
Odvetniška šola 2018 

Rezervacije sob 

Spoštovani, 

Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je za potrebe Odvetniške šole 2018 v hotelu GH Bernardin, hotelu Histrion in 
Hotelu Park rezervirala sobe po posebej dogovorjenih cenah za udeležence šole. 

Iz GH Bernardin so nam včeraj nepričakovano sporočili, da rezerviranih sob v GH Bernardin in posledično v 
hotelu  Histrion zaradi zamud izvajalcev pri prenovi hotela, ne morejo zagotoviti. 

Danes smo s hotelom zaključili dogovore, zato vam v nadaljevanju posredujemo informacije glede nadomestnih 
namestitev.  

Tisti, ki sobe v času Odvetniške šole 2018 še niste rezervirali, upoštevajte naslednje informacije: 
  

OZS se je s hotelom GH Bernardin dogovorila, da namesto sob  v hotelu BH Bernardin 5*  zagotovi namestitev 
v naslednjih hotelih: 

o GH Metropol 5* rezervacije do petka, 6.4. do 20.00 ure 
o Slovenija 5*        rezervacije  do nedelje, 8.4. do 16.00 ure 

Cena namestitve ostaja ista, kot je bila dogovorjena za GH Bernardin (soba 1/1: 125,00 EUR, soba ½: 82,50 po 
osebi). 

Namesto namestitve v hotelu Histrion 4* pa se je OZS dogovorila, da GB Bernardin zagotovi namestitev v: 
o hotelu Riviera 4* -  rezervacije do nedelje 8.4. do 16. ure 
o hotelu Mirna 4*  -  rezervacije do nedelje 8.4. do 16. ure 
o Boutique hotelu Marita 4* -  rezervacije do nedelje 8.4. do 16.ure 

Cena namestitve ostaja ista, kot je bila dogovorjena za hotel Histrion 4* (soba 1/1: 95,00 EUR, soba ½: 58,00 po 
osebi). 

  

REZERVACIJE ZA VSE ZGORAJ NAVEDENE HOTELE: 
Za rezervacijo oziroma dodatne informacije se obrnite neposredno na GH Bernardin: 

Tel. 05 690 7000 ali 080 1119 

El. pošta booking@h-bernardin.si. 
Urnik za rezervacije in informacije: 

o sreda 4.4. – petek 6.4. med 8.00 in 20.00 uro 
o sobota 7.4. – nedelja 8.4. med 8.00 in 16. uro 

Še vedno je mogoče rezervirati sobe v Hotelu Park 3* preko rezervacijskega sistema hotela. 
Cena namestitve v sobi 1/1 je 70,00 EUR, cena sobe 1/2 pa 55,00 EUR po osebi. 

  
BREZPLAČEN TRANSFER MED HOTELI: 
Med zgoraj navedenimi hoteli v Portorožu in GH Bernardin bo hotel zagotovil stalen brezplačen transfer za 
udeležence Odvetniške šole, tako med izobraževalnim delom Odvetniške šole, kakor tudi v času večernega 
družabnega dogodka. 
Za morebitne nevšečnosti zaradi sprememb glede namestitev v času Odvetniške šole, na katere pa OZS ni imela 
vpliva, se vam opravičujemo. 

Spoštovani,  

v zvezi z Odvetniško šolo 2018 vam posredujemo še naslednje informacije, ki nam jih je posredoval GH Bernardin: 

DOSTOP DO GH BERNARDIN s promenade ni mogoč 
V času izvajanja zaključnih prenovitvenih del hotela je vstop v GH Bernardin možen le skozi glavni vhod, dostop s 
promenade ni mogoč. 

PARKIRANJE PRED GH BERNARDIN mogoče na vseh hotelskih parkiriščih, razen na prvi etaži parkirišča 
Določena območja v okolici hotela so še v uporabi gradnje, vključno s prvo etažo parkirišča, zato so udeležencem 
Odvetniške šole 2018 na voljo vsa preostala hotelska parkirišča. Požarne stopnice bodo zaradi varnosti prehodne, 
vendar le v primeru evakuacije. 

BREZPLAČNO PARKIRANJE ZA UDELEŽENCE, KI STE NAMEŠČENI V NADOMSTNIH HOTELIH 

mailto:booking@h-bernardin.si
https://www.hoteli-bernardin.si/en/accommodations/st-bernardin-resort/grand-hotel-bernardin?hotelPhobsId=39028bf3c4f4d80e864a84d15441b654&arrival=12.04.2018&days=1&partnersAccess=ODVETNIKI&direct=true&tophobs=true&phobsredirect=true


Tistim udeležencem, ki ste preko rezervacijske službe GH Bernardin opravili rezervacijo  sobe v terminu 13.-
14.4.2018 v nadomestnih hotelih (GH Metropol, Slovenija, Riviera, Mirna in Marita), bo plačilo za parkiranje v 
garažah ter drugih morebitnih parkiriščih v lasti portoroških hotelov, krila družba Hotelov Bernardin d.d..  Za 
nadaljnje informacije se obrnite na recepcijo vašega hotela. 

BREZPLAČEN TRANSFER ZA UDELEŽENCE, KI STE NAMEŠČENI V NADOMESTNIH HOTELIH 
Gh Bernardin bo za udeležence, ki ste opravili rezervacijo sobe v terminu 13.-14.4.2018 v nadomestnih hotelih (GH 
Metropol, Slovenija, Riviera, Mirna in Marita) zagotovil brezplačni prevoz od hotela do GH Bernardin in obratno. 

Letak GH Bernardin z urnikom transferjev in kontaktno številko prevoznika boste prejeli ob registraciji v vašem 
hotelu. 

  

Odvetniška zbornica Slovenije 

KANDIDATI ZA VOLITVE  ČLANOV SENATA DISCIPLINSKEGA SODIŠČA ODVETNIŠKE ZBORNICE 
SLOVENIJE  IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV 
(1) Kandidati  za člane senata disciplinskega sodišča  Odvetniške zbornice Slovenije: 

1. Karla PAJNIK, odvetnica iz Slovenj Gradca 
2. Dragica VUGA, odvetnica iz Nove Gorice 
3. Bogdana ŽIGON, odvetnica iz Ljubljane 
4. Igor KOCJANČIČ, odvetnik iz Kopra 
5. Tatjana AHLIN, odvetnica iz Novega mesta 
6. Zdenka PAVLOVIČ, odvetnica s Ptuja 
7. Marija VRISK, odvetnica iz Krškega 
8. Andreja DAJČMAN, odvetnica iz Maribora 
9. Daniel VEHAR, odvetnik iz Škofje Loke 

Volijo se trije kandidati 
  

(2)  Kandidati za namestnike članov  senata disciplinskega sodišča  Odvetniške zbornice Slovenije: 
1. Manja KRAINER, odvetnica iz Radovljice 
2. Alenka CERAR, odvetnica iz Ljubljane 
3. Tjaša VOGRIN, odvetnica iz Maribora 
4. Nina BRUMEN, odvetnica iz Maribora 
5. Tomaž ALIČ, odvetnik s Ptuja 

Volijo se trije kandidati 
  

KANDIDACIJSKA KOMISIJA 

 


