Ljubljana.
Slika 41:

Število zaposlenih v odvetniški dejavnosti v letu 2015 po območnih zborih

Celotni prihodki odvetniških pisarn v letu 2013 so znašali 147,8 mio. €, od tega je 205
odvetniških družb in tujih podružnic ustvarilo 70 mio. € oz. 47,4% celotnega trga.
Kumulativen poslovni izid odvetniške dejavnosti v letu 2013 je znašal 37,4 mio. €, v tem
pa se skriva tudi 0,95 mio. € izgube. S pomočjo spodnje slike ponazarjamo razdelitev
vseh prihodkov odvetniške dejavnosti ter porazdelitev izgub po območnih zborih. Na
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osnovi podatkov sklepamo, da so izgube nesorazmerno porazdeljene v primerjavi z
deležem v prihodkih posameznega območnega zbora. V primeru Območnih zborov
Ljubljana, Celje in Koper je to razmerje zelo ugodno, medtem ko predvsem Kranj,
Maribor in Ptuj izkazujejo nad-proporcionalno visok delež v izgubah.
Slika 42:

Delež posameznih območnih zborov v prihodkih ter delež v izgubah trga
odvetniških storitev v letu 2013

Gibanje čiste dobičkovnosti po območnih zborih v letu 2013 opozarja, da so nevzdržno
nizke (povprečne) stopnje čiste dobičkonosnosti dosegane v manjših območnih zborih.
Edina izjema v letu 2013 je Murska Sobota.
Slika 43:

Gibanje čiste dobičkonosnosti po območnih zborih v letu 2013

V nadaljevanju predstavljamo še podatke o velikosti regionalnih trgov odvetniških
storitev za odvetniške družbe v letu 2014 in za evidentirane odvetnike v letu 2013.
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Slika 44:

4.1

Prihodki odvetniških družb
po območnih zborih v letu
2014 (v mio €)

Slika 45:

Območni zbor Ljubljana

Območni zbor Ljubljana obsega območje
sodnega okraja Ljubljana, ki med splošnimi
sodišči zajema vrhovno, višje, okrožno in 9
okrajnih sodišč ter specializirana sodišča:
upravno; višje delovno in socialno sodišče;
delovno in socialno sodišče. V letu 2014 je bilo v
Sodnem okrožju Ljubljana zaposlenih 421
sodnikov. Po število odvetniških pisarn je
Območni zbor Ljubljana največji zbor. V letu
2015 je bilo v Območnem zboru Ljubljana
registriranih 681 odvetniških pisarn, ki so
zaposlovala 1.953 oseb. Večina (76,3%) je bila
registrirana kot evidentirani odvetnik, preostale
pa kot družbe z omejeno odgovornostjo (22,9%).
Evidentirani odvetniki zaposlujejo največ oseb
(963), sledijo odvetniške družbe, organizirane kot
d.o.o. (920), tuje podružnice (61), d.n.o. (8) ter
eden samozaposlen s.p.

Prihodki
evidentiranih
odvetnikov po območnih
zborih v letu 2013 (v mio €)
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Tabela 4:

47

Število podjetij v odvetniški dejavnosti glede na organizacijsko obliko in
število zaposlenih v Območnem zboru Ljubljana

D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Tuja podružnica
S.p.
Skupaj

Število subjektov
0-1
2-3
zaposlen
zaposlena
1 (0,1%)
1 (0,1%)
25 (3,7%)
51 (7,5%)
300 (44,1%)
170 (25,0%)
0 (0,0%)
1 (0,1%)
1 (0,1%)
0 (0,0%)
327 (48,1%)
223 (32,7%)

4 in več
zaposlenih
1 (0,1%)
79 (11,6%)
49 (7,2%)
2 (0,2%)
0 (0,0%)
131 (19,2%)

Skupaj
3 (0,3%)
155 (22,9%)
519 (76,3%)
3 (0,3%)
1 (0,1%)
681 (100%)

Skoraj polovica odvetniških pisarn v Območnem zboru Ljubljana ima največ enega
zaposlenega, 1/3 pa 2-3 zaposlene. Od leta 1995 do 2010 je vidna zelo močna dinamika
zaposlovanja, ki se nadaljuje v letu 2013.
Slika 46:

Dinamika razvoja števila podjetij in zaposlenih v odvetniški dejavnosti v
Območnem zboru Ljubljana (1995-2015)

Vir: ZZZS (2016)

Območni zbor Ljubljana izkazuje najbolj dinamičen del slovenskega trga odvetniških
storitev, saj so se skupni prihodki povečali kar za 5,4-krat glede na leto 1998. Prav tako
je opaziti močan trend prehoda na organizacijsko obliko odvetniške družbe, ki je značilna
za večje oz. hitro rastoče odvetniške družbe. Povprečni prihodek na zaposlenega v
odvetniških družbah je nenehno naraščal, čeprav se je rast po letu 2010 močno umirila.
Medtem pa dobiček na zaposlenega v odvetniških družbah od leta 2004 ostaja na podobni
ravni.
Porazdelitev prihodkov po velikostnih razredih izkazuje dokaj visoko število velikih
odvetniških pisarn, ki imajo svoj sedež praviloma v Ljubljani. Temu primerna je tudi
primerljivo visoka tržna koncentracija na trgu odvetniških storitev na območju
Območnega zbora Ljubljana, ki se giba okoli 20% za TOP5 odvetniških družb.
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Slika 47:

Slika 49:

Prihodki
odvetniških
pisarn v Območnem
zboru Ljubljana

Porazdelitev prihodkov
Območni zbor Ljubljana
za 2013

Slika 48:

Slika 50:

Prihodek in dobiček na
zaposlenega v odvetniških
družbah (Območni zbor
Ljubljana)

Tržna koncentracija na
osnovi prihodkov TOP5
v Območnem zboru
Ljubljana

Vir: FURS in AJPES (2016)

Pokritost z odvetniško mrežo v Območnem zboru Ljubljana je na ravni 294 zaposlenih v
odvetništvu na 100.000 prebivalcev. Razmerje med številom zaposlenih v odvetništvu in
številom sodnikov (4,14 v letu 2013) pa se postopoma izboljšuje, saj število sodnikov
neznatno nazaduje, število zaposlenih v odvetništvu pa dinamično raste. Opisana rast je
po naši oceni vzdržna glede na število novih primerov na sodiščih in glede na stabilno
rast prihodkov, ki jih povprečen prebivalec Območnega zbora Ljubljana namenja za
odvetniške storitve (skoraj 159 €).
Slika 51:

Število
sodnikov
in
zaposlenih v odvetništvu na
100.000
prebivalcev
(Območni zbor Ljubljana)

Slika 52:

Število novih primerov na
sodišče glede na sodnika in
zaposlenega v odvetniški
pisarni (Območni zbor
Ljubljana)
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Slika 53:

Prihodki
odvetniške
pisarne na prebivalca
(Območni zbor Ljubljana)

Slika 54:
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Korelacija med poslovnim
izidom in prihodki

Razsevni diagram je fokusiran na najmanjše odvetniške pisarne in kaže korelacijo med
poslovnim izidom in prihodki. Zadevni regionalni trg je zelo zanimiv, ker vsaka dodatna
enota prihodka v povprečju prispeva 0,33 centa k neto poslovnemu izidu.
Slika 55:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih odvetniških pisarn

Podatki za največji regionalni odvetniški trg kažejo, da so bile najmanjše odvetniške
pisarne ves čas pod pritiskom zniževanja neto profitne marže. Stanje po letu 2003 pa se
je drastično poslabšalo za tiste, ki so ustvarile prihodke do 25.000 €. Delno omilitev
negativnega trenda je prineslo šele leto 2013 zaradi davčnih učinkov.
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Območni zbor Maribor

Območni zbor Maribor spada pod območje sodnega
okrožja Maribor, katero zajema višje, okrožno in 3
okrajna splošna sodišča ter specializirano delovno
sodišče. V letu 2015 je bilo v Območnemu zboru
Maribor registriranih 146 odvetniških pisarn, ki so
zaposlovale 346 oseb, od tega 71 v odvetniških
družbah. Velika večina (87,7%) je bila registrirana
kot evidentirani odvetnik, preostali pa kot d.o.o.

Organizacijska
oblika

Tabela 5:

Število podjetij v odvetniški dejavnosti glede na organizacijsko obliko in
število zaposlenih v Območnem zboru Maribor v letu 2015

D.o.o.
Odvetnik
Skupaj

Število subjektov
0-1
2-3
zaposlen
zaposlena
2 (1,4%)
6 (4,1%)
56 (38,4%)
54 (37,0%)
58 (39,8%)
60 (41,1%)

4 in več
zaposlenih
10 (6,8%)
18 (12,3%)
28 (19,1%)

Skupaj
18 (12,3%)
128 (87,7%)
146 (100%)

Skoraj 40% odvetniških pisarn v Območnem zboru Maribor ima največ enega
zaposlenega, podoben delež pa 2-3 zaposlene. Od leta 1995 do 2010 je vidna zelo močna
dinamika zaposlovanja, ki je bila prekinjena vse do 2015.
Slika 56:

Dinamika razvoja števila podjetij in zaposlenih v odvetniški dejavnosti v
Območnem zboru Maribor (1995 – 2015)

Vir: ZZZS (2016)
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Območni zbor Maribor izkazuje manj dinamičen del slovenskega trga odvetniških
storitev, saj so se skupni prihodki povečali le za slabe 2-krat glede na leto 1998. Prav tako
je opaziti močan trend prehoda na organizacijsko obliko odvetniške družbe po letu 2011.
Od leta 1998 je zadevni trg doživel upad prihodkov v letih 1999, 2005 in 2012. Povprečni
prihodek na zaposlenega v odvetniških družbah je naraščal od leta 2008. Dobiček na
zaposlenega v odvetniških družbah je upadal od leta 2007 do 2009, nato pa stagniral na
relativno nizki ravni.
Porazdelitev prihodkov po velikostnih razredih izkazuje dokaj visoko število velikih
odvetniških pisarn. Temu primerna je tudi primerljivo visoka tržna koncentracija na trgu
odvetniških storitev na območju Območnega zbora Maribor, ki se giba okoli 30% za
TOP5 odvetniških družb.
Slika 57:

Prihodki
odvetniških
pisarn v Območnem
zboru Maribor

Slika 59:

Porazdelitev prihodkov v
Območnem zboru Maribor
za 2013

Slika 58:

Slika 60:

Prihodek in dobiček na
zaposlenega v odvetniških
družbah (Območni zbor
Maribor)

Tržna koncentracija na
osnovi prihodkov TOP5 v
Območnem zboru Maribor

Pokritost z odvetniško mrežo v Območnem zboru Maribor je na ravni 134 zaposlenih v
odvetništvu na 100.000 prebivalcev. Razmerje med številom zaposlenih v odvetništvu in
številom sodnikov (2,5 v letu 2013) je dokaj ugodno. Število sodnikov neznatno
nazaduje, število zaposlenih v odvetništvu pa se je ustavilo po letu 2009. Sorazmerno
visoko število primerov na sodnika in na zaposlenega v odvetništvu nakazuje na možnost
rasti v prihodnosti, vendar zelo nizka raven prihodkov odvetniških pisarn na prebivalca
(55,6 €) ne kaže možnosti za njihovo financiranje.
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Slika 61:

Slika 63:

Število
sodnikov
in
zaposlenih v odvetništvu na
100.000
prebivalcev
(Območni zbor Maribor)

Prihodki
odvetniške
pisarne na prebivalca
(Območni zbor Maribor)

Slika 62:

Slika 64:

Število novih primerov na
sodiščih glede na sodnika
in
zaposlenega
v
odvetniški
pisarni
(Območni zbor Maribor)

Korelacija
med
poslovnim izidom in
prihodki

Razsevni diagram je fokusiran na najmanjše odvetniške pisarne in kaže korelacijo med
poslovnim izidom in prihodki. Zadevni regionalni trg je manj zanimiv, ker vsaka dodatna
enota prihodka v povprečju prispeva le 0,07 centa k neto poslovnemu izidu.
Slika 65:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih odvetniških pisarn

Podatki za Območni zbor Maribor kažejo, da so bile najmanjše odvetniške pisarne ves
čas pod pritiskom zniževanja neto profitne marže. Stanje po letu 2003 pa se je drastično
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poslabšalo za tiste, ki so ustvarile prihodke do 25.000 €. Delno omilitev negativnega
trenda je prineslo šele leto 2013 zaradi davčnih učinkov.
4.3

Območni zbor Celje

Območni zbor Celje spada pod območje sodnega
okrožja Celje, katero zajema višje, okrožno in 6
okrajnih splošnih sodišč ter specializirano
delovno sodišče. V letu 2015 je bilo v
Območnem zboru Celje registriranih 129
odvetniških pisarn, ki so zaposlovale 314 oseb,
od tega 62 v odvetniških družbah. Velika večina
(85,3%) je bila registrirana kot evidentirani
odvetnik, preostali pa kot d.o.o.

Organizacijska
oblika

Tabela 6:

Število podjetij v odvetniški dejavnosti glede na organizacijsko obliko in
število zaposlenih v Območnem zboru Celje v letu 2015

D.o.o.
Odvetnik
Skupaj

Število subjektov
0-1
2-3
zaposlen
zaposlena
4 (3,1%)
8 (6,2%)
49 (38,0%)
48 (37,2%)
53 (41,1%)
56 (43,4%)

4 in več
zaposlenih
7 (5,4%)
13 (10,1%)
20 (15,5%)

Skupaj
19 (14,7%)
110 (85,3%)
129 (100%)

V Območnem zboru Celje ima 41,1% odvetniških pisarn največ enega zaposlenega,
43,3% pisarn pa 2-3 zaposlene. Od leta 1995 do 2010 je vidna zelo močna dinamika
zaposlovanja, ki je bila prekinjena vse do 2015.
Slika 66:

Dinamika razvoja števila podjetij in zaposlenih v odvetniški dejavnosti v
Območnem zboru Celje (1995 – 2015)

Vir: ZZZS (2016)

Območni zbor Celje izkazuje dokaj dinamičen del slovenskega trga odvetniških storitev,
saj so se skupni prihodki povečali za skoraj 3-krat glede na leto 1998. Prav tako je opaziti
močan trend prehoda na organizacijsko obliko odvetniške družbe po letu 2011. Od leta
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1998 je zadevni trg doživel upad prihodkov v letih 2005 in 2008, kasneje pa ohranjal
okoli 11 mio. € prihodkov. Povprečni prihodek na zaposlenega v odvetniških družbah
izkazuje manjšo povprečno rast do leta 2013, čeprav se je pretežno nahajal okoli 40.000
€/zaposlenega. Dobiček na zaposlenega v odvetniških družbah se je pretežno nahajal na
zelo nizki ravni, oz. se je občasno celo spremenil v kumulativno izgubo.
Porazdelitev prihodkov po velikostnih razredih izkazuje dokaj visoko število velikih
odvetniških pisarn. Temu primerna je tudi primerljivo visoka tržna koncentracija na trgu
odvetniških storitev na območju Območnega zbora celje, ki se giba okoli 25% za TOP5
odvetniških družb.
Slika 67:

Slika 69:

Prihodki
odvetniških
pisarn v Območnem zboru
Celje

Porazdelitev
prihodkov
Območnega zbora Celje za
2013

Slika 68:

Slika 70:

Prihodek in dobiček na
zaposlenega v odvetniških
družbah (Območni zbor
Celje)

Tržna koncentracija na
osnovi prihodkov TOP5
v Območnem zboru
Celje

Pokritost z odvetniško mrežo v Območnem zboru Celje je na ravni blizu 104 zaposlenih
v odvetništvu na 100.000 prebivalcev. Razmerje med številom zaposlenih v odvetništvu
in številom sodnikov (2,7 v letu 2013) je dokaj ugodno. Število sodnikov počasi nazaduje,
število zaposlenih v odvetništvu pa se je ustavilo po letu 2009. Sorazmerno visoko število
primerov na sodnika in na zaposlenega v odvetništvu nakazuje na možnost rasti v
prihodnosti, vendar zelo nizka raven prihodkov odvetniških pisarn na prebivalca (40,1 €)
ne kaže možnosti za njihovo financiranje.
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Slika 71:

Število sodnikov in
zaposlenih
v
odvetništvu na 100.000
prebivalcev (Območni
zbor Celje)

Slika 72:

Število novih primerov
na sodiščih glede na
sodnika in zaposlenega v
odvetniški
pisarni
(Območni zbor Celje)

Slika 73:

Prihodki
odvetniške
pisarne na prebivalca
(Območni zbor Celje)

Slika 74:

Korelacija med poslovnim
izidom in prihodki

Razsevni diagram je fokusiran na najmanjše odvetniške pisarne in kaže korelacijo med
poslovnim izidom in prihodki. Zadevni regionalni trg je manj zanimiv, ker vsaka dodatna
enota prihodka v povprečju prispeva le 0,08 centa k neto poslovnemu izidu.
Slika 75:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih odvetniških pisarn
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Podatki za Območni zbor Celje kažejo, da so bile najmanjše odvetniške pisarne ves čas
pod pritiskom zniževanja neto profitne marže. Stanje po letu 2006 pa se je drastično
poslabšalo za tiste, ki so ustvarile prihodke do 25.000 €. Dokaj netipično pa je dejstvo,
da se že v letu 2004 zalomijo neto profitne marže odvetniških pisarn s prometom nad
50.000 €. Delno omilitev negativnega trenda je prineslo šele leto 2013 zaradi davčnih
učinkov.
4.4

Območni zbor Koper

Območni zbor Koper spada pod območje
sodnega okrožja Koper, katero zajema višje,
okrožno in 5 okrajnih splošnih sodišč ter
specializirano delovno sodišče. V letu 2015 je
bilo v Območnem zboru Koper registriranih 86
odvetniških pisarn, ki so zaposlovale 198 oseb,
od tega 61 v odvetniških družbah. Velika večina
(82,6%) je bila registrirana kot evidentirani
odvetnik, preostali pa kot d.o.o.

Organizacijska
oblika

Tabela 7:

Število podjetij v odvetniški dejavnosti glede na organizacijsko obliko in
število zaposlenih v Območnem zboru Koper v letu 2015

D.o.o.
Odvetnik
Skupaj

Število subjektov
0-1
2-3
zaposlen
zaposlena
1 (1,2%)
8 (9,2%)
40 (46,5%)
25 (29,1%)
41 (47,7%)
33 (38,3%)

4 in več
zaposlenih
6 (7,0%)
6 (7,0%)
12 (14,0%)

Skupaj
15 (17,4%)
71 (82,6%)
86 (100%)

Skoraj 48% odvetniških pisarn v Območnem zboru Koper ima največ enega zaposlenega,
dobrih 38% pa 2-3 zaposlene. Od leta 1995 je vidna dokaj stabilna rast zaposlovanja, ki
se je po letu 2008 nekoliko upočasnila.
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Slika 76:
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Dinamika razvoja števila zaposlenih v odvetniški dejavnosti v Območnem
zboru Koper (1995 – 2015)

Vir: ZZZS (2016)

Območni zbor Koper izkazuje dokaj dinamičen del slovenskega trga odvetniških storitev,
saj so se skupni prihodki povečali za 3-krat glede na leto 1998. Prav tako je opaziti močan
trend prehoda na organizacijsko obliko odvetniške družbe po letu 2008. Od leta 1998 je
zadevni trg rasel vse do leta 2009, ko se je ustalil okoli 7,3 mio. € prihodkov. Povprečni
prihodek na zaposlenega v odvetniških družbah je naraščal do leta 2008, ko doseže
prelomno točko in začne upadati. Dobiček na zaposlenega v odvetniških družbah je
naraščal do 2007, nato pa začel upadati.
Porazdelitev prihodkov po velikostnih razredih izkazuje dokaj visoko število velikih
odvetniških pisarn. Temu primerna je tudi primerljivo visoka tržna koncentracija na trgu
odvetniških storitev na območju Območnega zbora Koper, ki se giba okoli 42% za TOP5
odvetniških družb.
Slika 77:

Prihodki odvetniških
pisarn v Območnem
zboru Koper

Slika 78:

Prihodek in dobiček na
zaposlenega v odvetniških
družbah (Območni zbor
Koper)
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Slika 79:

Porazdelitev prihodkov
v Območnem zboru
Koper za 2013

Slika 80:

Tržna koncentracija na
osnovi prihodkov TOP5 v
Območnem zboru Koper

Pokritost z odvetniško mrežo v Območnem zboru Koper je na ravni 123 zaposlenih v
odvetništvu na 100.000 prebivalcev. Razmerje med številom zaposlenih v odvetništvu in
številom sodnikov (2,5 v letu 2013) je dokaj ugodno. Število sodnikov nazaduje, število
zaposlenih v odvetništvu pa se je ustavilo po letu 2009. Sorazmerno visoko število
primerov na sodnika in na zaposlenega v odvetništvu nakazuje na možnost rasti v
prihodnosti, vendar zelo nizka raven prihodkov odvetniških pisarn na prebivalca (49,2 €)
ne kaže možnosti za njihovo financiranje.
Slika 81:

Število
sodnikov
in
zaposlenih v odvetništvu na
100.000
prebivalcev
(Območni zbor Koper)

Slika 83:

Prihodki
odvetniške
pisarne na prebivalca
(Območni zbor Koper)

Slika 82:

Slika 84:

Število novih primerov na
sodiščih glede na sodnika
in
zaposlenega
v
odvetniški
pisarni
(Območni zbor Koper)

Korelacija med poslovnim
izidom in prihodki
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Razsevni diagram je fokusiran na najmanjše odvetniške pisarne in kaže korelacijo med
poslovnim izidom in prihodki. Zadevni regionalni trg je zelo zanimiv, ker vsaka dodatna
enota prihodka v povprečju prispeva 0,26 centa k neto poslovnemu izidu.
Slika 85:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih odvetniških pisarn

Podatki za Območni zbor Koper kažejo, da so bile najmanjše odvetniške pisarne ves čas
pod pritiskom zniževanja neto profitne marže. Stanje po letu 2003 pa se je drastično
poslabšalo za tiste, ki so ustvarile prihodke do 25.000 €. Šele v letih 2013 in 2014 pa so
si opomogle odvetniške pisarne s prometom med 25.000 € in 50.000 € prihodkov zaradi
davčnih učinkov.
4.5

Območni zbor Kranj

Območni zbor Kranj spada pod območje sodnega
okrožja Kranj, katero zajema okrožno in 4
okrajna splošna sodišča. V letu 2015 je bilo v
Območnem zboru Kranj registriranih 80
odvetniških pisarn, ki so zaposlovale 184 oseb,
od tega 62 v odvetniških družbah. Velika večina
(81,3%) je bila registrirana kot evidentirani
odvetnik, preostali pa kot d.o.o.
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Organizacijska
oblika

Tabela 8:

Število podjetij v odvetniški dejavnosti glede na organizacijsko obliko in
število zaposlenih v Območnem zboru Kranj v letu 2015

D.o.o.
Odvetnik
Skupaj

Število subjektov
0-1
zaposlen
3 (3,8%)
36 (45,0%)
39 (48,8%)

2-3
zaposlena
5 (6,3%)
24 (30,0%)
29 (36,3%)

4 in več
zaposlenih
7 (8,8%)
5 (6,3%)
12 (15,1%)

Skupaj
15 (18,8%)
65 (81,3%)
80 (100%)

Skoraj 49% odvetniških pisarn v Območnem zboru Kranj ima največ enega zaposlenega,
36% pa 2-3 zaposlene. Od leta 1995 do 2009 je vidna zelo močna dinamika zaposlovanja,
sledi pa stagnacija zaposlovanja vse do 2015.
Slika 86:

Dinamika razvoja števila podjetij in zaposlenih v odvetniški dejavnosti v
Območnem zboru Kranj (1995 – 2015)

Vir: ZZZS (2016)

Območni zbor Kranj izkazuje dokaj dinamičen del slovenskega trga odvetniških storitev,
saj so se skupni prihodki povečali le za skoraj 3,3-krat glede na leto 1998. Prav tako je
opaziti močan trend prehoda na organizacijsko obliko odvetniške družbe po letu 2007.
Od leta 1998 je zadevni trg doživel upad prihodkov v letih 2005, 2007 in 2012. Povprečni
prihodek na zaposlenega v odvetniških družbah kljub močnemu nihanju izkazuje
pozitiven trend.
Porazdelitev prihodkov po velikostnih razredih izkazuje prevlado manjših odvetniških
pisarn. Tržna koncentracija na trgu odvetniških storitev na območju Območnega zbora
Kranj je naraščala do leta 2006 (42,5%), nato pa upadla na okoli 31% za TOP5
odvetniških družb.
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Slika 87:

Prihodki
odvetniških
pisarn v Območnem zboru
Kranj

Slika 88:

Prihodek in dobiček na
zaposlenega v odvetniških
družbah (Območni zbor
Kranj)

Slika 89:

Porazdelitev prihodka v
Območnem zboru Kranj za
2013

Slika 90:

Tržna koncentracija na
osnovi prihodkov TOP5 v
Območnem zboru Kranj

Pokritost z odvetniško mrežo v Območnem zboru Kranj je na ravni 87 zaposlenih v
odvetništvu na 100.000 prebivalcev. Razmerje med številom zaposlenih v odvetništvu in
številom sodnikov (3,5 v letu 2013) je dokaj ugodno. Število sodnikov neznatno
nazaduje, število zaposlenih v odvetništvu pa se je ustavilo po letu 2008. Sorazmerno
visoko število primerov na sodnika in na zaposlenega v odvetništvu nakazuje na možnost
rasti v prihodnosti, vendar zelo nizka raven prihodkov odvetniških pisarn na prebivalca
(34,9 €) ne kaže možnosti za njihovo financiranje.
Slika 91:

Število
sodnikov
in
zaposlenih v odvetništvu na
100.000
prebivalcev
(Območni zbor Kranj)

Slika 92:

Število novih primerov
na sodiščih glede na
sodnika in zaposlenega
v odvetniški pisarni
(Območni zbor Kranj)
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Slika 93:

Prihodki
odvetniške
pisarne
na prebivalca
(Območni zbor Kranj)

Slika 94:

Korelacija
poslovnim
prihodki

izidom

med
in

Razsevni diagram je fokusiran na najmanjše odvetniške pisarne in kaže korelacijo med
poslovnim izidom in prihodki. Zadevni regionalni trg je manj zanimiv, ker vsaka dodatna
enota prihodka v povprečju prispeva le 0,06 centa k neto poslovnemu izidu.
Slika 95:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih odvetniških pisarn

Podatki za Območni zbor Kranj kažejo, da so bile najmanjše odvetniške pisarne ves čas
pod pritiskom zniževanja neto profitne marže. Stanje po letu 2005 pa se je drastično
poslabšalo za tiste, ki so ustvarile prihodke do 25.000 € oz. tudi za tiste s prometom nad
50.000 €. Omilitev negativnega trenda niso zagotovili niti davčni učinki.
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Območni zbor Nova Gorica

Območni zbor Nova Gorica spada pod območje
sodnega okrožja Nova Gorica, katero zajema okrožno
in 4 okrajna splošna sodišča. V letu 2015 je bilo v
Območnem zboru Nova Gorica registriranih 45
odvetniških pisarn, ki so zaposlovale 102 osebi, od
tega 26 v odvetniških družbah. Velika večina (82,2%)
je bila registrirana kot evidentirani odvetnik, preostali
pa kot d.o.o. ter eden s.p.

Organizacijska
oblika

Tabela 9:

Število podjetij v odvetniški dejavnosti glede na organizacijsko obliko in
število zaposlenih v Območnem zboru Nova Gorica v letu 2015

D.o.o.
Odvetnik
S.p.
Skupaj

Število subjektov
0-1
Zaposlen
0 (0,0%)
18 (40,0%)
1 (2,2%)
19 (42,2%)

2-3
Zaposlena
3 (6,7%)
15 (33,3%)
0 (0,0%)
18 (40%)

4 in več
zaposlenih
4 (8,9%)
4 (8,9%)
0 (0,0%)
8 (17,8%)

Skupaj
7 (15,6%)
37 (82,2%)
1 (2,2%)
45 (100%)

Dobrih 42% odvetniških pisarn v Območnem zboru Nova Gorica ima največ enega
zaposlenega, 40% pa 2-3 zaposlene. Od leta 1995 do 2009 je vidna zelo močna dinamika
zaposlovanja, ki kasneje je nazadovalo.
Slika 96:

Dinamika razvoja števila podjetij in zaposlenih v odvetniški dejavnosti v
Območnem zboru Nova Gorica (1995 – 2015)

Vir: ZZZS (2016)

Območni zbor Nova Gorica izkazuje dinamičen del slovenskega trga odvetniških storitev,
saj so se skupni prihodki povečali za skoraj 2,6-krat glede na leto 1998. Prav tako je
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opaziti močan trend prehoda na organizacijsko obliko odvetniške družbe po letu 2010.
Zadevni trg je izkazoval rastoče prihodke vse do leta 2008, nato pa sledi počasna
stagnacija. Povprečni prihodek na zaposlenega v odvetniških družbah je naraščal do
prelomnega leta 2010, potem pa upada. Dobiček na zaposlenega v odvetniških družbah
je izkazoval negativen trend vse od leta 2008.
Porazdelitev prihodkov po velikostnih razredih izkazuje prevlado manjših odvetniških
pisarn. Tržna koncentracija na trgu odvetniških storitev na območju Območnega zbora
Nova Gorica je bila sorazmerno visoka do leta 2010, potem pa je močno upadla na okoli
26% za TOP5 odvetniških družb.
Slika 97:

Prihodki
odvetniških
pisarn v Območnem
zboru Nova Gorica

Slika 98:

Slika 99:

Porazdelitev prihodkov v
Območnem zboru Nova
gorica za 2013

Slika 100:

Prihodek in dobiček na
zaposlenega v odvetniških
družbah (Območni zbor
Nova Gorica)

Tržna koncentracija na
osnovi prihodkov TOP5
v Območnem zboru
Nova Gorica

Pokritost z odvetniško mrežo v Območnem zboru Nova Gorica je na ravni 91 zaposlenih
v odvetništvu na 100.000 prebivalcev. Razmerje med številom zaposlenih v odvetništvu
in številom sodnikov (3,4 v letu 2013) je dokaj ugodno. Število sodnikov neznatno
nazaduje, število zaposlenih v odvetništvu pa od leta 2009 rahlo upada. Sorazmerno
visoko število primerov na sodnika in na zaposlenega v odvetništvu nakazuje na možnost
rasti v prihodnosti, vendar zelo nizka raven prihodkov odvetniških pisarn na prebivalca
(30,4 €) ne kaže možnosti za njihovo financiranje.
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Slika 101:

Število
sodnikov
in
zaposlenih v odvetništvu
na 100.00 prebivalcev
(Območni zbor Nova
Gorica)

Slika 102:

Število novih primerov
na sodiščih glede na
sodnika in zaposlenega
v odvetniški pisarni
(Območni zbor Nova
Gorica)

Slika 103:

Prihodki
odvetniške
pisarne na prebivalca
(Območni zbor Nova
Gorica)

Slika 104:

Korelacija med poslovnim
izidom in prihodki

Razsevni diagram je fokusiran na najmanjše odvetniške pisarne in kaže korelacijo med
poslovnim izidom in prihodki. Zadevni regionalni trg je manj zanimiv, ker vsaka dodatna
enota prihodka v povprečju prispeva le 0,08 centa k neto poslovnemu izidu.
Slika 105:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih odvetniških pisarn
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Podatki za Območni zbor Nova Gorica so izstopajoči, saj kažejo, da odvetniške pisarne s
prometom nad 25.000 € niso občutile posebnega pritiska na neto profitne marže. Zaradi
majhnega števila najmanjših podjetij pa njihove vrednosti ni bilo smiselno interpretirati.
4.7

Območni zbor Novo mesto

Območni zbor Novo mesto spada pod območje sodnega
okrožja Novo mesto, katero zajema okrožno in 3 okrajna
splošna sodišča. V letu 2015 je bilo v Območnem zboru
Novo mesto registriranih 42 odvetniških pisarn, ki so
zaposlovale 97 oseb, od tega 24 v odvetniških družbah.
Velika večina (88,1%) je bila registrirana kot evidentirani
odvetnik, preostali pa kot d.o.o.

Organizacijska
oblika

Tabela 10:

Število podjetij v odvetniški dejavnosti glede na organizacijsko obliko in
število zaposlenih v Območnem zboru Novo mesto v letu 2015

D.o.o.
Odvetnik
Skupaj

Število subjektov
0-1
2-3
zaposlen
zaposlena
0 (0,0%)
2 (4,8%)
17 (40,5%)
16 (38,1%)
17 (40,5%)
18 (42,9%)

4 in več
Zaposlenih
3 (7,1%)
4 (9,5%)
7 (16,7%)

Skupaj
5 (11,9%)
37 (88,1%)
42 (100%)

Dobrih 40% odvetniških pisarn v Območnem zboru Novo mesto ima največ enega
zaposlenega, skoraj 43% pa 2-3 zaposlene. Od leta 1995 do 2010 je vidna zmerna
dinamika zaposlovanja, ki pa je pridobila na hitrosti v obdobju 2007-2015.
Slika 106:

Dinamika razvoja števila podjetij in zaposlenih v odvetniški dejavnosti v
Območnem zboru Novo mesto (1995 – 2015)

ODVETNIŠTVO IN ODVETNIŠKA TARIFA V SLOVENIJI
B. Brezovnik, Ž. J. Oplotnik & F. Mlinarič: Razvoj in stanje odvetništva v Sloveniji

67

Območni zbor Novo mesto izkazuje dokaj dinamičen del slovenskega trga odvetniških
storitev, saj so se skupni prihodki povečali za 2,4-krat glede na leto 1998. Prav tako je
opaziti močan trend prehoda na organizacijsko obliko odvetniške družbe že po letu 2002.
Od leta 1998 je zadevni trg doživel upad prihodkov v letih 2000 in 2011. Povprečni
prihodek na zaposlenega v odvetniških družbah je naraščal od leta 2007, potem pa znatno
upadel. Dobiček na zaposlenega v odvetniških družbah je stagniral od leta 2005.
Porazdelitev prihodkov po velikostnih razredih izkazuje prevlado manjših odvetniških
pisarn. Tržna koncentracija na trgu odvetniških storitev na območju Območnega zbora
Novo mesto je bila sorazmerno visoka do leta 2004 (47%), potem pa je upadla na okoli
39% za TOP5 odvetniških družb.
Slika 107:

Prihodki
odvetniških
pisarn v Območnem
zboru Novo mesto

Slika 108:

Prihodek in dobiček na
zaposlenega v odvetniških
družbah (Območni zbor
Novo mesto)

Slika 109:

Porazdelitev prihodkov v
Območnem zboru Novo
mesto za leto 2013

Slika 110:

Tržna koncentracija na
osnovi prihodkov TOP5 v
Območnem zboru Novo
mesto

Pokritost z odvetniško mrežo v Območnem zboru Novo mesto je na ravni 76 zaposlenih
v odvetništvu na 100.000 prebivalcev. Razmerje med številom zaposlenih v odvetništvu
in številom sodnikov (2,6 v letu 2013) je dokaj ugodno. Število sodnikov neznatno
nazaduje, število zaposlenih v odvetništvu pa izkazuje pozitiven trend rasti. Sorazmerno
visoko število primerov na sodnika in na zaposlenega v odvetništvu nakazuje na možnost
rasti v prihodnosti, vendar zelo nizka raven prihodkov odvetniških pisarn na prebivalca
(25,2 €) ne kaže možnosti za njihovo financiranje.
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Slika 111:

Slika 113:

Število sodnikov in
zaposlenih v odvetništvu
na 100.000 prebivalcev
(Območni zbor Novo
mesto)

Prihodki
odvetniške
pisarne na prebivalca
(Območni zbor Novo
mesto)

Slika 112:

Slika 114:

Število novih primerov
na sodiščih glede na
sodnika in zaposlenega
v odvetniški pisarni
(Območni zbor Novo
mesto)

Korelacija med poslovnim
izidom in prihodki

Razsevni diagram je fokusiran na najmanjše odvetniške pisarne in kaže korelacijo med
poslovnim izidom in prihodki. Zadevni regionalni trg je manj zanimiv, ker vsaka dodatna
enota prihodka v povprečju prispeva le 0,09 centa k neto poslovnemu izidu.
Slika 115:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih odvetniških pisarn
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Podatki za Območni zbor Novo mesto kažejo, da so bile najmanjše odvetniške pisarne
izpostavljene močni volatilnosti neto profitne marže. Stanje po letu 2009 pa se je
drastično poslabšalo za tiste, ki so ustvarile prihodke do 25.000 €. Vsem ostalim
odvetniškim pisarnam se je neto profitna marža v letu 2013 ustalila na ravni okoli 22%.
Delno omilitev negativnega trenda je prineslo šele leto 2013 zaradi davčnih učinkov.
4.8

Območni zbor Pomurje

Območni zbor Pomurje spada pod območje
sodnega okrožja Murska Sobota, katero zajema
okrožno in 4 okrajna splošna sodišča.. V letu
2015 je bilo v Območnem zboru Pomurje
registriranih 39 odvetniških pisarn, ki so
zaposlovale 76 oseb.

Organizacijska
oblika

Tabela 11:

Število podjetij v odvetniški dejavnosti glede na organizacijsko obliko in
število zaposlenih v Območnem zboru Pomurje v letu 2015

Odvetnik

Število subjektov
0-1
2-3
Zaposlen
zaposlena
17 (43,6%)
19 (48,7%)

4 in več
zaposlenih
3 (7,7%)

Skupaj
39 (100%)

Skoraj 404 odvetniških pisarn v Območnem zboru Pomurje ima največ enega
zaposlenega, slabih 49% pa 2-3 zaposlene. Od leta 1995 do 2011 je vidna zelo močna
dinamika zaposlovanja, kasneje jesamo še upadala.

70

ODVETNIŠTVO IN ODVETNIŠKA TARIFA V SLOVENIJI
B. Brezovnik, Ž. J. Oplotnik & F. Mlinarič: Razvoj in stanje odvetništva v Sloveniji

Slika 116:

Dinamika razvoja števila podjetij in zaposlenih v odvetniški dejavnosti v
Območnem zboru Pomurje (1995 – 2015)

Vir: ZZZS (2016)

Območni zbor Pomurje izkazuje najmanj dinamičen del slovenskega trga odvetniških
storitev, saj so skupni prihodki v letu 2013 na ravni iz leta 1999 oz. nižji kot v letu 1998.
Rast zadevnega trga se je pojavila le v obdobju 2007 do 2010, kasneje pa spet sledi upad
prihodkov. Povprečni prihodek na zaposlenega v odvetniških družbah je naraščal od leta
2008. Dobiček na zaposlenega v odvetniških družbah je upadal od leta 2007 do 2009,
nato pa stagniral na relativno nizki ravni.
Porazdelitev prihodkov po velikostnih razredih izkazuje prevlado manjših odvetniških
pisarn. Tržna koncentracija na trgu odvetniških storitev na območju Območnega zbora
Pomurje je bila zelo visoka do leta 1999 (60%), potem pa je upadla na okoli 37% za
TOP5 odvetniških družb.
Slika 117:

Prihodki odvetniških pisarn v
Območnem zboru Pomurje

Slika 118:

Prihodek in dobiček
na zaposlenega v
odvetniških
družbah (Območni
zbor Pomurje)

V Pomurju ni odvetniških družb.
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Slika 119:

Porazdelitev prihodkov v
Območnem
zboru
Pomurje za 2013

Slika 120:
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Tržna koncentracija na
osnovi prihodkov TOP5 v
Območnem zboru Pomurje

Pokritost z odvetniško mrežo v Območnem zboru Pomurje je na ravni 71 zaposlenih v
odvetništvu na 100.000 prebivalcev. Razmerje med številom zaposlenih v odvetništvu in
številom sodnikov (2,1 v letu 2013) je dokaj ugodno. Število sodnikov neznatno
nazaduje, število zaposlenih v odvetništvu pa se je ustavilo po letu 2011. Sorazmerno
visoko število primerov na sodnika in na zaposlenega v odvetništvu nakazuje na možnost
rasti v prihodnosti, vendar zelo nizka raven prihodkov odvetniških pisarn na prebivalca
(24,6 €) ne kaže možnosti za njihovo financiranje.
Slika 121:

Slika 123:

Število
sodnikov
in
zaposlenih v odvetništvu
na 100.000 prebivalcev
(Območni zbor Pomurje)

Prihodki
odvetniške
pisarne na prebivalca
(Območni zbor Pomurje)

Slika 122:

Slika 124:

Število novih primerov na
sodiščih glede na sodnika
in
zaposlenega
v
odvetniški
pisarni
(Območni zbor Pomurje)

Korelacija
med
poslovnim izidom in
prihodki
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Razsevni diagram je fokusiran na najmanjše odvetniške pisarne in kaže korelacijo med
poslovnim izidom in prihodki. Zadevni regionalni trg je zelo zanimiv, ker vsaka dodatna
enota prihodka v povprečju prispeva 0,33 centa k neto poslovnemu izidu.
Slika 125:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih odvetniških pisarn

Podatki za Območni zbor Pomurje kažejo, da so bile najmanjše odvetniške pisarne
izpostavljene močni volatilnosti neto profitne marže. Stanje po letu 2003 pa se je
drastično poslabšalo za tiste, ki so ustvarile prihodke do 25.000 €. Delno omilitev
negativnega trenda je prineslo šele leto 2013 zaradi davčnih učinkov.
4.9

Območni zbor Ptuj

Območni zbor Ptuj spada pod območje sodnega
okrožja Ptuj, katero zajema okrožno in dve
okrajni splošni sodišči. V letu 2015 je bilo v
Območnem zboru Ptuj registriranih 22
odvetniških pisarn, ki so zaposlovale 56 oseb, od
tega 13 v odvetniških družbah. Velika večina
(86,4%) je bila registrirana kot evidentirani
odvetnik, preostali pa kot d.o.o.
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Organizacijska
oblika

Tabela 12:
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Število podjetij v odvetniški dejavnosti glede na organizacijsko obliko in
število zaposlenih v Območnem zboru Ptuj v letu 2015

D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Skupaj

Število subjektov
0-1
2-3
zaposlen
zaposlena
1 (4,5%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
7 (31,8%)
9 (40,9%)
8 (36,4%)
9 (40,9%)

4 in več
zaposlenih
0 (0,0%)
2 (9,1%)
3 (13,6%)
5 (22,7%)

Skupaj
1 (4,5%)
2 (9,1%)
19 (86,4%)
22 (100%)

Dobrih 36% odvetniških pisarn v Območnem zboru Ptuj ima največ enega zaposlenega,
41% pa 2-3 zaposlene. Od leta 1995 do 2009 je vidna zelo močna dinamika zaposlovanja,
ki pa kasneje stagnira.
Slika 126:

Dinamika razvoja števila podjetij in zaposlenih v odvetniški dejavnosti v
Območnemu zboru Ptuj (1995 – 2015)

Vir: ZZZS (2016)

Območni zbor Ptuj izkazuje manj dinamičen del slovenskega trga odvetniških storitev,
saj so se skupni prihodki povečali le za slabe 1,7-krat glede na leto 1998. Prav tako je
opaziti močan trend prehoda na organizacijsko obliko odvetniške družbe po letu 2002.
Od leta 1998 je zadevni trg doživel upad prihodkov v letih 2005 in 2008. Povprečni
prihodek na zaposlenega v odvetniških družbah je naraščal do leta 2009, nato pa stagniral.
Dobiček na zaposlenega v odvetniških družbah je počasi naraščal do leta 2009, nato pa
močno stagniral.
Porazdelitev prihodkov po velikostnih razredih izkazuje prevlado manjših odvetniških
pisarn. Tržna koncentracija na trgu odvetniških storitev na območju Območnega zbora
Ptuj je dosegla svoj vrhunec leta 2004 (57%), potem pa je nekoliko upadla na okoli 53%
za TOP5 odvetniških družb.
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Slika 127:

Slika 129:

Prihodki
odvetniških
pisarn v Območnem
zboru Ptuj

Porazdelitev prihodkov
v Območnem zboru Ptuj
za 2013

Slika 128:

Slika 130:

Prihodek in dobiček na
zaposlenega
v
odvetniških
družbah
(Območni zbor Ptuj)

Tržna koncentracija na
osnovi prihodkov TOP5 v
Območnem zboru Ptuj

Pokritost z odvetniško mrežo v Območnem zboru Ptuj je na ravni 70 zaposlenih v
odvetništvu na 100.000 prebivalcev. Razmerje med številom zaposlenih v odvetništvu in
številom sodnikov (1,99 v letu 2013) je dokaj ugodno. Število sodnikov neznatno
nazaduje, število zaposlenih v odvetništvu pa se je ustavilo po letu 2009. Sorazmerno
visoko število primerov na sodnika in na zaposlenega v odvetništvu nakazuje na možnost
rasti v prihodnosti, vendar zelo nizka raven prihodkov odvetniških pisarn na prebivalca
(18,9 €) ne kaže možnosti za njihovo financiranje.
Slika 131:

Število sodnikov in
zaposlenih v odvetništvu
na 100.000 prebivalcev
(Območni zbor Ptuj)

Slika 132:

Število novih primerov na
sodiščih glede na sodnika in
zaposlenega v odvetniški
pisarni (Območni zbor Ptuj)
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Slika 133:

Prihodki
odvetniške
pisarne na prebivalca
(Območni zbor Ptuj)

Slika 134:
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Korelacija
med
poslovnim izidom in
prihodki

Razsevni diagram je fokusiran na najmanjše odvetniške pisarne in kaže korelacijo med
poslovnim izidom in prihodki. Zadevni regionalni trg je zanimiv, ker vsaka dodatna enota
prihodka v povprečju prispeva 0,12 centa k neto poslovnemu izidu.
Slika 135:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih odvetniških pisarn

Podatki za Območni zbor Ptuj kažejo, da so bile odvetniške pisarne izpostavljene močni
volatilnosti neto profitne marže. Stanje po letu 2003 pa se je drastično poslabšalo za vse
segmente odvetniških pisarn. Zaradi majhnega števila najmanjših podjetij pa njihove
vrednosti ni bilo smiselno interpretirati.
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Območni zbor Slovenj Gradec

Območni zbor Slovenj Gradec spada pod
območje sodnega okrožja Slovenj Gradec, katero
zajema eno okrožno in eno okrajno splošno
sodišče. V letu 2015 je bilo v Območnem zboru
Slovenj Gradec registriranih 16 odvetniških
pisarn, ki so zaposlovale 49 oseb, od tega 20 v
odvetniških družbah. Velika večina (81,3%) je
bila registrirana kot evidentirani odvetnik,
preostali pa kot d.o.o.

Organizacijska
oblika

Tabela 13:

Število podjetij v odvetniški dejavnosti glede na organizacijsko obliko in
število zaposlenih v Območnem zboru Slovenj Gradec v letu 2015

D.o.o.
Odvetnik
Skupaj

Število subjektov
0-1
2-3
Zaposlen
zaposlena
0 (0,0%)
1 (6,3%)
6 (37,5%)
4 (25,0%)
6 (37,5%)
5 (31,3%)

4 in več
zaposlenih
2 (12,5%)
3 (18,8%)
5 (31,3%)

Skupaj
3 (18,8%)
13 (81,3%)
16 (100%)

Dobrih 37% odvetniških pisarn v Območnem zboru Slovenj Gradec ima največ enega
zaposlenega, dobrih 31% pa 2-3 zaposlene. Od leta 1995 do 2015 je vidna zelo močna
dinamika zaposlovanja.
Slika 136:

Dinamika razvoja števila podjetij in zaposlenih v odvetniški dejavnosti v
Območnem zboru Slovenj Gradec (1995 – 2015)

Vir: ZZZS (2016)

Območni zbor Slovenj Gradec izkazuje dokaj dinamičen del slovenskega trga
odvetniških storitev, saj so se skupni prihodki povečali za 2,5 krat glede na leto 1998.
Prav tako je opaziti močan trend prehoda na organizacijsko obliko odvetniške družbe po
letu 1999. Od leta 1998 je zadevni trg doživel pogoste upade prihodkov. Povprečni
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prihodek na zaposlenega v odvetniških družbah je pretežno stagniral. Dobiček na
zaposlenega v odvetniških družbah je z izjemo let 2003 in 2004 nenehno nazadoval.
Porazdelitev prihodkov po velikostnih razredih izkazuje prevlado manjših odvetniških
pisarn in nekaj srednjih. Tržna koncentracija na trgu odvetniških storitev na območju
Območnega zbora Slovenj Gradec je nazadnje dosegla svoj vrhunec leta 2011 (okoli
85%), potem pa je nekoliko upadla na okoli 72% za TOP5 odvetniških družb.
Slika 137:

Slika 139:

Prihodki
odvetniških
pisarn v Območnem
zboru Slovenj Gradec

Porazdelitev prihodkov v
Območnem zboru Slovenj
Gradec za 2013

Slika 138:

Slika 140:

Prihodek in dobiček na
zaposlenega v odvetniških
družbah (Območni zbor
Slovenj Gradec)

Tržna koncentracija na
osnovi prihodkov TOP5 v
Območnem zboru Slovenj
Gradec

Pokritost z odvetniško mrežo v Območnem zboru Slovenj Gradec je na ravni 67
zaposlenih v odvetništvu na 100.000 prebivalcev. Razmerje med številom zaposlenih v
odvetništvu in številom sodnikov (2,5 v letu 2013) je dokaj ugodno. Število sodnikov
neznatno nazaduje, število zaposlenih v odvetništvu pa izkazuje trend zmerne rasti.
Sorazmerno visoko število primerov na sodnika in na zaposlenega v odvetništvu nakazuje
na možnost rasti v prihodnosti, vendar zelo nizka raven prihodkov odvetniških pisarn na
prebivalca (27,4 €) ne kaže možnosti za njihovo financiranje.
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Slika 141:

Slika 143:

Število
sodnikov
in
zaposlenih v odvetništvu
na 100.000 prebivalcev
(Območni zbor Slovenj
Gradec)

Prihodki odvetniške
pisarne na prebivalca
(Območni
zbor
Slovenj Gradec)

Slika 142:

Slika 144:

Število novih primerov
na sodiščih glede na
sodnika in zaposlenega
v odvetniški pisarni
(Območni zbor Slovenj
Gradec)

Korelacija
med
poslovnim izidom in
prihodki

Razsevni diagram je fokusiran na najmanjše odvetniške pisarne in kaže korelacijo med
poslovnim izidom in prihodki. Zadevni regionalni trg je manj zanimiv, ker vsaka dodatna
enota prihodka v povprečju prispeva 0,04 centa k neto poslovnemu izidu.
Slika 145:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih odvetniških pisarn
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Podatki za Območni zbor Slovenj Gradec so izstopajoči, saj kažejo, da odvetniške pisarne
s prometom nad 25.000 € niso občutile posebnega pritiska na neto profitne marže. Pri
tem velja spomniti, da je na zadevnem trgu prisotna najvišja stopnja tržne koncentracije
(preko 70%). Kljub temu je vidna visoka volatilnost neto profitne marže manjših
odvetniških pisarn, ki odraža povečano poslovno tveganje. Delno omilitev negativnega
trenda je prineslo šele leto 2013 zaradi davčnih učinkov.
4.11

Območni zbor Krško

Območni zbor Krško spada pod območje sodnega
okrožja Krško, katero zajema eno okrožno in tri okrajna
splošna sodišča. V letu 2015 je bilo v Območnem zboru
Krško registriranih 14 odvetniških pisarn, ki so
zaposlovale 43 oseb, od tega 8 v odvetniških družbah.
Velika večina (92,9%) je bila registrirana kot
evidentirani odvetnik, preostali pa kot d.o.o.

Organizacijska
oblika

Tabela 14:

Število podjetij v odvetniški dejavnosti glede na organizacijsko obliko in
število zaposlenih v Območnem zboru Krško v letu 2015

D.o.o.
Odvetnik
Skupaj

Število subjektov
0-1
Zaposlen
0 (0,0%)
5 (35,7%)
5 (35,7%)

2-3
zaposlena
0 (0,0%)
6 (42,9%)
6 (42,9%)

4 in več
zaposlenih
1 (7,1%)
2 (14,3%)
3 (21,4%)

Skupaj
1 (7,1%)
13 (92,9%)
14 (100%)

Dobrih 36% odvetniških pisarn v Območnem zboru Krško ima največ enega zaposlenega,
skoraj 43% pa 2-3 zaposlene. Od leta 1995 do 2009 je vidna zelo močna dinamika
zaposlovanja.
Slika 146:

Dinamika razvoja števila podjetij in zaposlenih v odvetniški dejavnosti v
Območnem zboru Krško (1995 – 2015)

Vir: ZZZS (2016)
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Območni zbor Krško izkazuje dokaj dinamičen del slovenskega trga odvetniških storitev,
saj so se skupni prihodki povečali za 3 krat glede na leto 1998. Prav tako je opaziti zelo
počasen prehod na organizacijsko obliko odvetniške družbe po letu 2012. Od leta 1998
je zadevni trg konstantno naraščal do 2008. Povprečni prihodek na zaposlenega v
odvetniških družbah ni reprezentativen, ker imamo le podatke za 1 družbo v letih 20122013.
Porazdelitev prihodkov po velikostnih razredih izkazuje prevlado manjših odvetniških
pisarn in nekaj srednjih. Tržna koncentracija na trgu odvetniških storitev na območju
Območnega zbora Krško je nazadnje dosegla svoj vrhunec leta 2013 (okoli 54%), čeprav
je bila še v letu 2005 na svojem minimumu za TOP5 odvetniških družb.
Slika 147:

Prihodki odvetniških
pisarn v Območnem
zboru Krško

Slika 148:

Prihodek in dobiček na
zaposlenega v odvetniških
družbah (Območni zbor
Krško)

Slika 149:

Porazdelitev prihodkov v
Območnem zboru Krško
za 2013

Slika 150:

Tržna koncentracija na
osnovi prihodkov TOP5 v
Območnem zboru Krško

Pokritost z odvetniško mrežo v Območnem zboru Krško je na ravni 89 zaposlenih v
odvetništvu na 100.000 prebivalcev. Razmerje med številom zaposlenih v odvetništvu in
številom sodnikov (2,7 v letu 2013) je dokaj ugodno. Število sodnikov neznatno
nazaduje, število zaposlenih v odvetništvu pa v zadnjih letih stagnira. Sorazmerno visoko
število primerov na sodnika in na zaposlenega v odvetništvu nakazuje na možnost rasti v
prihodnosti, vendar zelo nizka raven prihodkov odvetniških pisarn na prebivalca (25,6 €)
ne kaže možnosti za njihovo financiranje.
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Slika 151:

Število
sodnikov
in
zaposlenih v odvetništvu
na 100.000 prebivalcev
(Območni zbor Krško)

Slika 153:

Prihodki
odvetniške
pisarne na prebivalca
(Območni zbor Krško)

Slika 152:

Slika 154:
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Število novih primerov
na sodiščih glede na
sodnika in zaposlenega v
odvetniški
pisarni
(Območni zbor Krško)

Korelacija
med
poslovnim izidom in
prihodki

Razsevni diagram je fokusiran na najmanjše odvetniške pisarne in kaže korelacijo med
poslovnim izidom in prihodki. Zadevni regionalni trg je zelo zanimiv, ker vsaka dodatna
enota prihodka v povprečju prispeva 0,28 centa k neto poslovnemu izidu.
Slika 155:

Gibanje neto profitne marže po velikostnih razredih odvetniških pisarn
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Podatki za Območni zbor Krško kažejo, da so bile odvetniške pisarne ves čas pod
pritiskom zniževanja neto profitne marže. Stanje po letu 2003 pa se je slabšalo tudi za
tiste s prometom nad 50.000 €. Zaradi majhnega števila najmanjših podjetij pa njihove
vrednosti ni bilo smiselno interpretirati.
4.12

Vmesne ugotovitve analize območnih zborov

Analiziranih 11 območnih zborov odvetnikov predstavlja 11 regionalnih trgov z dokaj
podobnim razvojem organizacijskih oblik odvetniških pisarn ter podobnimi trendi
zaposlovanja. Po ostalih opazovanih kriterijih obstajajo znatna odstopanja, ki so
predvsem posledica ekonomske moči posameznega regionalnega centra. Tako nas že
osnovna korelacija med prihodki in neto dobičkom opozarja, da obstajajo le 3 območni
zbori odvetnikov (Ljubljana, Koper, Krško), kjer dodatna enota prihodka v povprečju
prispeva več kot 0,25 centa k neto poslovnemu izidu.
Osnovne ekonomske okoliščine posameznih regionalnih trgov se močno razlikujejo glede
na gostoto naseljenosti in prisotnost gospodarskih družb. Posledično so temu primerne
tudi večje razlike v pokritosti z mrežo odvetniških pisarn in sodnikov. Preračunan
prihodkov odvetniških pisarn na število prebivalcev posameznega območnega zbora
pokaže velike razlike od 19 € na Ptuju, preko 40 € v Celju do 56 € v Mariboru in 153 € v
Ljubljani.
Tržna koncentracija na trgu odvetniških storitev je v pogojih manjših regionalnih trgov
(majhno število ponudnikov zaradi omejenega povpraševanja) dosegala zelo visoke
vrednosti. Pet največjih ponudnikov (TOP5 za leto 2014) je v Ljubljani obvladovalo le
okoli 19% trga (blizu povprečja za Slovenijo), v Mariboru 30%, v Kopru 42%, na Ptuju
in v Krškem okoli 53%, v Slovenj Gradcu pa kar 73%.
Na osnovi omejenega vzorca podatkov odvetniških družb smo ugotovili, da pretežen del
regionalnih trgov odvetniških storitev izkazuje produktivnost dela na ravni okoli 60.000
€, medtem ko Maribor in Ljubljana izkazujeta 80.000 €, Ptuj pa nekaj preko 40.000 €.
Analiza neto profitne marže po območnih zborih skoraj enotno izkazuje nazadovanje po
letu 2003, ko se efektivno zamrzne vrednost odvetniške točke. Najmanjše odvetniške
družbe s prometom do 25.000 € so bile najbolj prizadete v vseh območnih zborih, kar je
vidno po padajočem trendu neto profitne marže ter njeni visoki volatilnosti
(spremenljivosti) po letih, ki odraža večje poslovno tveganje. Izrazitih negativnih trendov
za neto profitno maržo nismo zasledili le v primeru Območni zbor Slovenj Gradec, kjer
je prisotna najvišja tržna koncentracija.
V nekaterih primerih (Ptuj, Kranj, Celje in Krško) pa so pomembne izgube na neto
profitni marži izkazale tudi odvetniške družbe s prometom nad 50.000 €.
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Odvetniška tarifa
1

Kratka zgodovina odvetniške tarife

Prva enotna tarifa o odvetniških storitvah je bila objavljena v letu 1991 (Uradni list RS
št. 10/1991, 26.8.1991). Ugotavljanje vrednosti odvetniških storitev je temeljilo na
točkah, kar je posledica negotovih inflacijskih pričakovanj. V izogib nenehnemu
popravljanju celotne tarife (kot je bila praksa v običajnih cenikih) in v izogib 100%
indeksaciji s pomočjo izražanja vrednosti v tuji valuti, se uvedejo obračunske točke,
katerih vrednost se le občasno usklajuje z izgubo realne vrednosti denarja, ko uradno
ugotovljena inflacija (od zadnje spremembe vrednosti točke) preseže prag 10%.
Odvetniška tarifa, temelječa na obračunskih točkah in ugotavljanju vrednosti točke v
denarnih enotah, je veljala vse do sprejetja sprememb in dopolnitev Zakona o odvetniški
dejavnosti /ZOdv-B/ (Uradni list RS št. 54/2008), ki je spremenil 19. člen Zakona o
odvetništvu /ZODv/ tako, da se je skliceval na poseben zakon, ki je urejal odvetniško
tarifo. Nov Zakon o odvetniški tarifi /ZOdvT/ (Uradni list RS, št. 67/2008) je začel veljati
01.01.2009.
Gre za čas po vstopu Slovenije v evro območje, ki dokončno zmanjša inflacijska
pričakovanja, s tem pa tudi omogoči izražanje vrednosti storitev v vsem razumljivi meri
vrednosti, ki jo predstavlja evro valuta. Osnovna struktura tarifnega dela zakona
predstavlja
prilagojeno
verzijo
nemške
rešitve
iz
leta
2004
(Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG). V njej ni več govora o točkah in njihovi
vrednosti. Vsaka storitev ima določeno osnovno nagrado v evro valuti oz. količnik
nagrade, ki osnovno nagrado poveča (količnik nad 1) oz. zmanjša (količnik do 1).
Evropsko primerljiv Zakon o odvetniški tarifi /ZOdvT/ je prenehal veljati z uveljavitvijo
sprememb Zakona o odvetništvu /ZOdv-C/ (Uradni list RS, št. 35/2009), vendar pa se je
uporabljal do uveljavitve predpisa, ki ureja odvetniško tarifo. Trenutno veljavno
odvetniško tarifo je na osnovi 19. člena Zakona o odvetništvu /ZOdv/ sprejela Odvetniška
zbornica Slovenije 23.9.2014. Slednja pa ponovno temelji na sistemu obračunskih točk
in vrednosti točke oz. je zelo podobna varianti iz leta 1991.
2

Osnovne značilnosti veljavne odvetniške tarife

Skladno s 1. členom Odvetniške tarife slednja določa način vrednotenja, obračunavanja
in plačilo odvetniških storitev in izdatkov, ki so jih stranke oz. naročniki storitev dolžni
plačati odvetnikom oziroma odvetniškim družbam za izvršene pravne storitve.
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Glede na 3. člen Odvetniške tarife, se storitve vrednotijo po naslednjih merilih:
 strokovna zahtevnost,
 odgovornost,
 vrednost obravnavanega predmeta,
 specialistično znanje,
 strokovno znanje s področja drugih strok,
 znanje tujih pravnih virov,
 uporaba tujega jezika,
 čas, potreben za izvršitev dela,
 število zastopanih oseb,
 druga merila, določena s tarifo.
Vrednost storitve je določena s številom točk oz. jo določi odvetnik s številom točk glede
na vrednost obravnavanega predmeta po lestvici iz tarifne številke 18 posebnega dela
tarife. Skladno z 12. členom Odvetniške tarife je cena storitve enaka vsoti točk za vsako
posamezno storitev, pomnožena z vrednostjo točke. Vrednost točke je v času priprave
zadevne študije znašala 0,459 EUR.
Skladno z 22. členom Odvetniške tarife daje Upravni odbor Odvetniške zbornice
Slovenije pojasnila in obvezne razlage o uporabi tarife. Ta pojasnila in obvezne razlage
so v okviru procesnih predpisov dolžna upoštevati tudi sodišča in drugi organi, ki
odločajo v okvirih svojih pristojnosti o stroških odvetniškega zastopanja.
2.1

Prilagajanje odvetniške tarife in vrednosti odvetniške točke

Po podatkih Odvetniške zbornice Slovenije, zbranih iz Uradnega lista RS, se je
odvetniška tarifa v samostojni Republiki Sloveniji prilagodila 13-krat. Prva prilagoditev
je zabeležena v Uradnem listu RS št. 10/1991, dne 26.8.1991, zadnja prilagoditev pa v
Uradnem listu RS št. 67/2003, z dne 11.07.2003. Vrednost odvetniške točke se je do leta
2003 prilagajala skoraj vsako leto (z izjemo 1996 in 1999 in 2002). Tudi v letu 1995 se
vrednost odvetniške točke ni spremenila, se pa je zato spremenila sama odvetniška tarifa.
Tabela 15:

Pregled sprememb vrednosti odvetniške točke

Sprememba v Uradnem listu RS
Uradni list SRS št. 7/1991 z dne 22.2.1991
Uradni list RS, št. 10/1991 z dne 26.8.1991
Uradni list RS št. 22/1991 z dne 6. 11. 1991
Uradni list RS št. 14/1992 z dne 27. 3. 1992
Uradni list RS št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list RS št. 4/1994 z dne 28. 1. 1994

Vrednost
16,0 DIN
16,0 DIN
24,0 SIT
40,0 SIT
60,0 SIT
62,0 SIT

Uradni list RS št. 16/1994 z dne 25. 3. 1994
Uradni list RS št. 35/1994 z dne 17. 6. 1994

63,5 SIT
65,0 SIT
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Uradni list RS št. 76/1994 z dne 9. 12. 1994
Uradni list RS št. 7/1995 z dne 4. 2. 1995 – sprem. odvetniške tarife
Uradni list RS št. 3/1997 z dne 25. 1. 1997
Uradni list RS št. 62/1998 z dne 11. 9. 1998
Uradni list RS št. 39/2000 z dne 12. 5. 2000
Uradni list RS št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list RS št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
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66,5 SIT
66,5 SIT
76,5 SIT
87,4 SIT
90,0 SIT
100,0 SIT
110,0 SIT

Vir: Uradni list RS.

Dokaj nagla rast nominalne vrednosti odvetniške točke v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja je nedvomno posledica visoke inflacije ter uravnovešanja sistema relativnih cen
v smeri razvitih tržnih ekonomij. Iz zgodovinskih podatkov od leta 1994 (spodnji sliki)
je razvidno, da je vrednost odvetniške tarife sledila trendu inflacije, čeprav ne gre za
popolno indeksacijo. Prav tako je mogoče opaziti, da je relativno močna rast vrednosti
odvetniške tarife običajno sledila z 1-2 letnih časovnim zamikom potem, ko je realna
vrednost denarja znatno upadla zaradi inflacije. Povprečna raven prilagoditve vrednosti
odvetniške tarife glede na gibanje inflacije je znašala 85%, od leta 1999 pa je raven
prilagajanja začela počasi nazadovati.
Opisano prilagajanje se je odvijalo vse do leta 2003, ko se vrednost odvetniške tarife
praktično zamrzne na ravni 110,0 SIT oz. 0,459 €, kar je zapisano tudi v 13. členu
Odvetniške tarife (sprejeta na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije, dne 23.09.2014).
Drugi odstavek omenjenega člena tudi določa, da se vrednost točke spreminja glede na
rast življenjskih potrebščin ali glede na rast plač sodnikov. Določen je tudi osnovni pogoj
za spremembo vrednosti točke, ko rast (cen) življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov
v času od uveljavitve zadnjega zvišanja preseže 10 odstotkov. O spremembi vrednosti
točke odloča Odvetniška zbornica Slovenije ob upoštevanju prej opisanih meril. K sklepu
upravnega odbora pa daje soglasje minister, pristojen za pravosodje.
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Slika 156:

Gibanje vrednosti odvetniške točke in inflacija

Vir: Uradni list RS

V primerjavi s hipotetično vrednostjo odvetniške tarife, ki bi se popolnoma usklajevala z
rastjo inflacije (črtkana linija na zgornji sliki), ugotavljamo, da je zamrznitev nastopila
na ravni 81,4% usklajenosti z gibanjem ravni cen. V analiziranem obdobju do leta 2015
je na spodnjih modrih stolpičih razvidno, da je bila zmerna inflacija v Sloveniji še vedno
prisotna, zato se ves čas po letu 2003 povečuje razlika med krivuljama dejanske vrednosti
točke odvetniške tarife in hipotetično vrednostjo popolnoma usklajene vrednosti z
inflacijo. Posledično imamo ob koncu leta 2015 vrednost le še na ravni 62,2% v
primerjavi z gibanjem inflacije. Krivulja, označena s pikami, kaže minimalno rast
vrednosti točke odvetniške tarife, če bi se usklajevala z inflacijo vsaj po letu 2003
(zaostajanje za 23,3%). Slednje bi privedlo do nominalne vrednosti odvetniške točke v
letu 2015 na ravni 0,60 €. Ustrezno prilagajanje z gibanjem inflacije od leta 1994 pa v
letu 2015 privede do nominalne vrednosti odvetniške točke na ravni 0,73 €.
2.2

Dostopnost prebivalstva do odvetniških storitev

Dostopnost prebivalstva do odvetniških storitev je povezana s fizično bližino odvetniških
pisarn (posebej za manj mobilni del prebivalstva) ter z dostopnostjo cen odvetniških
storitev. Efektivna zamrznitev cen odvetniških storitev v prvi vrsti omogoča večjo
ekonomsko dostopnost prebivalstva z nižjimi dohodki, toda v daljšem obdobju ogroža
ekonomsko neodvisnost oz. celo preživetje odvetniških pisarn na manj razvitih območjih.
Posledično bo trajna dostopnost do odvetniških storitev zagotovljena, če ohranimo takšno
prilagajanje cen odvetniških storitev, ki bo omogočala ravnovesje med mejnimi stroški
odvetniških pisarn (predvsem na ekonomsko manj razvitih območjih) ter mejnimi neto
dohodki prebivalcev oz. gospodinjstev (pod pogojem, da izhajamo iz ravnovesne
situacije, npr. leta 2003).
Presojo ekonomske dostopnosti odvetniških storitev smo izvedli na osnovi primerjave
gibanja povprečne vrednosti ure odvetniške pisarne ter gibanja povprečne neto plače oz.
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povprečnih dohodkov gospodinjstva. V analizo smo vključili obdobje 2003 do 2012, ker
je SURS v tem obdobju zagotavljal ustrezne podatke za gospodinjstva. Letne dohodke
obeh skupin smo preračunali v ure, ki bi jih lahko zakupili po povprečni vrednosti ure
odvetniške pisarne v posameznem letu.
Slika 157:

Povprečna letna neto plača oz. dohodki gospodinjstva, preračunani v ure
odvetniške pisarne

Vir: SURS (2016)

Iz zgornje slike lahko razberemo, da so se neto dohodki prejemnikov povprečne plače
(kakor tudi gospodinjstev) povečevali bistveno hitreje kot povprečna vrednost ure
odvetniške pisarne. Primerjava med letoma 2003 in 2012 pokaže, da lahko povprečno
gospodinjstvo kupi dodatnih 50% ur odvetniške pisarne, medtem ko se s povprečno neto
plačo kupi dodatnih 41% ur odvetniških pisarn. To pomeni, da je stagnacija vrednosti ure
odvetniške pisarne efektivno znatno pocenila odvetniške storitve že v obdobju 20032012. Pri tem je najprimernejša opazovana enota povpraševanja prav gospodinjstvo, saj
zajema vse dohodke iz najrazličnejših virov, pa tudi odločitev o sprožitvi povpraševanja
po odvetniški storitvi se praviloma oblikuje na ravni gospodinjstva.
Na osnovi zbranih podatkov sklepamo, da ima prilagoditev vrednosti odvetniške točke
neposredno ekonomsko utemeljitev v posebnostih ne-menjalnega sektorja (odvetniške
storitve), ki ima malo notranjih rezerv za dvig produktivnosti. Glavnino stroškov v
odvetniški dejavnosti predstavljajo plače (blizu 60%), zato je gibanje plač dobra
aproksimacija njihove stroškovne funkcije, kar narekuje visoko korelacijo med gibanjem
plač v ekonomiji in gibanjem vrednosti točke odvetniške tarife. Vsaj delno ohranjanje
korelacije med inflacijo in vrednostjo točke odvetniške tarife je do leta 2003 zagotavljalo
uravnotežen razvoj odvetniških pisarn vseh velikosti, po letu 2003 pa se je to ravnovesje
porušilo v škodo manjših odvetniških družb.
Natančna analiza 11 območnih zborov je tudi regionalno precizno pokazala področja s
potencialnimi težavami pri dostopnosti prebivalstva do kakovostnih odvetniških storitev.
Pri tem smo le na območju območnih zborov Ljubljana, Koper in Krško ugotovili, da v
povprečju dodatna enota prihodka odvetnika obljublja dodaten prispevek k njegovemu
neto poslovnemu izidu. Zraven tega smo opozorili, da bo morala na številnih območjih
tudi država zagotoviti več finančne pomoči za zagotovitev ustreznega pravnega varstva
revnejšega prebivalstva. Pokritost s kakovostno mrežo odvetniških storitev je najbolj
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ogrožena zaradi majhnega tržnega potenciala posameznih regionalnih trgov, ki so
ekonomsko manj razviti.
Naša analiza je pokazala, da v celotni populaciji odvetniških pisarn kar 25% vseh grozi
prenehanje delovanja, saj poslujejo z minimalno oz. celo negativno neto profitno maržo
(do 10%). Omenjeno dejstvo je še toliko bolj relevantno za ustrezno pokritost z mrežo
kakovostnih odvetniških storitev na ekonomsko manj razvitih območjih, kjer pretežno
delujejo najmanjši subjekti. Med odvetniškimi pisarnami s prometom do 50.000 € (skoraj
polovica vseh) se je namreč delež najbolj ogroženih do leta 2014 povečal na slabih 30%.
V kolikor opazujemo manjše odvetniške pisarne (do 50.000 € prometa) brez upoštevanja
območnih zborov Ljubljana, Nova gorica, Koper in Celje, se delež ogroženih odvetniških
pisarn dvigne na slabih 40%. Ne glede na opazovan velikostni vzorec odvetniških pisarn,
se je delež ogroženih praviloma podvojil po prelomnem letu 2003. V opisanih okoliščinah
žal ne obstajajo alternativne rešitve, saj odvetniške družbe nimajo skritih notranjih rezerv
niti drugih tržno in pravno konformnih alternativ (dodatne dejavnosti, dvig cen, agresiven
marketing itd.), ki bi omogočile finančno vzdržnost.
Slika 158:

Gibanje odvetniške točke, plač in inflacije

Prilagajanje odvetniške tarife je običajno povezano z vprašanjem ekonomske dostopnosti
do odvetniških storitev z strani prebivalstva za nižjimi dohodki. Glede na zbrane podatke
pa lahko ugotovimo, da se je v zadnjem dobrem desetletju ekonomski položaj
prebivalstva bistveno izboljšal, saj že na osnovi povprečne neto plače ugotavljamo, da so
še v letu 2003 delali 6 ur za povprečno uro odvetniške storitve, medtem ko v letu 2012 le
še 4 ure. Če bi torej ohranili razmerje iz leta 2003, bi to pomenilo, da bi se lahko
povprečna ura odvetniške pisarne povišala za 50% brez škode za ekonomsko dostopnost
do odvetniških storitev (glede na leto 2003). Minimalna prilagoditev (na osnovi 5
kratnika med povprečno plačo/uro ter vrednostjo odvetniške ure) pa bi zahtevala 24%
rast.
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Primerjalno pravni pregled ureditve odvetniške tarife v izbranih državah
članicah EU

Odvetniška tarifa predstavlja pomemben del stroškov v sodstvu, zato lahko v večini
državah članic zasledimo odvetniške tarife oz. nagrade odvetnikom, ki jih določajo bodisi
država (zakonodajalec, vlada, ministrstvo) (npr. Bolgarija, Grčija, Nemčija, Avstrija,
Češka, Poljska, Finska) bodisi združenja odvetnikov (odvetniške zbornice) na podlagi
zakona (npr. Španija, Hrvaška, Slovenija); bodisi sodišča. Vendar pa tako določene tarife
oz. nagrade običajno niso zavezujoče za odvetnike, so pa limitirane bodisi navzdol ali
(tudi) navzgor. V praksi nekaterih držav članic EU lahko sicer zasledimo trend
deregulacije le-teh oziroma popolne liberalizacije (npr. Belgija, Danska, Estonija,
Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Švedska),
kjer so plačila odvetnikom prepuščena 'prostemu' dogovarjanju med odvetnikom in
stranko, vendar ti sistemi niso vsebinsko primerljivi z ustavnim konceptom regulacije
odvetništva v Sloveniji. Glede na navedeno se bomo v nadaljevanju osredotočili na
primerjalno pravni pregled ureditve odvetniške tarife v izbranih državah članicah EU
(Nemčija, Avstrija in Hrvaška), ki so po vsebini primerljivi z ustavnim konceptom
regulacije odvetništva v Sloveniji.
3.1

Nemčija

Nemčija ima samo en 'odvetniški poklic' (Rechtsanwalt) in ne pozna različnih vrst
odvetnikov. Nagrade odvetnikom se obračunavajo v skladu z Zakonom o odvetniški
nagradi (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) (RVG) ali na podlagi dogovorov o nagradi.
Načeloma so dogovori o nagradi vedno alternativna možnost zakonsko določenim cenam.
Vseeno pa morajo odvetniki spoštovati določbe 49b Zveznega odvetniškega kodeksa
(Bundesrechtsanwaltsordnung) (BRAO) in členov 3a do 4b Zakona o odvetniški nagradi.
Še zlasti ko odvetnik zastopa stranko pred sodiščem, nagrada ne more biti nižja od
zakonsko določene. Dogovor o nagradi, ki je višja od zakonsko določene, je vedno
možen. Seznam nagrad, priložen RVG (Priloga 1 k RVG), določa fiksne nagrade ali
razpon nagrad za posamezna dejanja. Višina nagrade je po navadi določena na podlagi
vrednosti zahtevka. Razpon nagrad, ki temeljijo na vrednosti zahtevka, predvideva
najvišjo in najnižjo plačljivo nagrado. Dejanske vrednosti plačila, ki temeljijo na
vrednosti zahtevka, so določene v tabeli nagrad (Priloga 2 k RVG). V vsakem primeru
mora biti primerna nagrada iz določenega razpona določena po načelu ex aequo et bono
ob upoštevanju vseh okoliščin, še posebej obsega in težavnosti dela, pomembnosti
primera ter dohodka stranke in njenih finančnih okoliščin. Če odvetnik prevzame
določeno tveganje za odgovornost, se to lahko upošteva pri določitvi njegove nagrade.
Razpon nagrad z zakonsko določeno najnižjo in najvišjo vrednostjo velja za številna
posebna področja, predvsem za kazenske zadeve in zadeve s področja socialnega prava
(European e-Justice: https://e-justice.europa.eu).
V tarifnem delu RVG so natančno opisane posamezne odvetniške storitve ter pripadajoče
najvišje nagrade po tarifi (priloga 1 in 2 RVG). Vrednosti posamezne odvetniške storitve
so opredeljene v evrih in/ali stopnjah tarife, ki izhaja iz vrednosti spora (priloga 2 je
povzeta v spodnji tabeli). K osnovnim podatkom iz zadevne odvetniške tarife smo dodali
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še informacijo o deležu odvetniške storitve v celotnem znesku spora. Izračuni pokažejo,
da so zaradi stalnih stroškov pri obravnavanju vsakega spora relativno najdražji spori
manjše vrednosti do okoli 10.000 €, ko predstavlja odvetniška storitev od 9%-5,6%. Ob
večjih vrednosti spora relativni strošek za odvetniško storitev pospešeno upada vse do
0,6% za spore nad 500.000 €. Najmanjši znesek pa lahko znaša 15 €.
Tabela 16:

Pregled tarife za odvetniške storitve v Nemčiji

Vrednost
spora do

Vrednost
storitve

% vrednosti
storitve
od Vrednost
spora
spora do

Vrednost
storitve

% vrednosti
storitve od
spora

500

45

9,0%

50.000

1.163

2,3%

1.000

80

8,0%

65.000

1.248

1,9%

1.500

115

7,7%

80.000

1.333

1,7%

2.000

150

7,5%

95.000

1.418

1,5%

3.000

201

6,7%

110.000

1.503

1,4%

4.000

252

6,3%

125.000

1.588

1,3%

5.000

303

6,1%

140.000

1.673

1,2%

6.000

354

5,9%

155.000

1.758

1,1%

7.000

405

5,8%

170.000

1.843

1,1%

8.000

456

5,7%

185.000

1.928

1,0%

9.000

507

5,6%

200.000

2.013

1,0%

10.000

558

5,6%

230.000

2.133

0,9%

13.000

604

4,6%

260.000

2.253

0,9%

16.000

650

4,1%

290.000

2.373

0,8%

19.000

696

3,7%

320.000

2.493

0,8%

22.000

742

3,4%

350.000

2.613

0,7%

25.000

788

3,2%

380.000

2.733

0,7%

30.000

863

2,9%

410.000

2.853

0,7%

35.000

938

2,7%

440.000

2.973

0,7%

40.000

1.013

2,5%

470.000

3.093

0,7%

45.000

1.088

2,4%

500.000

3.213

0,6%

Opomba: Vrednosti so v EUR.
Vir: Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG (2004).

Tako je npr. za navaden posvet z odvetnikom (v kolikor ne vključuje drugih plačljivih
storitev) potrebno odšteti 35 € (tarifna pozicija 2501). V primeru tožbe zaradi prekinitve
najemne pogodbe pa je potrebno odšteti 1,3-kratnik običajne vrednosti storitve glede na
razred velikosti spora. V primeru, da gre za spor v zvezi z letno najemnino 9.600€, je
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običajna vrednost sporov do 10.000 € ocenjena po tarifi na 558 €. Zadevni spor je skladno
s tarifo ocenjen s tarifno stopnjo 1,3, kar predstavlja končno vrednost zadevne odvetniške
storitve v višini 725,40 €.
Največji del odvetniške tarife je namenjen opisu posameznih storitev, razdeljenih na 7
področij. Njihova osnovna obračunska enota je seveda evro valuta, pogosto pa se pojavlja
tudi največja odstotna stopnja, ki se obračuna od vrednosti spora.
3.2

Avstrija

Avstrijski Zakon o odvetništvu (Rechtsanwaltsordnung) določa, da se stranka in odvetnik
prosto dogovorita o nagradi, ki se plača odvetniku za opravljene storitve. Nagrade so
lahko določene na podlagi urne postavke ali pavšalnega zneska ne glede na opravljeno
delo in porabljen čas. Če o nagradi ni izrecnega dogovora, se šteje, da je bil na podlagi
tarifnih lestvic, ki so določene v Zakonu o odvetniški tarifi (Rechtsanwaltstarifgesetz) ali
Splošnih kriterijev nagrad (Allgemeine Honorar-Kriterien), sklenjen dogovor o
razumnem plačilu. Zakon o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung (ZPO)) in Zakon
o odvetniški tarifi določata, da mora v civilnih postopkih sodišče določiti delež, ki ga
mora stranka, ki v postopku ni uspela, povrniti drugi stranki, in ki se določi glede na
višino zahtevka ter trajanje in naravo postopka. Po drugi strani pa Zakon o odvetniški
tarifi velja neposredno za stranke samo, če sta se odvetnik in stranka prej o tem
dogovorila. V kazenskem postopku mora načeloma vsaka oseba (obtoženec/obdolženec,
zasebni tožnik, stranski udeleženec), ki je pooblastila odvetnika, da jo zastopa, plačati
stroške, ki iz tega izhajajo. To velja tudi, kadar je imenovan zagovornik po uradni
dolžnosti, če niso izpolnjeni pogoji za odobritev brezplačne pravne pomoči. Stroški se
razlikujejo glede na sodišče in sestavo senata (npr. okrožno sodišče („Bezirksgericht“),
sodnik posameznik, senat sodnikov porotnikov („Schöffengericht“) ali porota
(„Geschworenengericht“) pri deželnem sodišču („Landesgericht“)) (European e-Justice:
https://e-justice.europa.eu).
3.3

Hrvaška

Odvetniško tarifo na Hrvaškem na podlagi Zakon o odvjetništvu (Narodne novine, št.
09/1994, 117/2008, 50/2009, 18/2011) določa Hrvaška odvetniška zbornica. S tarifo se
določa način vrednotenja, obračunavanja in plačevanja odvetniških storitev in izdatkov,
ki so jih stranke dolžne plačati odvetniku oz. odvetniški družbi za opravljeno delo. Stroški
zastopanja, ki jih je dolžna plačati stranka (naročnik), obsegajo odvetniške storitve,
povečane za davek na dodano vrednost in druge izdatke za izvedbo naročenih odvetniških
storitev. Ob navedenem moramo opomniti, da tarifa posebej ureja vprašanja povračila
stroškov za različne vrste postopkov (kazenski, prekrškovni, civilni itn.). Skladno z
Zakonom o odvjetništvu in odvetniško tarifo se mora odvetnik pri obračunu stroškov
opravljenih odvetniških storitev upoštevati tarifo in stranki izdati račun. Cene odvetniških
storitev v tarifi so določene in se lahko za posebno strokovno in specialistično znanje, ki
se zahteva za rešitev primera ali ob posebni zahtevnosti primera in odgovornosti za
opravljeno delo, povečajo za 100%. Ob navedenem pa lahko odvetnik ob upoštevanju
okoliščin opravljenega dela in koristi stranke posamezne cene odvetniških storitev po
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tarifi tudi zniža za 50% (European e-Justice: https://e-justice.europa.eu; Tarifa o
nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Narodne novine, 142/2012).
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Sklepne ugotovitve
1

Značilnosti populacije odvetniških pisarn

Analiza odvetništva na Slovenskem od leta 1995 do vključno 2014 izkazuje zelo
dinamičen razvoj trga odvetniških storitev, tako po obsegu prometa odvetniških pisarn,
kakor tudi po številu novih tržnih udeležencev, kar je tipično za tovrstno intelektualno
storitveno dejavnost. Uravnotežena rast števila odvetniških pisarn je sledila rasti novih
zadev na sodiščih, večje odvetniške pisarne pa se pospešeno organizirajo kot odvetniške
družbe. Primerjave s podobnimi tranzicijskimi državami in bližnjo Avstrijo kažejo, da pri
pokritosti z odvetniško mrežo zaostajamo za okoli 21 odvetnikov na 100.000 prebivalcev
oz. okoli 420 odvetnikov.
Medletne rasti prihodkov odvetniških pisarn kažejo na visoko odpornost na krizo v
ekonomskem okolju. Vrednost trga, merjena s prihodki odvetniških pisarn, se je od leta
1996 do 2014 povečala za 5 krat in dosegla 162 mio. €. Posledično se delež odvetniškega
trga v BDP povzpne iz 0,26% v letu 1996 na 0,43% v letu 2014, medtem ko je podoben
delež v Nemčiji v letu 2014 znašal že 0,76% BDP. Čista profitna marža celotne populacije
se je do leta 2004 vzdrževala na ravni okoli 31%, potem pa začela vztrajno upadati pod
najnižje ravni od leta 1995 (okoli 25%). Dinamika zaposlovanja v odvetniški dejavnosti
je le počasi sledila dinamiki prihodkov, zato je produktivnost dela celotne populacije
odvetniških pisarn naraščala vse do leta 2004, ko dosežejo 47.720 €/zaposlenega. Sledi
pa dekada rahle stagnacije, saj so šele v letu 2014 presegli prej omenjen nivo.
V manjših odvetniških pisarnah tipično prevladujejo stroški dela z okoli 60%, slabo 1/3
pa predstavljajo stroški storitev. Po drugi strani je stroškovna struktura velikih
odvetniških družb bistveno bolj raznolika.
Proučevani dve desetletji razvoja odvetniškega trga kažejo na velike premike v tržni
strukturi zaradi povečane tržne koncentracije ter znatnih razlik v dobičkonosnosti
portfelja odvetniških storitev. Posledično imamo na zadevnem trgu opravka z močno
polarizacijo, kjer 80% odvetniških pisarn predstavlja le 20% celotnega trga, njihov
promet pa je nižji od 100.000 €. Najbolj ekonomsko ranljive so običajno manjše
odvetniške pisarne z največ tremi zaposlenimi, ki predstavljajo kar 82% vseh odvetniških
pisarn. Tovrstne pisarne so praviloma organizirane kot evidentirani odvetniki, ki so
primorani ponujati zelo široko paleto odvetnikih storitev, kar dodatno poslabša
ekonomičnost njihovega poslovanja.
Zaradi polarizacije odvetniškega trga nam agregatni podatki ne pokažejo ustrezno
diferencirane podobe. Dozorevanje trga odvetniških storitev in kompleksnejši pravni
spori so vplivali tudi na padec prihodkov/zaposlenega v odvetniških družbah s prometom
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nad 100.000 €, zaradi česar je njihova povprečna urna postavka v višini 177 € v letu 2003
upadla na nivo 72 € v letu 2014. Vrednost urne postavke za celotno populacijo
odvetniških pisarn pa se je v zadnjih letih gibala med 22 € in 23 €, kar kaže, da manjše
odvetnike pisarne s prometom pod 100.000 delujejo z bistveno nižjimi urnimi
postavkami.
Razvoj trga odvetniških storitev je privedel do večje tržne koncentracije, ko 5 največjih
družb kontrolira 14,6% vseh prihodkov, največjih 10 družb skupaj pa skoraj 22%. Trgi
odvetniških storitev so običajno omejeni na regionalna središča, zato je dejanska tržna
koncentracija na posameznih regionalnih trgih še višja. Velike razlike med odvetniškimi
pisarnami so vidne v močni pozitivni asimetriji porazdelitve prihodkov. Tako povprečna
vrednost v letu 2014 znaša 126.805 €, medtem ko mediana le 55.884 €.
Presojo ekonomskega položaja manjših odvetniških pisarn ter vpliv efektivne zamrznitve
odvetniške tarife smo v nadaljevanju obogatili z analizo neto profitne marže po
velikostnih segmentih prometa (do 25.000 €, 25.000-50.000 € ter nad 50.000 €). Po letu
2003 smo tako dokazali negativen trend neto profitne marže v pogojih dinamično
rastočega trga, ki je posledica kombinacije učinkov večje konkurence, ki pritiska na
marže, kakor tudi posledica onemogočanja prilagajanja cen v segmentu manj donosnih
oz. nedonosnih storitev, kar mora voditi v kopičenje izgub. S tem uspemo izpostaviti
velike razlike v učinkih odvetniške tarife, ki je za velike igralce na trgu skoraj
nerelevantna, za najmanjše igralce pa skoraj usodna. Nevzdržnost nizke neto profitne
marže je potrjena tudi s pomočjo podatkov iz EU28.
Glavni vzrok za različno občutljivost neto profitnih marž odvetniških pisarn na
spremembe parametrov odvetniškega trga tiči v strukturi portfelja odvetniških storitev.
Tako na ekonomsko manj razvitih območjih prevladujejo tarifne storitve za manj
zahtevno in manj premožno prebivalstvo oz. tarifne storitve za zagotavljanje pravnega
varstva, ki ga financira država. Na ekonomsko bolj razvitih območjih prevladujejo
donosnejše odvetniške storitve oz. t.i. projekti, kjer se stranki dogovarjata za urne
postavke oz. nagrade, vezane na vrednost predmeta spora. Tovrstne nagrade za odvetnike
pa so močno oddaljene od tarifnih vrednosti. Domače baze podatkov še ne omogočajo
tovrstne analize, toda podatki iz nemškega odvetniškega trga jasno pokažejo, da imajo
majhne odvetniške pisarne pretežno opravka z nizko donosnimi storitvami, ki jih v okviru
možnosti navzkrižno subvencionirajo.
Na osnovi zbranih dokazov sklepamo, da so povečana tržna koncentracija, specializacija
odvetniških storitev in geografska koncentracija ter gospodarska kriza privedli do
objektivnih okoliščin v katerih je prevladujoč del manjših odvetniških pisarn postal še
bolj odvisen od nizko donosnih storitev. Zraven tega kompleksnejša zakonodaja zahteva
več časa za kakovostno pripravo in izvedbo. Posledično sklepamo, da je zamrznitev
odvetniške tarife od leta 2003 najbolj ogrozila ekonomičnost poslovnih modelov
najmanjših odvetniških pisarn, zaradi česar je ogrožena njihova ekonomska neodvisnost
ter kakovost opravljenih storitev, na dolgi rok pa tudi ustrezna pokritost z mrežo
odvetniških storitev.
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Regulacija odvetniške tarife

Regulacija cen proizvodov ali storitev na trgu je oblika državne intervencije, ki mora
služiti jasno definiranemu javnemu interesu, zato se v sodobnih tržnih ekonomijah
uporablja v posebnih primerih. Takšna posebnost mora biti posebej utemeljena s širšim
javnim interesom, vzdrževanjem visokih strokovnih standardov ali s posebnostmi tržne
strukture, ki bi sicer preveč omejevale učinkovito delovanje zadevnega trga.
Prilagajanje tarife le na osnovi popolnega ali delnega usklajevanja z inflacijo (brez
upoštevanja posebnosti relevantnega trga) predstavlja minimalni pristop regulacije trga,
ki omogoča ohranjanje nivoja realnih cen storitev. Zamrznitev vrednosti odvetniške tarife
v Sloveniji od leta 2003 je z vidika regulacije zadevnega trga strokovno nesprejemljiva,
saj se kot minimalen instrument regulacije uporablja tudi na bistveno bolj razvitih trgih
(npr. Nemčija). Slovenska zakonodaja se je uskladila z »Acquis communautaire« do
2004, po uvedbi skupne evropske valute EUR (2007) pa so se v veliki meri poenotile tudi
relativne cene proizvodov in storitev, kar je bistvo enotnega trga. V takšnem
konsolidacijskem procesu pa ravnovesne cene (ne-prenosljivih) storitev hitreje naraščajo,
medtem ko cene trgovalnega blaga praviloma upadajo.
Za storitvene dejavnosti velja dejstvo, da je dinamika rasti njihovih cen pretežno odvisna
od dinamike rasti plač, ki predstavljajo največji delež v stroškovni strukturi. Večje plače
v ne-menjalnem sektorju storitev pogosto niso posledica povečane produktivnosti (kot to
velja za plače v industriji), ampak le posnemajo dinamiko plač iz menjalnega sektorja,
tako da poskušajo obdržati pretekla razmerja. Povečanja stroškov v storitveni dejavnosti
ni mogoče kompenzirati z večjo produktivnostjo (frizer ne postriže več glav na časovno
enoto, pa tudi odvetnik ni sposoben kakovostno svetovati in zastopati več strank na
časovno enoto), zato se zaradi ohranjanja vzdržnega poslovnega modela pretežen del
povečanih stroškov prenese v višje cene storitev, ki v procesu integracije z enotnim
evropskih trgom največ prispevajo k dvigu ravni cen oz. inflaciji. Posledično je
»normalna« rast cen v storitvenem sektorju višja od vseh ostalih, kar je v ekonomski
teoriji znano kot Balassa-Samuelson učinek.
Z »de facto« zamrznitvijo vrednosti točke odvetniške tarife je posledično Vlada RS
administrativno preprečila običajen proces prilagajanja cen odvetniških storitev v
segmentu tarifnih storitev. S tem je povzročila kopičenje cenovnih neravnovesij, ki
dolgoročno škodijo razvoju trga odvetniških storitev, tako po številu udeležencev kakor
po zagotavljanju trajne kakovosti storitev. Slednje še posebej velja za manjše regionalne
centre, kjer obstajajo zelo omejene možnosti za navzkrižno subvencioniranje tarifnih
storitev z donosnejšimi komercialnimi posli, ko je nagrada za odvetnika odvisna od
vrednosti spora (predvsem na segmentu podjetniških strank). Na ta način so bili številni
odvetniki na manjših regionalnih trgih s prevladujočimi tarifnimi storitvami prisiljeni v
povečevanje produktivnosti, ki v danih okoliščinah zadevne dejavnosti ni niti teoretično
mogoča, ne da bi pritiskala na kakovost storitev. Zadevna regulacija pa povzroča še
dodatne tržne neučinkovitosti v obliki prikrite uporabe dumpinških cen in dodatnih
stroškov tudi v primerih, ko stranka zmaga v sporu.
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Osnovni cilj vsake regulacije trgov mora biti povečevanje ali vsaj vzdrževanje
blagostanja v družbi s pomočjo regulacijskih instrumentov, ki trajno zmanjšujejo tržne
neučinkovitosti. Toda izkušnje kažejo (tudi v primeru odvetniških storitev), da
nepremišljena regulacija povečuje oz. ustvarja nove tržne neučinkovitosti, ki so posledica
političnih vplivov in birokratskih procesov. Posebej v času dinamičnih družbenoekonomskih sprememb je nepogrešljivo stalno spremljanje regulacijskih učinkov glede
na izhodiščno stanje in glede na zastavljene dolgoročne cilje administrativnega
poseganja. Dobra praksa narekuje, da bi moral regulator zadevnega trga podati poročilo
(vsaj 1 krat na dve leti), iz katerega so razvidni regulacijski ukrepi ter njihovi učinki glede
na zastavljene cilje. Za pripravo tovrstnih poročil mora regulator vzpostaviti tudi ustrezen
sistem poročanja reguliranih družb, ki bo omogočal neposreden vpogled v njihove
poslovne modele ter vpogled v parametre celotnega trga.
Pasivna regulacija trga odvetniških storitev v segmentu regulacije cen, ki je nastala v zelo
drugačnih tržnih in širših ekonomskih pogojih, je dober primer slabe prakse tržne
regulacije. Slednja že dlje časa povzroča negativne ekonomske posledice, ne da bi jih
regulator zaznal oz. sproti nevtraliziral. Vzrok za takšno stanje je v samem procesu
prilagajanja reguliranih cen za tako izpostavljeno poklicno skupino, kot so odvetniki.
Bistvo problema je v časovni dinamiki tovrstnih prilagoditev ter v »političnem procesu«
prilagajanja odvetniške tarife. Daljše, kot je obdobje ne-prilagoditve cen odvetniških
tarifnih storitev samemu gibanju cen oz. primerljivim plačam, tem bolj se kopiči
sorazmerno visoka številka utemeljene rasti, ki delno nadomesti preteklo prikrajšanje.
Opisan pritisk javnega mnenja in volilne kalkulacije vladnih strank pogosto privedejo do
odlašanja s tovrstnimi odločitvami oz. do prilagoditev, ki ne ustrezajo ekonomskim oz.
poslovnim argumentom oz. nimajo veliko skupnega z uresničevanjem jasno začrtanih
ciljev regulacije trgov. Rešitev je lahko zelo preprosta v obliki obdobnega prilagajanja
vrednosti odvetniške točke izbranemu indeksu rasti (cen ali plač), če gre za dokaj razvite
trge odvetniških storitev, ki ohranjajo regulacijo »minimalnih cen«, ki služi predvsem
vzdrževanju pokritosti z mrežo odvetniških storitev. Posebno pozornost pa bi veljalo
nameniti prilagoditvi tarifnih postavk najnižje ocenjenih storitev ter jih približati njihovi
pošteni tržni vrednosti.
V zadnjem desetletju smo bili priča številnim poskusom liberalizacije trgov, ki so
povprek obljubljali pretežno pozitivne učinke brez poglobljene ekonomske analize. Na
osnovi zbranih izkušenj ugotavljamo, da je za uspešno deregulacijo nujno razumevanje
posebnosti posameznih trgov, sicer stroški hitro presežejo koristi (npr. negativni učinki
široke dostopnosti zdravil ali pa poslabšanje dostopnosti do lekarniške oskrbe na manj
poseljenih območjih; Mlinarič et al., 2016). Previdnost velja tudi pri branju
ekonometričnih analiz učinkov liberalizacije profesionalnih storitev (npr. EC, 2014), kjer
se nediferencirano primerja odvetniške, računovodske, arhitekturne in inženirske storitve.
Takšna primerjava profesionalnih storitev je vsebinsko popolnoma neprimerna, saj
posebnosti segmentov uporabnikov odvetniških storitev ter izjemne specifike
odvetniškega trga privedejo do napačnih ugotovitev. Izkušnje namreč kažejo, da
deregulacija pogosto prinaša pozitivne učinke v segmentu odvetniških storitev za
podjetja, medtem ko v segmentu fizičnih oseb in manjših podjetij praviloma vodi v
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poslabšanje kakovosti storitev ter zmanjšanje dostopnosti efektivnega pravnega varstva
(Lee, 2010).
Upoštevajoč našo poglobljeno analizo vseh relevantnih sestavin trga odvetniških storitev
ocenjujemo, da je bilo delno usklajevanje vrednosti odvetniške tarife z inflacijo po letu
1994 ter zamrznitev njene vrednosti po letu 2003, strokovno neutemeljeno. Na osnovi
naših izračunov sklepamo, da bi ustrezno usklajevanje po letu 2003 moralo privesti do
nominalne vrednosti odvetniške točke v letu 2015 na ravni 0,60 €. Popolno usklajevanje
z gibanjem inflacije od leta 1994 pa v letu 2015 privede do nominalne vrednosti
odvetniške točke na ravni 0,73 €. Pri tem velja izpostaviti, da gre za konservativno oceno,
ki še ne upošteva Balassa-Samuelson učinka, iz katerega sledi, da ravnovesne cene v nemenjalnem sektorju (storitve) praviloma rastejo hitreje od povprečne ravni cen, izražene
z domačo inflacijo.
3

Neto profitna marža in vrednost ure odvetniške pisarne po velikosti
odvetniških pisarn

Kumulacija negativnih učinkov neupravičenega oviranja prilagoditev cen na nivo poštene
tržne cene odvetniškega dela se je izrazito pokazala po letu 2004. Analiza celotne
populacije, segmentirane po doseženi neto profitni marži (negativna, nizka (0-10%),
srednja (10-30%) ter visoka11 (nad 30%)), je pokazala izrazit porast deleža odvetniških
pisarn, ki so poslovala z negativno ali nizko neto profitno maržo. Tako je do leta 2004
izkazovalo izgube okoli 3% odvetniških pisarn, nizko neto profitno maržo okoli 10%
odvetnikov, prevladovala pa je srednja marža (blizu 40% odvetnikov) ter visoka (okoli
50% odvetnikov). Od leta 2004 do 2014 pa se poslovanje z izgubo skoraj potroji, medtem
ko se delež odvetniških pisarn z nizko neto profitno maržo skoraj podvoji. Pri tem ne
smemo pozabiti, da omenjena obrestna marža odvetniških pisarn s prometom do 50.000
€ najverjetneje predstavlja skrajno varianto racionalnosti (nekateri stroški pa so celo na
neravnovesno nizki ravni) ter se lahko zaradi majhnih negativnih vplivov na poslovni
model močno poslabša (visoka občutljivost poslovnega izida na tveganja). Pravo
nasprotje so lahko večje odvetniške družbe, ki imajo pri svojih obsegih posla večje
racionalizacijske rezerve za krizne čase, temu primerna pa je tudi nižja občutljivost
poslovnega izida na tveganja.
Vzorec najbolj ekonomsko občutljivih odvetniških pisarn s prometom pod 50.000 €
pokaže še nekoliko slabše rezultate, saj delež odvetnikov z negativnim poslovnim izidom
narašča že od leta 1999, do 2014 pa se je povečal za skoraj 5 krat. Tako najbolj ogroženi
skupini odvetnikov (s prometom do 50.000 EUR) skupaj predstavljata že skoraj 30%
odvetniških pisarn. Rezultati pa se dodatno poslabšajo, če iz vzorca izvzamemo večje
regionalne centre, kot so: Ljubljana, Koper, Nova Gorica in Celje.
Na osnovi izvedenih analiz domačega trga odvetniških storitev ter mednarodnih primerjav smo
ocenili, da se giblje ravnovesna vrednost neto profitne marže okoli 25%. Z namenom ocene
ogroženosti posamezne odvetniške pisarne, smo kot (nevzdržno) nizko določili razpon neto
profitne marže do 10%. Kot visoko neto profitno maržo smo opredelili mejo pri 30% glede na
preteklo gibanje teh vrednosti na trgu, preostalo območje (10%-30%) predstavlja srednjo uspešnost
glede na neto profitno maržo.
11
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Tudi uporaba statusa davčnega »normiranca« ne zagotavljajo trajne izboljšave
ekonomske viabilnosti poslovanja manjših odvetniških pisarn, ampak le posebno obliko
davčne ugodnosti. Omenjena rešitev davčne politike je prvenstveno namenjena
spodbujanju podjetniške aktivnosti v zgodnji fazi življenjskega cikla storitvenih podjetij,
ki s prometom do 50.000 € oz. 100.000€ težje prenašajo običajna davčna bremena in
prisotna tveganja. Takšno umetno izboljšanje poslovne uspešnosti najmanjših
odvetniških pisarn s pomočjo davčnega subvencioniranja ne more biti izgovor za
vsiljevanje neravnovesnih dumpinških cen pretežnim izvajalcem tarifnih odvetniških
storitev, ki pogosto ne uspevajo pokrivati niti racionalno oblikovanih stroškovnih cen ter
minimalnih razvojnih sredstev (konkurenčnih dobičkov).
Razlike v donosnosti portfelja storitev med velikimi in manjšimi odvetniškimi pisarnami
lahko izrazimo tudi s povprečno vrednostjo prihodkov na uro zaposlenega v odvetništvu.
Na osnovi podatkov iz nemškega trga smo ugotovili, da se je povprečna vrednost ure v
letu 2014 povzpela na 38,4 €. Za primerjavo smo dodali tudi podatke za celotno
populacijo slovenskih odvetniških družb, ki so v letu 2014 dosegale 23,4 € prihodkov/uro
zaposlenega, medtem ko so podatki samo za odvetniške družbe s prometom nad 100.000
€ pokazali vrednosti na ravni 71,6 €. Velik razkorak med povprečjem večjih odvetniških
pisarn ter celotno populacijo ponovno nakazuje na bistveno nižje prihodke/uro med
manjšimi odvetniškimi pisarnami, ki po naši poenostavljeni oceni dosegajo okoli 12,60
€ v letu 2014. Tovrsten podatek pa ni identičen tržni ceni zaračunane odvetniške ure na
fakturi, ki je višja do okoli 2,5-krat, zaradi pokrivanja vseh neposrednih in posrednih
stroškov, zahtevane donosnosti in davkov.
Relativno visoke nagrade zaposlenih v najbolj uspešnih odvetniških družbah ustvarjajo
vtis o visokih plačah pri vseh odvetnikih. Podatki iz vzorca 10 majhnih odvetniških družb
so pokazali, da znaša mediana plače/zaposlenega 1.141 €, pri čemer so 4 družbe
izkazovale bruto plačo po 1.000 €. Na drugi strani pa imamo opravka z največjimi
odvetniškimi družbami, kjer je mediana povprečne bruto plače znašala 2.698 €, v treh
primerih pa je celo presegala 3.400 €.
Zbrani podatki kažejo, da si lahko najmanjše odvetniške pisarne privoščijo kvečjemu
obračun najnižje osnove, medtem ko celo najuspešnejše odvetniške družbe dosegajo le
nivo plače okrajnega sodnika.
4

Regionalni trgi po območnih zborih odvetnikov

Analiziranih 11 območnih zborov odvetnikov predstavlja 11 regionalnih trgov z dokaj
podobnim razvojem organizacijskih oblik odvetniških pisarn ter podobnimi trendi
zaposlovanja. Po ostalih opazovanih kriterijih obstajajo znatna odstopanja, ki so
predvsem posledica ekonomske moči posameznega regionalnega centra. Preračunan
prihodkov odvetniških pisarn na število prebivalcev posameznega območnega zbora
pokaže velike razlike v ekonomski moči: od 19 € na Ptuju, preko 40 € v Celju do 56 € v
Mariboru in 153 € v Ljubljani.
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Pet največjih ponudnikov (TOP5 za leto 2014) je v Ljubljani obvladovalo le okoli 19%
trga (blizu povprečja za Slovenijo), v Mariboru 30%, v Kopru 42%, na Ptuju in v Krškem
okoli 53%, v Slovenj Gradcu pa kar 73%. Pretežen del regionalnih trgov izkazuje
produktivnost dela na ravni okoli 60.000 €, v Mariboru in Ljubljani pa celo 80.000 €.
Natančna analiza 11 območnih zborov je tudi regionalno precizno pokazala področja s
potencialnimi težavami pri dostopnosti prebivalstva do kakovostnih odvetniških storitev.
Pri tem smo le na območju območnih zborov Ljubljana, Koper in Krško ugotovili, da v
povprečju dodatna enota prihodka odvetnika obljublja dodaten prispevek k njegovemu
neto poslovnemu izidu. Zraven tega smo opozorili, da bo morala na številnih območjih
tudi država zagotoviti več finančne pomoči za zagotovitev ustreznega pravnega varstva
revnejšega prebivalstva. Pokritost s kakovostno mrežo odvetniških storitev je najbolj
ogrožena zaradi majhnega tržnega potenciala posameznih regionalnih trgov, ki so
ekonomsko manj razviti.
Analiza neto profitne marže po območnih zborih skoraj enotno izkazuje nazadovanje po
letu 2003, ko se efektivno zamrzne vrednost odvetniške točke. Najmanjše odvetniške
družbe s prometom do 25.000 € so bile najbolj prizadete v vseh območnih zborih, kar je
vidno po padajočem trendu neto profitne marže ter njeni visoki volatilnosti
(spremenljivosti) po letih, ki odraža večje poslovno tveganje. Negativnega trenda za neto
profitno maržo nismo zasledili le v primeru Območnega zbora Slovenj Gradec, kjer je
prisotna najvišja tržna koncentracija. V nekaterih primerih (Ptuj, Kranj, Celje in Krško)
pa so pomembne izgube na neto profitni marži izkazale tudi odvetniške družbe s
prometom nad 50.000 €.
5

Dostopnost prebivalstva do odvetniških storitev

Dostopnost prebivalstva do odvetniških storitev je povezana s fizično bližino odvetniških
pisarn (posebej za manj mobilni del prebivalstva) ter z dostopnostjo cen odvetniških
storitev. Efektivna zamrznitev cen odvetniških storitev v prvi vrsti omogoča večjo
ekonomsko dostopnost prebivalstva z nižjimi dohodki, toda v daljšem obdobju ogroža
ekonomsko neodvisnost oz. celo preživetje odvetniških pisarn na manj razvitih območjih.
Posledično bo trajna dostopnost do odvetniških storitev zagotovljena, če ohranimo takšno
prilagajanje cen odvetniških storitev, ki bo omogočala ravnovesje med mejnimi stroški
odvetniških pisarn (predvsem na ekonomsko manj razvitih območjih) ter mejnimi neto
dohodki prebivalcev oz. gospodinjstev.
Prilagajanje odvetniške tarife je običajno povezano z vprašanjem ekonomske dostopnosti
do odvetniških storitev s strani prebivalstva za nižjimi dohodki. Glede na zbrane podatke
lahko ugotovimo, da se je v zadnjem dobrem desetletju ekonomski položaj prebivalstva
bistveno izboljšal, saj že na osnovi povprečne neto plače ugotavljamo, da so še v letu
2003 delali 6 ur za povprečno uro odvetniške storitve, medtem ko v letu 2012 le še 4 ure.
Če bi torej ohranili razmerje iz leta 2003, bi to pomenilo, da bi se lahko povprečna ura
odvetniške pisarne povišala za 50% brez škode za ekonomsko dostopnost do odvetniških
storitev (glede na leto 2003). Minimalna prilagoditev (na osnovi 5-kratnika med
povprečno plačo/uro ter vrednostjo odvetniške ure) pa bi zahtevala 24% rast.
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Eden glavnih razlogov za previdnost pri deregulaciji trga odvetniških storitev je
raznolikost segmentov uporabnikov. Raziskave namreč kažejo (Lee, 2010), da je pri
tehtanju koristi in stroškov liberalizacije nujna previdna obravnava najbolj ranljivih
uporabnikov odvetniških storitev, kot so fizične osebe in manjša podjetja. Slednji imajo
manjše možnosti za izbiro med ponudniki in manjšo sposobnost za oceno kakovosti
ponujenih storitev.
Naša analiza je pokazala, da v celotni populaciji odvetniških pisarn kar 25% vseh grozi
prenehanje delovanja, saj poslujejo z minimalno oz. celo negativno neto profitno maržo
(do 10%). Omenjeno dejstvo je še toliko bolj relevantno za ustrezno pokritost z mrežo
kakovostnih odvetniških storitev na ekonomsko manj razvitih območjih, kjer pretežno
delujejo najmanjši subjekti. Med odvetniškimi pisarnami s prometom do 50.000 € (skoraj
polovica vseh) se je namreč delež najbolj ogroženih do leta 2014 povečal na slabih 30%.
V kolikor pa opazujemo manjše odvetniške pisarne (do 50.000 € prometa) brez
upoštevanja območnih zborov Ljubljana, Nova gorica, Koper in Celje, se delež ogroženih
odvetniških pisarn dvigne na slabih 40%. Ne glede na opazovan velikostni vzorec
odvetniških pisarn se je delež ogroženih praviloma podvojil po prelomnem letu 2003. V
opisanih okoliščinah žal ne obstajajo alternativne rešitve, saj odvetniške družbe nimajo
skritih notranjih rezerv niti drugih tržno in pravno konformnih alternativ (dodatne
dejavnosti, dvig cen, agresiven marketing itd.), ki bi omogočile finančno vzdržnost.
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Priloga 1a: Število pravnih subjektov v odvetniški dejavnosti (Slovenija 1995 – 2015)
Območni zbor
CELJE

Oblika
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
S.p.

KOPER
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
S.p.
KRANJ
D.o.o.
Odvetnik
KRŠKO
D.o.o.
Odvetnik
S.p.
LJUBLJANA
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica TUJA
S.p.
MARIBOR
D.o.o.
Odvetnik
NOVA GORICA
D.o.o.
Odvetnik
s.p.
NOVO MESTO
D.o.o.
Odvetnik
POMURJE
Odvetnik
PTUJ
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
SLOVENJ GRADEC
D.o.o.
Odvetnik
SLOVENIJA
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
Podružnica TUJA
S.p.

1995
48

1996
54

1997
54

1998
55

1999
61

2000
67

2001
69

2002
74

2003
76

2004
80

48

54

54

55

1
60

1
66

2
67

2
72

2
74

2
78

26

31

34

37

43

45

45

49

26

31

34

37

43

45

45

49

50
1
49

51
1
50

37
37
10

43
1
42
12

45
1
44
13

47
1
46
13

48
1
47
14

48
1
47
15

50
1
49
16

51
1
50
17

51
1
50
18

54
2
52
17

10

12

13

13

14

15

16

17

18

17

182
5
177

206
1
6
199

250
1
6
243

266
1
9
256

298
2
10
286

314
2
11
301

332
2
12
318

355
2
15
338

376
2
15
359

406
2
21
383

62

67

71

73

74

74

81

82

87

91

62
19

67
21

71
24

73
24

74
25

74
28

81
29

82
29

87
32

91
33

19

21

24

24

25

28

29

29

32

33

14

16

16

16

17

18

19

14
18
18
9

16
15
15
9

16
16
16
10

16
16
16
10

17
19
19
10

18
20
20
10

19
20
20
12

21
1
20
24
24
12

21
1
20
26
26
12

24
1
23
27
27
13

9
4

9
4

10
5

10
5

4
429
0
5
424
0
0
0

4
478
1
7
470
0
0
0

5
538
1
7
530
0
0
0

5
562
1
10
551
0
0
0

10
6
1
5
615
2
13
600
0
0
0

10
5
1
4
644
2
14
628
0
0
0

1
11
5
1
4
678
2
17
659
0
0
0

1
11
7
1
6
721
2
21
698
0
0
0

1
11
7
1
6
756
2
22
732
0
0
0

1
12
7
1
6
803
2
29
772
0
0
0
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Priloga 1b: Število pravnih subjektov v odvetniški dejavnosti (Slovenija 1995 – 2015)
Območni zbor
CELJE

Oblika

2007
93
1
3
89

2008
98
1
3
94

2009
103

2010
107

2
79

2006
87
1
3
83

6
96
1

7
99
1

54
1
53

60
1
59

60
2
58

69
3
66

74
4
70

79
4
74
1

D.o.o.
Odvetnik

56
2
54
18

59
3
56
18

67
4
63
21

71
5
66
22

80
8
72
26

76
9
67
22

2011
111
1
10
98
1
1
85
6
77
1
1
78
9
69
21

D.o.o.
Odvetnik
S.p.

18

18

21

26

22

444
3
25
416

473
2
27
444

501
3
31
467

21
1
533
5
32
496

565
3
57
504
1

92

103

92
38

103
36

109
1
108
40

114
1
113
39

38

36

40

24
1
23
27
27
15
1
1
13
7
1
6
856
4
33
819
0
0
0

24
1
23
28
28
15
1
1
13
10
2
8
913
4
38
871
0
0
0

34
1
33
29
29
15
1
1
13
10
2
8
979
5
45
929
0
0
0

D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
S.p.
KOPER
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
S.p.
KRANJ

KRŠKO

LJUBLJANA
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica TUJA
S.p.
MARIBOR
D.o.o.
Odvetnik
NOVA GORICA
D.o.o.
Odvetnik
s.p.
NOVO MESTO
D.o.o.
Odvetnik
POMURJE
Odvetnik
PTUJ
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
SLOVENJ GRADEC
D.o.o.
Odvetnik
SLOVENIJA
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
Podružnica TUJA
S.p.

2005
81

2012
109

2013
118

2014
126

2015
129

10
98

11
107

15
111

19
110

1
78
8
70

76
9
67

81
12
69

86
15
71

21

77
11
66
23
1
22

73
11
62
22
1
21

78
15
63
23
1
22

80
15
65
14
1
13

573
4
79
489
1

575
4
88
482
1

588
4
100
482
2

614
4
127
481
2

648
3
141
502
2

39

122
2
120
41
1
40

126
7
119
40
2
38

123
10
113
43
3
40

127
12
115
43
6
37

132
14
118
44
8
36

135
14
121
43
8
35

31
1
30
31
31
17
1
1
15
10
2
8
1.035
7
48
979
0
0
1

29
2
27
32
32
18
1
1
16
11
2
9
1.101
4
83
1.012
1
1
0

35
5
30
36
36
18
1
1
16
11
2
9
1.123
5
116
999
2
1
0

33
5
28
37
37
18
1
1
16
13
2
11
1.137
6
134
992
2
1
2

33
5
28
37
37
21
1
1
19
13
2
11
1.149
5
156
985
0
2
1

33
5
28
37
37
22
1
1
20
16
3
13
1.187
5
190
990
0
2
0

32
5
27
38
38
21
1
1
19
15
3
12
1.240
4
215
1.019
0
2
0

681
3
155
519
3
1
146
18
128
45
7
37
1
42
5
37
39
39
22
1
2
19
16
3
13
1.300
4
240
1.051
0
3
2
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Priloga 2a: Število zaposlenih v odvtniški dejavnosti (Slovenija 1995-2015)
Območni zbor
CELJE

Oblika
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
S.p.

KOPER
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
S.p.
KRANJ
D.o.o.
Odvetnik
KRŠKO
D.o.o.
Odvetnik
S.p.
LJUBLJANA
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica TUJA
S.p.
MARIBOR
D.o.o.
Odvetnik
NOVA GORICA
D.o.o.
Odvetnik
s.p.
NOVO MESTO
D.o.o.
Odvetnik
POMURJE
Odvetnik
PTUJ
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
SLOVENJ GRADEC
D.o.o.
Odvetnik
SLOVENIJA
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
Podružnica TUJA
S.p.

1995
85

1996
95

1997
97

1998
96

1999
124

2000
140

2001
143

2002
164

2003
174

2004
184

85

95

97

96

5
119

4
136

7
136

10
154

11
163

13
171

37

47

53

57

64

65

68

80

37

47

53

57

64

65

68

80

84
3
81

91
2
89

49
49
16

60
3
57
21

67
4
63
21

72
4
68
24

75
6
69
26

77
6
71
30

78
6
72
31

86
7
79
32

90
7
83
34

100
9
91
38

16

21

21

24

26

30

31

32

34

38

341
77
264

419
4
75
340

476
4
76
396

543
5
91
447

617
9
105
503

672
9
108
555

742
8
124
610

774
10
140
624

882
12
151
719

1.027
10
216
801

97

102

103

111

121

126

145

157

176

199

97
45

102
45

103
47

111
54

121
57

126
61

145
66

157
73

176
87

199
89

45

45

47

54

57

61

66

73

87

89

22

27

28

26

26

32

31

22
40
40
15

27
33
33
18

28
37
37
19

26
37
37
17

26
39
39
18

32
37
37
18

31
36
36
24

38
4
34
42
42
30

38
4
34
53
53
31

43
5
38
58
58
35

15
6

18
6

19
8

17
10

6
753
0
77
676
0
0
0

6
873
4
78
791
0
0
0

8
956
4
80
872
0
0
0

10
1.047
5
95
947
0
0
0

18
17
8
9
1.184
9
124
1.051
0
0
0

18
20
10
10
1.278
9
128
1.141
0
0
0

5
19
19
10
9
1.383
8
152
1.223
0
0
0

6
24
20
10
10
1.496
10
177
1.309
0
0
0

7
24
22
12
10
1.671
12
195
1.464
0
0
0

8
27
23
11
12
1.887
10
264
1.613
0
0
0
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Priloga 2b: Število zaposlenih v odvtniški dejavnosti (Slovenija 1995-2015)
Območni zbor
CELJE

Oblika

2005
200

2007
258
6
19
233

2008
280
7
20
253

2009
289

2010
298

15
185

2006
231
5
19
207

33
253
3

45
251
2

101
2
99

125
2
123

125
10
115

161
37
124

172
30
142

172
27
143
2

D.o.o.
Odvetnik

108
11
97
41

121
16
105
42

135
25
110
50

159
33
126
55

180
47
133
71

180
52
128
64

2011
297
6
50
238
2
1
180
29
149
1
1
180
49
131
58

D.o.o.
Odvetnik
S.p.

41

42

50

71

64

1.204
16
290
898

1.254
11
287
956

1.377
15
322
1.040

54
1
1.474
20
354
1.100

1.657
15
507
1.125
10

210

230

210
97

230
94

254
4
250
101

275
4
271
108

97

94

101

44
4
40
60
60
43
5
7
31
23
11
12
2.131
21
340
1.770
0
0
0

44
4
40
65
65
49
6
9
34
31
17
14
2.286
22
354
1.910
0
0
0

62
5
57
68
68
56
5
11
40
29
15
14
2.515
26
411
2.078
0
0
0

D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
S.p.
KOPER
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
S.p.
KRANJ

KRŠKO

LJUBLJANA
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica TUJA
S.p.
MARIBOR
D.o.o.
Odvetnik
NOVA GORICA
D.o.o.
Odvetnik
s.p.
NOVO MESTO
D.o.o.
Odvetnik
POMURJE
Odvetnik
PTUJ
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
SLOVENJ GRADEC
D.o.o.
Odvetnik
SLOVENIJA
D.n.o.
D.o.o.
Odvetnik
Podružnica SLO
Podružnica TUJA
S.p.

2012
300

2013
287

2014
306

2015
314

57
242

50
237

57
249

62
252

1
175
37
138

181
44
137

187
52
135

198
61
137

58

187
54
133
65
4
61

177
57
120
63
6
57

185
60
125
64
8
56

184
62
122
43
8
35

1.714
16
636
1.049
13

1.720
18
701
990
11

1.694
12
692
975
15

1.812
12
789
979
32

1.888
12
853
972
51

108

309
11
298
117
4
113

316
27
289
114
6
108

309
46
263
114
11
103

317
50
267
113
20
93

318
56
262
108
26
82

320
58
262
100
25
75

61
5
56
72
72
58
4
9
45
34
17
17
2.737
31
479
2.226
0
0
1

65
13
52
81
81
64
3
7
54
40
19
21
3.045
18
671
2.343
3
10
0

78
20
58
91
91
61
3
10
48
44
22
22
3.132
19
845
2.251
4
13
0

74
21
53
94
94
57
3
9
45
45
19
26
3.128
27
935
2.150
3
11
2

81
26
55
92
92
69
3
9
57
43
17
26
3.136
15
966
2.139
0
15
1

84
21
63
84
84
60
3
8
49
48
19
29
3.222
15
1.076
2.099
0
32
0

78
24
54
85
85
53
3
6
44
52
21
31
3.318
15
1.164
2.088
0
51
0

1.953
8
920
963
61
1
346
71
275
102
25
76
1
97
24
73
76
76
56
3
10
43
49
20
29
3.418
11
1.263
2.081
0
61
2
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Priloga 3:
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Struktura števila odvetniških družb po poslovnem izidu na zaposlenega
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Priloga 4:

Število sodnikov in sodnih pomočnikov (Rechtpleger) na 100.000
prebivalcev

