
UKREPI ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA ZMANJŠANJE 

POSLEDIC ZARADI EPIDEMIJE KORONAVIRUSA 

  

 

Spoštovani,  

  

Odvetniška zbornica Slovenije budno spremlja položaj odvetništva zaradi 

izrednih razmer v Republiki Sloveniji po razglasitvi epidemije. Z namenom 

zmanjšanja negativnih posledic epidemije na člane Odvetniške zbornice Slovenije 

so bili sprejeti v nadaljevanju navedeni ukrepi.  

  

Članarina OZS, članarina OZO in prispevek za Humanitarni sklad 

OZS 

  

Upravni odbor OZS  je na korespondenčni seji dne 18. 3. 2020 sprejel naslednji 
 

SKLEP: »Člani OZS v obdobju veljavnosti Odredbe Vrhovnega sodišča RS o 

posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona 

o sodiščih št. Su 315/2020 z dne 13. 3. 2020 oziroma najkasneje do 16. 5. 2020 

ne plačujejo članarine OZS in članarine OZO. Člani OZS za leto 2020 ne plačajo 

prispevka za Humanitarni sklad OZS.« 

  

Odlog plačila zavarovalnega prispevka iz naslova 

kolektivnega  zavarovanja odvetniške poklicne odgovornosti 

  

Na podlagi dogovora med Odvetniško zbornico Slovenije in zavarovalnico, pri 

kateri ima sklenjeno kolektivno zavarovanje odvetniške poklicne odgovornosti, 

se plačilo  zavarovalnega prispevka članom odloži do 16. 5. 2020.  

    

Ohranitev vpisa odvetnikov v imenik odvetnikov 

  

Upravni odbor OZS  je na korespondenčni seji dne 18. 3. 2020 sprejel naslednji  
 

SKLEP: »V kolikor je bila odvetniku v času razglašene epidemije v Republiki 

Sloveniji pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnih razlogov, se v tem času 

zanj ne uporablja sklep Upravnega odbora OZS z dne 6. 1. 2015, ki se glasi: 

»Zaposleni odvetnik, kateremu preneha pogodba o zaposlitvi pri odvetniku oz. 

odvetniški družbi, mora v roku enega meseca po prenehanju pogodbe o zaposlitvi 

urediti vse potrebno za reorganizacijo (opravljanje odvetniškega poklica 

individualno ali zaposlitev v drugi odvetniški pisarni).«.  Odvetnika, ki mu je bila 

v času razglašene epidemije v Republiki Sloveniji pogodba o zaposlitvi 

odpovedana iz poslovnih razlogov,  se ne izbriše iz imenika OZS, v kolikor v roku 

treh mesecev po prenehanju pogodbe o zaposlitvi uredi vse potrebno za 



reorganizacijo (opravljanje odvetniškega poklica individualno ali zaposlitev v 

drugi odvetniški pisarni).« 

  

Ohranitev vpisa odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov v 

imenike OZS  

  

Upravni odbor OZS  je na korespondenčni seji dne 18. 3. 2020 sprejel naslednji 
 

SKLEP: »V kolikor je bila odvetniškemu pripravniku ali odvetniškemu 

kandidatu v času razglašene epidemije v Republiki Sloveniji pogodba o zaposlitvi 

odpovedana iz poslovnih razlogov, se odvetniškega pripravnika  oziroma 

odvetniškega kandidata ne izbriše iz imenika odvetniških pripravnikov oz. 

odvetniških kandidatov, v kolikor se ponovno zaposli pri istem ali drugem 

odvetniku v roku treh mesecev od dneva odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 

poslovnih razlogov.«    
  

Skupščina OZS in delovanje OZS  

  

Upravni odbor OZS  je na korespondenčni seji dne 18. 3. 2020 sprejel naslednja 

sklepa: 
 

SKLEP: » Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije, ki jo je Upravni odbor OZS 

sklical za dne 21. 4. 2020, se zaradi izrednih okoliščin prekliče. Skupščino OZS 

bo Upravni odbor sklical po razglasitvi konca epidemije v Republiki  Sloveniji.«  

  

SKLEP: »Do potrditve Finančnega načrta OZS za leto 2020 OZS opravlja zgolj 

nujno tekoče poslovanje.«  

  
 


