
K točki 4. dnevnega reda skupščine OZS z dne 10. 2. 2021  

 

PREDLOG SKLEPA 

 

Na podlagi 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 

54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije 

dne _______ sprejela 

 

SKLEP 

 

o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije 

 

1. člen 

 

V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94,10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 

90/03, 131/04, 103/11, 86/13, 41/14 in 47/19) se za 12. členom dodata nova 12.a in 12.b člen, 

ki se glasita: 

 

»12.a člen 

 

Skupščina se praviloma izvede z neposredno navzočimi člani.   

 

V primeru naravne ali druge hujše nesreče, ob večjih epidemijah ali podobnih večjih izrednih 

dogodkih (v nadaljnjem besedilu: izredni dogodki), ko izvedba skupščine z osebno navzočimi 

člani predstavlja tveganje za zdravje ali varnost članov in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, 

s katerimi ni mogoče odlašati, se lahko skliče skupščino na daljavo. 

 

O sklicu in izvedbi skupščine na daljavo odloča upravni odbor zbornice.  

 

 12.b člen 

Skupščina na daljavo je skupščina, na kateri člani in organi skupščine sodelujejo s pomočjo 

varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in javno glasovanje na 

daljavo.  

Skupščina na daljavo se izvede z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki 

omogoča prenos in snemanje slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez 

vsakršnega dvoma ugotoviti identiteto člana, ki na skupščini sodeluje. Skupščina na daljavo se 

snema. 

Odvetnik, odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik, ki želi sodelovati na skupščini na 

daljavo, mora opraviti prijavo na skupščino pri zbornici najkasneje pet dni pred skupščino. 

Vsak sodelujoči na skupščini na daljavo mora sam zagotoviti, da je njegova komunikacijska 

naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka.«. 
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2. člen 

V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  

 

»Pri ugotavljanju sklepčnosti skupščine na daljavo se za prisotne štejejo člani, ki na skupščini 

sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije in so pravočasno 

opravili prijavo na skupščino.«. 

 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

 

3. člen 

 

V 15. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

 

»V primeru izvedbe skupščine na daljavo poteka javno glasovanje s pomočjo varne 

informacijsko-komunikacijske tehnologije.«. 

 

4. člen 

 

Dosedanje besedilo 17. člena postane prvi odstavek.  

 

Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

 

»Če skupščine z neposredno navzočimi člani ni mogoče izvesti, se tajno glasovanje na skupščini 

na daljavo ne izvede. Mandat organom in članom iz prvega odstavka tega člena se izjemoma 

podaljša do izvedbe tajnega glasovanja na prvi naslednji skupščini z neposredno navzočimi 

člani.   

 

Upravni odbor zbornice mora sklicati skupščino z neposredno navzočimi člani v enem mesecu 

po prenehanju izrednega dogodka iz drugega odstavka 12.a člena tega statuta.«. 

5. člen 

 

V 31. členu, v prvem odstavku 34. člena, v 36. členu, v prvem odstavku 38. člena, v prvem 

odstavku 40. člena in v drugem odstavku 42. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo 

»če ni s tem statutom drugače določeno.«. 

6. člen 

Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim 

soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo 

veljati petnajsti dan po objavi. 
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Št. 

Ljubljana, dne________________ 

EVA: 2021-2030-0012 

                                                                                 Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije 

                                                                                                       mag. Roman Završek 

 

Vlada Republike Slovenije je k temu sklepu podala soglasje s sklepom št. _________z dne 

_______. 

 

Obrazložitev: 

 

V Republiki Sloveniji je zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 z namenom 

preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 prepovedano zbiranje oseb, zato tudi ni mogoče 

izvesti skupščine z neposredno navzočimi člani odvetniške zbornice Slovenije. Glede na 

epidemiološko sliko v državi hitre odprave ukrepov za preprečevanje širjenja okužb ni 

pričakovati.  Skupščino odvetniške zbornice pa je ne glede na izredne razmere potrebno izvesti, 

saj le-ta sprejema odločitve, ki so pomembne za nemoteno delovanje zbornice (med njimi 

potrditev zaključnega računa zbornice, sprejem finančnega načrta zbornice). 

Sedanja ureditev v Statutu Odvetniške zbornice Slovenije omogoča zgolj izvedbo skupščine z 

neposredno navzočimi člani, zato je potrebno sprejeti ustrezno pravno podlago, ki bo 

omogočila izvedbo skupščine na daljavo.  

Navedeno pravno podlagi predstavljajo nov 12a. in 12b. člen ter dopolnjen 14. in 15. člena 

Statuta OZS.  

Statut OZS v prvem odstavku 17. člena določa, da se na skupščini izvede tudi tajno glasovanje. 

Skupščina s tajnim glasovanjem voli in razrešuje predsednika in dva podpredsednika, člane 

nadzornega odbora, disciplinskega tožilca in njegove namestnike, predsednika in člane 

disciplinskih komisij, člane disciplinskega sodišča in njihove namestnike ter predstavnike 

zbornice v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev. 

S tajnim glasovanjem tudi določi kandidata za člana državnega sveta – predstavnika 

samostojnih poklicev.  

V  prvi polovici leta 2021 poteče mandat večini organov Odvetniške zbornice Slovenije, tajnega 

glasovanja pa na skupščini, na kateri niso neposredno navzoči člani, ni mogoče izvesti.  

Glede na navedeno nov drugi odstavek 17. člena Statuta OZS in dopolnjeni  31., 34., 36., 38., 

40. in 42. člen določajo pravno podlago za podaljšanje mandatov organom in članom v 

primeru, ko skupščine z neposredno navzočimi člani ni mogoče izvesti.  
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Nov, tretji odstavek 17. člena Statuta OZS določa tudi skrajni rok po prenehanju izrednih 

okoliščin, v katerem je potrebno izvesti skupščino z neposredno navzočimi člani in na njej tajno 

glasovanje (volitve organov zbornice). 

 

 

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije 

                 Mag. Roman Završek 

 

 


