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I. POROČILO O DELU ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE  

za obdobje od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 

1. UVOD 

Podatki o članstvu 

Skladno z Zakonom o odvetništvu se odvetniki, ki opravljajo odvetniški poklic v 

Republiki Sloveniji, obvezno združujejo v Odvetniško zbornico Slovenije. 

Odvetniška zbornica Slovenije  je ob koncu leta 2019 združevala 2.278 članov. V 

imenik odvetnikov je bilo vpisanih 1.813 odvetnikov (843 odvetnic in 970 

odvetnikov), v imenik tujih odvetnikov je bilo vpisanih 11 odvetnikov (4 odvetnice 

in 7 odvetnikov), v imenik odvetniških kandidatov je bilo vpisanih 166 kandidatov 

(106 kandidatk in 60 kandidatov), v imenik odvetniških pripravnikov pa 299 

pripravnikov (187 pripravnic in 112 pripravnikov). V Sloveniji je v letu 2019 

aktivno poslovalo 255 odvetniških družb in 12 civilnih odvetniških družb.  

Predlog novega Zakona o odvetništvu  

Odvetniška zbornica Slovenije je konec leta 2019 skupaj s Pravno fakulteto 

Univerze v Ljubljani in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru dokončala obsežno 

in poglobljeno pripravo predloga novega Zakona o odvetništvu, katerega namen 

je izboljšati položaj odvetništva ter posodobiti pravne rešitve na tem področju, ki 

jih terja razvoj pravosodja in družbe. Predlog novega zakona bo Ministrstvu za 

pravosodje posredovan predvidoma v začetku leta 2020.  

Vrednost odvetniške točke 

Odvetniška zbornica Slovenije je sklep o spremembi vrednosti odvetniške točke 

sprejela že leta 2015, vendar pa je minister za pravosodje, kljub temu da so bili 

izpolnjeni pogoji za spremembo vrednosti točke (rast življenjskih potrebščin ali 

rast plač sodnikov v času od uveljavitve zadnjega povišanja preseže 10 

odstotkov), podajo soglasja zavrnil. Odvetniška zbornica Slovenije je zato v 

februarju 2016 zoper odločitev ministra za pravosodje začela upravni spor. Pred 

prvostopenjskim sodiščem zbornica s svojim zahtevkom ni uspela, na drugi stopnji 

pa je Vrhovno sodišče RS pritožbi zbornice ugodilo in zadevo vrnilo v ponovni 

postopek in odločanje prvostopenjskemu sodišču. V obrazložitvi je sodišče 

zapisalo, da določanje vrednosti odvetniške točke v Odvetniški tarifi ni zgolj 

predmet političnega odločanja ter da minister za pravosodje nima pravice pravno 

nevezanega političnega veta na spremembe Odvetniške tarife, ki jih predlaga 

Odvetniška zbornica Slovenije. Nasprotno bi pomenilo, da se Odvetniška tarifa in 

v njej določene cene odvetniških storitev (s posledicami za delovanje odvetništva 

ter za stranke postopkov) določajo politično, kar pa je pravno nesprejemljivo. 
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Odvetniška zbornica Slovenije šteje odločitev Vrhovnega sodišča RS  v tej zadevi 

za zmago vladavine prava nad politično arbitrarnostjo.  

V začetku leta 2019 je pravosodna ministrica izrazila pripravljenost za 

izvensodno rešitev zadeve in podala soglasje k sklepu Upravnega odbora OZS o 

spremembi vrednosti odvetniške točke. Po skoraj 16 letih od zadnje spremembe 

tako od aprila 2019 dalje vrednost odvetniške točke znaša 0,60 EUR.  

Sodelovanje predstavnikov zbornice pri preiskavah odvetniških pisarn   

Predstavniki Odvetniške zbornice Slovenije so tudi v letu 2019 sodelovali  pri vseh 

postopkih, povezanih s preiskavami odvetniških pisarn, za dosego ustavnih 

jamstev, skladno z odločbo Ustavnega sodišča RS. To je leta 2016 pritrdilo OZS 

in preiskovanim odvetnikom, da je izpodbijana ureditev preiskav odvetniških 

pisarn v Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o odvetništvu v neskladju z 

Ustavo RS. Sodišče je namreč ugotovilo kršitev človekove pravice do odvetniške 

zasebnosti, pravice do sodnega varstva in pravice do pravnega varstva v 

postopkih odrejenih preiskav odvetniških pisarn. Državnemu zboru RS je zato 

naložilo odpravo protiustavnosti v roku enega leta od objave odločbe, do tedaj pa 

začasno, z upoštevanjem vseh jamstev, vzpostavljenih s predmetno odločbo, 

uredilo način opravljanja hišnih preiskav, preiskav elektronskih naprav ter 

zasegov stvari pri odvetnikih in določilo pravna sredstva v teh postopkih. 

Državni zbor RS je spremembo zakonodaje, ki mu jo je v zvezi s preiskavami 

odvetniških pisarn naložilo Ustavno sodišče RS, sprejel marca 2019 s spremembo 

Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), spremembe pa so se začele uporabljati 

oktobra 2019.   

V letu 2019 pa je potrebo po varovanju odvetniške zasebnosti tudi v drugih 

postopkih, ne zgolj v kazenskem postopku, zaznalo Vrhovno sodišče RS, ki je 

prejelo v presojo ravnanje davčnega organa v postopku zoper odvetnika. Ker po 

mnenju sodišča zakon, ki ureja davčni postopek, ne zagotavlja zadostnih varovalk 

za spoštovanje odvetniške zasebnosti, je Vrhovno sodišče RS pri Ustavnem 

sodišču RS v septembru 2019 podalo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o 

davčnem postopku (ZDavP-2) in Zakona o odvetništvu.  

Odvetniška zbornica Slovenije se je stališču Vrhovnega sodišča RS pridružila, saj 

meni, da v ZDavP-2 niso upoštevani posebni vidiki varstva odvetniške zasebnosti 

v davčnih postopkih. Kljub drugačni naravi in namenu davčnih postopkov tudi 

Odvetniška zbornica Slovenije meni, da ni razlogov, da za poseganje v odvetniško 

zasebnost s strani davčnih organov v davčnem postopku ne bi veljali bistveno 

enaki ustavni pogoji kot za poseganje policije v okviru (pred)kazenskega 

postopka.  

Pravila za poseganje v odvetniško zasebnost in omejitve, ki jih je določilo Ustavno 

sodišče RS v odločbi v zvezi s preiskavami odvetniških pisarn, bi bilo po mnenju 
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Odvetniške zbornice Slovenije treba upoštevati prav v vsakem primeru, ko gre za 

poseg v odvetniško zasebnost, ne glede na to, kateri državni organ opravlja 

dejanja in ne glede na to, v okviru katerega postopka pride do posega. Ustavno 

varstvo odvetniške zasebnosti namreč ni namenjeno privilegiranju odvetnikov, 

temveč zaščiti in varstvu pravic njihovih strank. 

Sodelovanje pri pripravi zakonodaje  

Odvetniška zbornica Slovenije se je tudi v letu 2019 redno aktivno vključevala v 

postopke sprejemanja predpisov na različnih pravnih področjih. Velik vsebinski 

delež k predlogom predpisov so s pripombami in predlogi prispevali odvetniki - 

člani delovnih skupin OZS za posamezna pravna področja.   

Odvetniška zbornica Slovenije opaža, da ministrstva obravnavajo zbornico v 

postopkih sprejemanja zakonodaje zelo različno. V nekaterih primerih, so 

predstavniki zbornice vključeni že v delovno skupino za pripravo osnutka zakona 

pri ministrstvu, v večini ostalih primerov pa se lahko zbornica vključi v 

zakonodajni postopek šele v fazi, ko je predlog posameznega predpisa že 

pripravljen, in je možno podajati predloge oziroma pripombe zgolj v zelo 

omejenem času javne razprave o predlogu predpisa.  

Ob zgodnejšem vključevanju predstavnikov zbornice v postopke priprave 

predpisov bi odvetništvo, kot del pravosodja, namreč lahko prispevalo bistveno 

več k iskanju ustreznih strokovnih rešitev za slovenski pravni red. Na navedeno 

zbornica redno opozarja državo v vseh primerih, ko v zakonodajni postopek ni 

vključena v najzgodnejši fazi. 

20 let Odvetniške šole 

Odvetniška zbornica Slovenije in Odvetniška akademija OZS sta v letu 2019 

izvedli že dvajseto Odvetniško šolo. Vsakoletni dvodnevni izobraževalni dogodek 

za odvetnike, odvetniške kandidate in odvetniške pripravnike, ki že vrsto let poteka 

v Portorožu, je bil tudi tokrat odlično obiskan. V letu 2019 se ga je udeležilo preko 

800 članov OZS. Izobraževanje v okviru Odvetniške šole je za člane OZS 

brezplačno. Na predavanjih in delavnicah, v katere so udeleženci tudi aktivno 

vključeni, so obravnavane teme z različnih »klasičnih« pravnih področij pa tudi s 

pravnih področij, ki se zaradi družbenih potreb šele razvijajo. Zaradi aktualnosti 

tem in strokovnih prispevkov domačih in tujih predavateljev iz vrst odvetnikov, 

profesorjev, sodnikov ter iz vrst drugih poklicev Odvetniška šola uživa velik ugled 

tudi izven odvetništva.  

Odvetniška akademija OZS 

Odvetniška akademija OZS, ki jo je leta 2015 z namenom zagotavljanja stalnih, 

aktualnih in strokovnih izobraževanj za odvetnike, odvetniške kandidate in 

odvetniške pripravnike ustanovila OZS, je skozi vse leto organizirala številna 
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izobraževanja in delavnice. V zadnjih nekaj letih so visoko kakovostna, aktualna 

ter raznolika izobraževanja Odvetniške akademije OZS že postala razpoznavna in 

zelo obiskana. Cilj Odvetniške akademije OZS je vzpostavitev fleksibilnega 

izobraževalnega sistema po meri odvetnikov, naravnanega k ažurnemu 

spremljanju tako zakonodaje, ki se spreminja, kot tudi sodne prakse ter 

vsakodnevnih profesionalnih potreb odvetnikov vseh generacij. Izobraževanja so 

potekala tako v Ljubljani kot v regionalnih izobraževalnih centrih. Tudi v letu 

2019 je Odvetniška akademija OZS nadaljevala z izvajanjem priprav na pravniški 

državni izpit za pripravnike, zaposlene v odvetniških pisarnah, saj se je praksa, 

začeta v letu 2018, izkazala za zelo dobro sprejeto med udeleženci izobraževanj.  

Mediacijski center pri Odvetniški zbornici Slovenije  

Mediacijski center pri Odvetniški akademiji OZS, ki je bil ustanovljen leta 2017, 

je v letu 2019 nadaljeval z aktivnostmi za uresničitev vizije postati največji 

zasebni izvensodni mediacijski center, ki ga ponuja kakšna slovenska institucija. 

Preko centra se uresničujejo prizadevanja odvetnikov za uveljavitev kulture 

mirnega in sporazumnega reševanja sporov ter za razbremenitev sodišč.  Po drugi 

strani  Mediacijski center  pri Odvetniški akademiji OZS predstavlja tudi možnost 

izvajanja mediacij za vse tiste odvetnike, ki jih to zanima ter odpira vrata 

potencialno novi specializaciji pri odvetniškem delu.  

Tradicionalni Odvetniški dan pro bono pravne pomoči 

Tradicionalni Odvetniški dan pro bono (brezplačne) pravne pomoči se je dne 19. 

12. 2019 odvijal že deveto leto zapored. V okviru Odvetniškega dneva brezplačne 

pravne pomoči so odvetniki, ki so se pridružili akciji, po vsej državi organizirano 

nudili strankam brezplačno pravno pomoč, kljub temu da tudi sicer v skladu s 

Kodeksom odvetniške poklicne etike veliko članov takšno pomoč nudi 

vsakodnevno.  

Tretje leto zapored so odvetniki v nekaterih krajih nudili brezplačno pravno 

pomoč tudi izven odvetniških pisarn, v prostorih lokalnih skupnosti, drugič pa tudi 

na mirujočih avtobusih mestnega potniškega prometa na dveh lokacijah v 

Ljubljani. Odziv v javnosti na dan pro bono odvetniške pravne pomoči je bil 

ponovno zelo pozitiven in medijsko odmeven.  

Dobrodelnost Odvetniške zbornice Slovenije 

Odvetniška zbornica Slovenije preko svojega Sklada za humanitarno pomoč, ki je 

v letu 2019 beležil že 15 let uspešnega delovanja in v katerega prispevajo finančna 

sredstva vsi odvetniki, redno pomaga socialno ogroženim posameznikom in 

humanitarnim ustanovam. V letu 2019 je Odvetniška zbornica Slovenije v 

dobrodelne namene pomoči potrebnim posameznikom in organizacijam razdelila 

skoraj 56.000,00 evrov pomoči. 
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2. SKUPŠČINA ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE  

Skupščina je najvišji organ zbornice. Sestavljajo jo vsi odvetniki. V letu 2019 je 

bila sklicana in izvedena ena skupščina Odvetniške zbornice Slovenije in sicer 

dne 10. 4. 2019, v Ljubljani.   

2.1 SKUPŠČINA OZS Z DNE 10. 4. 2019  

 

Z A P I S N I K 

Skupščine Odvetniške zbornice Slovenije z dne 10. 4. 2019, s pričetkom ob 16.30 

uri v Rdeči dvorani Pravne Fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 

Ljubljana. 

Ad 1. 

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije odvetnik mag. Roman Završek je 

ugotovil, da je bila skupščina po 13. členu Statuta Odvetniške zbornice Slovenije 

pravilno sklicana, ker je bilo vabilo poslano članom zbornice najmanj 15 dni pred 

dnem, določenim za začetek dela skupščine. Sklicu je bilo priloženo obvestilo, kje 

se nahaja gradivo za delo skupščine. Začetek dela skupščine je bil odložen za pol 

ure, saj ob času, določenem za začetek dela skupščine, ni bila navzoča ena tretjina 

odvetnikov. Glede na določilo 2. odstavka 14. člena Statuta OZS je po preteku 

tega časa skupščina veljala za sklepčno, ne glede na število navzočih odvetnikov, 

zato je predsednik ob 17.00 uri otvoril skupščino.  

Predsednik zbornice je predlagal izvolitev delovnega predsedstva skupščine, 

zapisnikarja in overovateljev zapisnika. Izvolitev je potekala z javnim 

glasovanjem z dvigom rok. Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:   Potrdi se predlagano delovno predsedstvo skupščine v naslednji 

sestavi: odvetnik Pavle PENSA kot predsednik delovnega 

predsedstva, odvetnica Klavdija KERIN in odvetnica Tina ŠNAJDER 

PAUNOVIĆ kot članici predsedstva, odvetnik Timon HREN kot 

zapisnikar ter odvetnici Petja PLAUŠTAJNER in Mirela MURTIĆ 

kot overovateljici zapisnika.   

Sklep je bil sprejet soglasno.   

Predsednik delovnega predsedstva odvetnik Pavle Pensa se je zahvalil za 

zaupanje in predlagal sprejem predlaganega dnevnega reda skupščine. Upravni 

odbor OZS je skladno z drugim odstavkom 4. člena Poslovnika o delu skupščine 

Odvetniške zbornice Slovenije podal predlog za razširitev dnevnega reda 

skupščine OZS z dne 10. 4. 2019 s točko »Sprejem sprememb Akta o ustanovitvi 

in delovanju sklada za humanitarno pomoč«.  
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Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:   Potrdi se naslednji dnevni red skupščine OZS:  

1. Začetek skupščine, ugotovitev sklepčnosti, volitve delovnega 

predsedstva, zapisnikarja in overovateljev zapisnika 

                    2.  Volitve volilne komisije 

                    3.  Poročilo kandidacijske komisije 

                    4.  Volitve:  

       - disciplinskega sodišča (volijo se 3 člani in 3 namestniki) 

5. Poročilo overovateljev zapisnika skupščine z dne 21. 3. 2018 

6. Poročila o delu zbornice, disciplinskih organov, zborničnem 

zaključnem računu 2018, o pregledu finančnega poslovanja 

7. Obravnavanje in sklepanje o poročilih in predlogih ter sprejem 

poročila o delu zbornice, poročila o delu disciplinskih organov 

in sprejem zaključnega računa 

8. Odločanje o višini članarin 

9. Sprejem finančnega načrta za leto 2019 

10. Sprejem sprememb Statuta Odvetniške zbornice Slovenije 

11. Sprejem Pravilnika o spletnem in elektronskem poslovanju 

12. Sprejem sprememb Akta o ustanovitvi in delovanju sklada za 

humanitarno pomoč 

13. Razno 

Sklep je bil sprejet soglasno.   

Ad 2. 

Predsednik delovnega predsedstva odvetnik Pavle Pensa je predlagal izvolitev 

volilne komisije. Izvolitev je potekala z javnim glasovanjem. Sprejet je bil 

naslednji 

SKLEP:  Imenuje se volilna komisija v naslednji sestavi: odvetnik Uroš 

MIKLIČ kot predsednik in člani: odvetnica mag. Andreja 

DAJČMAN, odvetnik Anže MLINARIČ, odvetnica mag. Nataša 

MLAKAR SUKIČ in odvetnica Špela VORŠIČ.  

Sklep je bil sprejet soglasno.  

Ad 3. 

Predsednik kandidacijske komisije odvetnik Andrej Razdrih je podal poročilo 

komisije ter predstavil kandidacijski listi, ki sta bili 15 dni pred dnevom skupščine 

objavljeni na zaprtih straneh Odvetniške zbornice Slovenije.  
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Ad 4. 

Predsednik volilne komisije odvetnik Uroš Miklič je pojasnil potek volitev ter 

navzoče člane povabil k glasovanju z glasovnicami. Nato so se izvedle volitve za 

tri (3) člane senata Disciplinskega sodišča Odvetniške zbornice Slovenije ter tri 

(3) namestnike članov senata Disciplinskega sodišča Odvetniške zbornice 

Slovenije. Po izvedenih volitvah so se člani volilne komisije umaknili k štetju 

glasov. Po izvedenem štetju glasov je predsednik volilne komisije razglasil 

rezultate glasovanja. 

Za člane senata Disciplinskega sodišča Odvetniške zbornice Slovenije so bili 

izvoljeni: 

1. Alenka CERAR, odvetnica iz Ljubljane 

2. Jasna SIMČIČ, odvetnica iz Novega mesta        

3. Bogdana ŽIGON, odvetnica iz Ljubljane 

Za namestnike članov senata Disciplinskega sodišča Odvetniške zbornice 

Slovenije so bili izvoljeni: 

1. Mirko BILBIJA, odvetnik iz Novega mesta            

2. Gregor SIMONITI, odvetnik iz Ljubljane 

3. Tatjana SITAR, odvetnica iz Novega mesta          

Ad 5. 

Odvetnica Mirela MURTIĆ in odvetnica Petja PLAUŠTAJNER sta podali 

poročilo overovateljev zapisnika skupščine OZS z dne 21. 3. 2018.  

SKLEP: Sprejme se Poročilo overovateljic zapisnika Skupščine OZS z dne 21. 

3. 2018.  

Sklep je bil sprejet soglasno.  

Ad 6. 

Predsednik OZS odvetnik mag. Roman Završek je podal poročilo o delu OZS, 

Disciplinski tožilec OZS odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak je podal poročilo o 

delu Disciplinskega tožilca OZS, predsednica Disciplinske komisije I. stopnje 

odvetnica Petra Primic Petrov je podala  poročilo o delu Disciplinske komisije I. 

stopnje, predsednik Disciplinske komisije II. stopnje odvetnik Bojan Makovec je 

podal poročilo o delu Disciplinske komisije II. stopnje, predsednica Komisije za 

etiko odvetnica Živa Drol Novak je podala poročilo o delu Komisije za etiko, 

direktorica Odvetniške akademije odvetnica Alenka Košorok Humar je podala 

poročilo o delu Odvetniške akademije, odvetnik Andrej Razdrih, odgovorni 

urednik revije Odvetnik, je podal poročilo o delu v zvezi z revijo, podpredsednik 
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OZS odvetnik Janez Starman je podal poročilo o delu Delegacije OZS pri CCBE, 

predsednica Humanitarnega sklada OZS odvetnica Nina Gregorin je podala 

poročilo o delu sklada, član Upravnega odbora OZS odvetnik Rok Koren je podal 

poročilo o zborničnem zaključnem računu 2018, članica Nadzornega odbora OZS 

odvetnica Nataša Štelcer pa je podala poročilo o pregledu finančnega poslovanja 

zbornice v letu 2018.  

Ad 7. 

Po podanih poročilih pod točko 6. dnevnega reda skupščine je bil sprejet 

naslednji  

SKLEP: Sprejme se Poročilo o delu zbornice, disciplinskih organov in 

zaključnem računu OZS za leto 2018.  

Sklep je bil sprejet soglasno.  

Ad 8. 

Član Upravnega odbora OZS odvetnik Rok Koren je obrazložil predlog zvišanja 

mesečne članarine za odvetnike na 33,00 EUR ter za odvetniške kandidate na 

16,50 EUR mesečno. Pisna obrazložitev predloga zvišanja članarine je bila 

priložena gradivu za skupščino.  

SKLEP: Mesečna članarina za odvetnika in tujega odvetnika znaša od dneva 

skupščine 33,00 EUR. 

Mesečna članarina za odvetniškega kandidata znaša od dneva 

skupščine 16,50 EUR.  

Sklep je bil sprejet s potrebno večino glasov (32 glasov za, 26 glasov 

proti, noben glas ni bil vzdržan).  

Ad.9. 

Odvetnik Rok Koren je predstavil Finančni načrt OZS 2019 ter posamezne 

postavke na prihodkovni in odhodkovni strani. Po obravnavi je bil sprejet 

naslednji 

SKLEP: Sprejme se Finančni načrt Odvetniške zbornice Slovenije za leto 2019. 

                Sklep je bil sprejet s potrebno večino glasov (7 vzdržanih glasov).  
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Ad 10. 

Podpredsednik OZS odvetnik Janez Starman je predstavil predlog spremembe 61. 

člena Statuta OZS ter razloge za predlog spremembe. Pisna obrazložitev predloga 

je bila priložena gradivu za skupščino.  

SKLEP: Določba 61. člena Statuta OZS se dopolni tako, da se doda tretji 

odstavek, ki se glasi: »Za delo v organih zbornice se lahko določi 

nadomestilo oziroma nagrada. Obseg in višino nadomestila oz. 

nagrade določi skupščina«.  

Glede na dejstvo, da poda k spremembi statuta soglasje Vlada Republike 

Slovenije,  je  bil podan predlog, da se za potrebno komunikacijo in morebitne 

redakcijske popravke pooblasti Upravni odbor OZS.  

SKLEP:  Upravni odbor OZS se pooblasti za morebitne redakcijske popravke 

spremenjenega 61. člena Statuta OZS.  

Sklepa sta bila sprejeta  s potrebno večino glasov (3 glasovi proti, 4 

vzdržani glasovi).   

Ad 11. 

Odvetnik Sergej Omladič je predstavil razloge za sprejem novega Pravilnika o 

spletnem in elektronskem poslovanju ter predlog pravilnika. Po razpravi in 

predstavitvi konkretnih sprememb pravilnika je bil sprejet 

SKLEP: Sprejme se Pravilnik o spletnem in elektronskem poslovanju 

Sklep je bil sprejet s potrebno večino glasov (9 glasov proti, 8 

vzdržanih glasov).  

Ad 12. 

Član Upravnega odbora OZS odvetnik Rok Koren je predstavil razloge za 

predlog, da se zniža letni prispevek za humanitarni sklad. Pisna obrazložitev 

predloga je bila priložena gradivu za skupščino.  

 SKLEP:       Akt o ustanovitvi in delovanju sklada za humanitarno pomoč se v 

drugem odstavku 5. člena spremeni tako, da se glasi: »Prispevek 

posameznega odvetnika v Sklad znaša 33 EUR letno.«. 

   Sklep je bil sprejet s potrebno večino glasov (1 glas proti,1 vzdržan 

glas).  
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Ad 13. 

Pod točko razno ni bilo razprave.  

Predsedujoči se je zahvalil za udeležbo in zaključil izredno skupščino ob 19.36 

uri. 

 

3. ODVETNIŠKA ŠOLA  

Tradicionalna, tokrat že 20. Odvetniška šola, je v organizaciji Odvetniške 

zbornice Slovenije in Odvetniške akademije OZS potekala dva dni in sicer v petek, 

22. 3. in soboto, 23. 3. 2019. V okviru dvodnevnega strokovnega izobraževanja so 

ugledni predavatelji odvetnikom, odvetniškim kandidatom in odvetniškim 

pripravnikom predstavili aktualne teme z različnih pravnih področij. Udeležence 

sta naprej nagovorila predsednik Odvetniške zbornice Slovenije odvetnik mag. 

Roman Završek ter direktorica Odvetniške akademije OZS odvetnica Alenka 

Košorok Humar, sledila so predavanja v okviru dopoldanskega dela odvetniške 

šole.  

Dopoldanski del odvetniške šole je bil razdeljen na dve sekciji- splošno in 

psihološko, ki sta potekali vzporedno. Splošno sekcijo je povezovala odvetnica 

Alenka Košorok Humar, otvoril pa jo je Viki Grošelj s predstavitvijo z naslovom 

»Prave in pravniške Himalaje«. Sledilo je predavanje izr.prof. in dekana 

Evropske Pravne fakultete dr. Marko Novaka z naslovom »Multi modalnost in 

pravna argumentacija«. Višji sodnik dr. Boštjan Zalar je pripravil predavanje z 

naslovom »(Ne)moč argumenta človekovih pravic v sodnih postopkih«, 

dopoldanski del te sekcije pa je zaključil namestnik informacijske pooblaščenke 

mag. Andrej Tomšič s predstavitvijo »Splošne uredbe o varstvu podatkov- 10 

mesecev kasneje«. 

V psihološki sekciji, ki jo je povezoval odvetnik Aleksander Cmok, je psiholog, 

mediator in imago terapevt Rudi Tavčar v dveh delih izvedel predstavitev z 

naslovom »Psihologija pogajanj z nepoštenimi strankami«.  

Popoldanski del je bil razdeljen na tri sekcije – civilno, gradbeno in pranje 

denarja. Civilno sekcijo sta povezovala odvetnica Tina Šnajder Paunovič in 

odvetnik Andrej Razdrih. Dr. Nina Plavšak je pripravila predavanje z naslovom 

»Odškodninska odgovornost za kršitve pogodbene obveznosti«, odvetnica dr. 

Nana Weber pa je predstavila probleme v praksi z vidika prepovedi konkurence v 

povezavi z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Ustavna sodnica dr. Špelca 

Mežnar je predavala o pravici do spoštovanja doma, nasprotujoča si vidika glede 

pravice do pozabe pa sta predstavili odvetnici dr. Nataša Pirc Musar in Jasna 

Zakonjšek. Civilno sekcijo sta zaključila mag. Tomo Mrđen in Marko Botica s 



11 

 

predstavitvijo izkušenj Wiener Städtische zavarovalnice z zavarovanjem 

odvetniške odgovornosti. 

Kazensko sekcijo je povezoval odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak. Ustavna 

sodnica prof. dr. Katja Šugman Stubbs je pripravila predavanje z naslovom 

»Obvladovanje psiholoških mehanizmov v razpravni dvorani«. Nadaljevala je 

direktorica Uprave RS za probacijo mag. Danijela Mrhar Prelić s predavanjem 

»Probacija- predstavitev in ključni poudarki za zagovornika«. Odvetnik in 

profesor na Univerzi na Malti dr. Stefano Filetti je predstavil pravne izzive, 

načelo sorazmernosti in človekove pravice pri preiskavah goljufij na škodo EU v 

okviru malteške izkušnje. V nadaljevanju je izr.prof.dr. Peter Podgorelec iz 

Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru predstavil kazenskopravne 

vidike ter vlogo in pristojnosti upravnega odbora in nadzornega sveta ter 

poslovodje. Kazensko sekcijo je zaključil ljubljanski okrožni sodnik Tomaž 

Bromše s predavanjem z naslovom »Dokaznopravne posledice sporazuma in 

priznanja krivde: ali imamo skesane priče«.  

Gradbeno sekcijo je povezovala odvetnica Mojca Furlan, pričela pa se je s 

predstavitvijo aktualnih novosti in dilem Gradbenega zakona, ki jo je pripravila 

gradbena inšpektorica Aleksandra Velkovrh. Predavanje z naslovom »Prve 

izkušnje sodne prakse z novo gradbeno in prostorsko zakonodajo« je pripravil 

višji sodnik Andrej Kmecl, odvetnica Mojca Furlan pa je predavala o nadzoru 

nad gradnjo kot obveznost in pravica naročnika. Odvetnik mag. Ivan Ravbar je v 

svoji predstavitvi izpostavil odgovornost projektanta za stvarne napake, gradbeno 

sekcijo pa je zaključila ljubljanska okrožna sodnica Dida Volk s predavanjem z 

naslovom »Zavarovanje zahtevkov iz bančnih garancij«. 

Sekcijo pranje denarja je povezoval odvetnik Luka Gaberščik, ki je tudi pripravil 

dve predavanji z naslovom »Vloga odvetnikov pri preprečevanju pranja denarja 

– povzetek ZPPDFT in Smernic OZS« ter »Tipologije pranja denarja in izzivi 

odvetnikov pri svetovalnih poslih«. 

Sekcijo Pravo EU je povezovala odvetnica Tanja Marušič, dr. Judita Dolžan iz 

Urada za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč pa je pripravila 

predavanje z naslovom »Premoženjska razmerja mednarodnih parov v EU, nova 

Uredba«. Prvi dan Odvetniške šole se je zaključil v večernih urah z družabnim 

programom.  

Sobotni del Odvetniške šole je bil razdeljen na tri sekcije. Civilno in družinsko 

sekcijo je povezovala odvetnica Petruša Jager, višji sodnik mag. Matej Čujovič 

pa je predstavil novosti, ki jih prinaša ZNP-1 ter ukrepe za zaščito otrokove 

koristi.  
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V drugi sekciji, prav tako družinski, ki jo je povezovala odvetnica Petruša Jager, 

je Simona Mikec iz Centra za socialno delo Ljubljana, enota Vič Rudnik, 

pripravila predavanje z naslovom »Kdo je ogrožen otrok?«. Celjska višja sodnica 

Frida Burkelc je predavala o odvzemu otroka, začasne odredbe po novem 

Družinskem zakoniku pa je predstavila ljubljanska okrožna sodnica in vodja 

družinskega oddelka mag. Nadja Marolt. Odvetnica Petruša Jager je pripravila 

predavanje z naslovom »Družinski odvetniki po novem«. 

V okviru zadnje, športne sekcije, ki jo je povezovala odvetnica Alenka Košorok 

Humar, je potekala dihalna joga, qigong vadba ter praktične vaje kot pomoč pri 

odpravljanju škodljivega odvetniškega stresa. Sledila je predstavitev specifičnosti 

urejanja športa znotraj prava EU in njegove uporabe pred slovenskimi sodišči, ki 

jo je pripravil odvetnik Blaž Tomažin Bolcar. Za zaključek pa je odvetnik Blaž 

Tomažin Bolcar predstavil praktične primere športnikovih osebnostnih pravic (t.i. 

»image rights«) in njihovo (ne)zakonito uporabo. 

 

4. DAN SLOVENSKIH ODVETNIKOV 

Dan slovenskih odvetnikov je potekal 4. oktobra 2019 v Kranjski Gori, najprej 

delovno v hotelu Ramada Resort, kasneje pa ob sproščenem druženju in pogostitvi 

v prečudoviti kulisi ob jezeru Jasna.  

Pozdravnim nagovorom predsednika OZS mag. Romana Završka in domačih 

gostov ter najvišjih predstavnikov države, lokalne skupnosti ter pravosodja je 

sledila svečana podelitev Plakete dr. Danila Majarona, ki jo je vodila odvetnica 

Alenka Košorok Humar. Upravni odbor OZS se je v letu 2019 odločil, da plaketo 

dr. Danila Majarona prejme odvetnik Jože Hribernik. 

Na okrogli mizi z naslovom »Cena« odvetništva so razpravljale odvetnica Alenka 

Košorok Humar, psihologinja ter psihoterapevtka Špela Tušek in Sanela Banović, 

dr.med. Izpostavile so problematiko izgorelosti, stresa, povezavo med 

odvetništvom kot poslanstvom in izgorelostjo. Špela Tušek in Sanela Banović sta 

na duhovit način predstavili način življenja odvetnikov, kako se stres pojavlja v 

vsakdanjem življenju, kako z njim živeti, kako se mu izogibati z različnimi 

tehnikami sproščanja in kako reševati vzroke stresnega dogodka. 
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5. IZ DELA UPRAVNEGA ODBORA 

5.1 SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije (UO OZS) se je v obdobju od 1. 3. 

2019 do 29. 2. 2020 sestal in odločal na sejah dne: 

 - 12. marca 2019, 

 - 21. marca 2019, 

 - 10. aprila 2019, 

 - 14. maja 2019, 

 - 11. junija 2019, 

 - 9. julija 2019,  

 - 10. septembra 2019, 

 - 3. oktobra 2019,  

 - 12. novembra 2019, 

 - 10. decembra 2019,  

 - 21.januarja 2020,  

 - 11. februarja 2020   

in odločal na korespondenčnih sejah dne:  

 - 4. julija 2019, 

 - 12. julija 2019, 

 - 19. avgusta 2019, 

 - 13. septembra 2019, 

 - 17. septembra 2019. 

5.2 IZ SEJ UPRAVNEGA ODBORA 

Seja, 12. marec 2019 

Vrednost odvetniške točke 

Predsednik OZS je člane Upravnega odbora seznanil z odgovorom Državnega  

odvetništva z dne 27. 2. 2019 v zvezi z odškodninskimi zahtevki nekaterih 

odvetnikov zaradi zavrnitve soglasja k spremembi vrednosti odvetniške točke. 

Predlagal je, da predsedniki območnih zborov odvetnikov s stališčem seznanijo 

svoje člane. Nadalje je predsednik predstavil zadnje aktivnosti OZS v zvezi z 

usklajevanjem vrednosti odvetniške točke. Po tem, ko je Upravni odbor OZS na 

seji dne 12. 2. 2019 predlog Ministrstva za pravosodje, da se vrednost odvetniške 

točke uskladi na višino 0,55 EUR, zavrnil, je dne 5. 3. 2019 na Ministrstvu za 

pravosodje potekal nov sestanek v zvezi z zadevno problematiko. Tokrat je 
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Ministrstvo za pravosodje podalo predlog, da se vrednost odvetniške točke uskladi 

na 0,60 EUR. Dne 7. 3. 2019 je OZS prejela predlog ministrstva tudi v pisni obliki. 

Predlagana višina točke (0,60 EUR) po mnenju ministrstva odraža realno 

vrednost, na osnovi katere se bodo po novem opravljale odvetniške storitve, pri 

čemer pa so še vedno ohranjeni obstoječi socialni korektivi za ranljive skupine 

strank oziroma sodnih udeležencev, za odvetniške storitve, opravljene pred 

uveljavitvijo nove vrednosti točke, pa se ohranja vrednost točke 0,459 EUR. Po 

mnenju Upravnega odbora OZS je določba 12. člena Odvetniške tarife glede 

uporabe vrednosti odvetniške točke jasna – uporabi se vrednost točke v času 

plačila. Po razpravi, v kateri je bilo izpostavljeno, da bi bilo treba čimprej urediti 

tudi vprašanje plačila odvetniških storitev v zadevah Bpp in ex offo, je bil sprejet 

naslednji  

SKLEP: Vrednost točke po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 2/15 in 28/18) 

znaša 0,60 EUR. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.  

Priznavanje potnih stroškov odvetniku, ki ima sedež izven območja sodišča, kjer 

je tekel postopek 

OZS je dne 25. 4. 2017 Vrhovno sodišče RS opozorila na prakso nekaterih sodišč, 

da se kot potrebni stroški postopka štejejo le stroški kilometrine pooblaščenca, ki 

ima sedež v kraju sedeža stranke ali na delovnem območju sodišča, kar pa je po 

mnenju OZS v nasprotju s pravico stranke do izbire odvetnika. Dne 18. 5. 2018 je 

Vrhovno sodišče RS v odgovoru navedlo, da se s stališčem OZS načeloma strinja,  

vendar pa izven odločanja o pravnih sredstvih v konkretnih primerih ne more 

sprejemati stališč, ki bi zavezovala sodišča nižjih stopenj. OZS se je dne 12. 6. 

2018 na odgovor sodišča odzvala s predlogom, da na težave in nepravilno 

uporabo predpisov sodnike opozori v okviru sodniških šol. Dne 25. 2. 2019 pa je 

OZS s strani Oddelka za spremljanje sodne prakse Vrhovnega sodišča RS prejela 

obvestilo, da je bilo v zvezi z zadevno problematiko na sestanku predstavnikov 

civilnih in izvršilnih oddelkov višjih sodišč ter Višjega delovnega in socialnega 

sodišča v Ljubljani sprejeto naslednje stališče: »Glede na načelo proste izbire 

zagovornika in pooblaščenca se potni stroški odvetniku, ki ima sedež izven 

območja sodišča, kjer je tekel postopek, načeloma priznavajo, razen, kadar 

sodnik ugotovi, da gre za zlorabo.« Stališče je neobvezujoče za katerokoli sodišče 

oz. sodnika v državi. Kljub temu pa gre lahko za usmerjanje sodne prakse k njeni 

harmonizaciji v slovenskem sodnem sistemu. Sodišče je zbornico zato zaprosilo, 

da z njim seznani svoje člane.  
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Seja, 21. marec 2019 

Informiranje javnosti o opravljanju odvetniške dejavnosti 

Odvetniška družba se je obrnila na OZS z vprašanjem glede dovoljenih oblik 

informiranja javnosti o opravljanju odvetniške dejavnosti. Priložila je vabilo na 

konferenco Razvojne tendence v obligacijskem pravu. Na vabilu so bile med 

družbami, ki so omogočile dogodek, z logotipi navedene tudi nekatere odvetniške 

družbe. Odvetniško družbo je zanimalo stališče Upravnega odbora OZS, ali je 

takšna oblika sponzoriranja oz. informiranja javnosti dovoljena in v skladu z 

določbo 21a. člena ZOdv, da se bodo lahko v prihodnje tudi sami opredeliti do 

podobnih povabil k sponzorstvu, ki jih prejemajo s strani tretjih oseb.  

SKLEP:    Odvetniki oziroma odvetniške družbe so lahko pokrovitelji oziroma 

donatorji na izobraževalnih dogodkih, povezanih z razvojem pravne 

znanosti. Navzven se lahko pojavijo s svojim imenom oziroma firmo 

ter logotipom.  

Seja, 10. april 2019  

Sodba Vrhovnega sodišča RS v zvezi s priznavanjem potnih stroškov odvetniku, 

ki ima sedež izven območja sodišča, kjer je tekel postopek 

Odvetniška zbornica Slovenije je bila seznanjena s sodbo Vrhovnega sodišča RS 

RS opr. št. I Ips 38426/2014 z dne 14.2.2019, v kateri je odločilo o zahtevi za 

varstvo zakonitosti stranke v zvezi s stroški postopka. Okrožno sodišče namreč ni 

priznalo potnih stroškov, ker je bil odvetnik iz drugega kraja kot stranka oziroma 

sodišče. Vrhovno sodišče RS je zapisalo, da je sodišče pri odmeri stroškov zaradi 

nepriznanja potnih stroškov kršilo načelo enakosti in prepoved diskriminacije iz 

14. in 22. člena Ustave RS ter pravico do izbire zagovornika po 29. členu Ustave 

RS.  

Seja, 14.  maj 2019 

Oddajanje lastne nepremičnine v najem 

Odvetnica se je na OZS obrnila z vprašanjem, ali je odprtje s.p. z izključnim 

namenom oddajanja lastne nepremičnine v najem skladno z Zakonom o 

odvetništvu. Odvetnica navaja, da dejavnost oddajanja nepremičnine v najem 

odvetniku kot fizični osebi namreč ni prepovedana, pri oddajanju preko s.p. pa 

gre za davčno optimizacijo, saj bi kot normiranka plačevala davek v višini 4% od 

vseh prihodkov s.p. 

Strokovna služba OZS je podala pisno mnenje, da oddajanje lastne nepremičnine 

odvetnika v najem ni v nasprotju z 21.členom Zakona o odvetništvu, vendar pa 

lahko odvetnik lastne nepremičnine oddaja v najem le ločeno od odvetniške 

dejavnosti, pri čemer je dolžan paziti, da oddajanje ne nasprotuje ugledu in 
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neodvisnosti odvetniškega poklica. Nekateri navzoči so izrazili pomislek, ali je 

oddajanje lastne nepremičnine odvetnika v najem kot dejavnost združljiva z 

opravljanjem odvetniškega poklica, ki ga mora odvetnik opravljati dejansko in 

stalno.  

SKLEP: Oddajanje lastne nepremičnine odvetnika v najem ni v nasprotju z 

21. členom Zakona o odvetništvu. Odvetnik lahko lastne 

nepremičnine oddaja v najem le ločeno od odvetniške dejavnosti,  pri 

čemer je dolžan paziti, da oddajanje ne nasprotuje ugledu in 

neodvisnosti odvetniškega poklica.   

Problematika pooblastil pri zavarovalniških zahtevkih 

Slovensko zavarovalno združenje je izpostavilo problematiko pooblastil pri 

zavarovalniških zahtevkih in problematiko lažnega prikazovanja škodnih 

dogodkov in obsega nastalih telesnih poškodb z namenom pridobitve (višjih) 

odškodnin. Izpostavili so, da odvetniki oz. odvetniške družbe vlagajo na 

zavarovalnice zahtevke, katerim so priložena pooblastila oseb, ki v škodnem 

primeru niso bile udeležene ali ne vedo, da je bil zanje vložen odškodninski 

zahtevek, ali pa  gre celo za neobstoječe osebe. Slovensko zavarovalno združenje 

OZS naproša, da odvetnike pozove k doslednemu preverjanju identitete oseb, ki 

odvetnike pooblaščajo za zastopanje in vložitev odškodninskih zahtevkov.  

SKLEP:  Odvetniška zbornica Slovenije objavi dopis Slovenskega 

zavarovalnega združenja na spletni strani zbornice, združenje pa 

pozove k posredovanju konkretnejših podatkov, da bo lahko zbornica 

v primeru ugotovljenih kršitev zoper kršitelje ukrepala skladno s 

svojimi pooblastili.  

Poročilo Delovne skupine OZS za implementacijo ZPP-E in ZNP-1 

Na Ministrstvu za pravosodje je dne 23. 4. 2019 potekala prva seja Delovne 

skupine za implementacijo novele ZPP-E in Delovne skupine za ZNP-1. Kot 

predstavnice OZS so se prve seje udeležile odvetnica Rija Krivograd in odvetnica 

Tanja Marušič kot članici Delovne skupine za ZNP, ter odvetnica Klavdija Kerin 

in odvetnica Petja Plauštajner kot članici Delovne skupine za ZPP. Odvetnice so 

Upravnemu odboru OZS podale skupno pisno poročilo. Na seji za ZPP-E je bila 

velika pozornost namenjena problematiki pripravljalnega naroka in prvega 

naroka za glavno obravnavo. Vsi udeleženci so se strinjali, da bi se pripravljalni 

narok moral voditi ločeno od prvega naroka za glavno obravnavo. Ker je bilo iz 

razprave jasno, da v praksi ni tako, saj se pripravljalni narok večinoma takoj 

nadaljuje v prvi narok za glavno obravnavo, je ministrstvo sklenilo, da bo čez 

poletje pridobilo podatke o tem, koliko poravnalnih narokov se nadaljuje takoj s 

prvim narokom za glavno obravnavo, koliko poravnav je bilo sklenjenih na 

pripravljalnem naroku ter kako sodišča vabijo oz. pošiljajo vabila za pripravljalni 
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narok in prvi narok za glavno obravnavo. Članice prej navedenih delovnih skupin 

so predlagale, da se zaradi pereče problematike  v zvezi s pripravljalnim narokom 

in narokom za prvo obravnavo opravi anketa tudi med člani  zbornice. Predlagale 

so tudi že vprašanja ankete. Odvetnice so še predlagale, da se tudi glede ZNP v 

jesenskih mesecih izvede anketa glede izkušenj odvetnikov z vodenjem družinskih 

postopkov po novem ZNP.  

SKLEP: Odvetniška zbornica Slovenije na spletnih straneh objavi anketo 

glede izkušenj odvetnikov v zvezi pripravljalnim narokom in narokom 

za prvo obravnavo.  

Seja, 11. junij 2019 

Predlog OZS za spremembo klasifikacije dejavnosti SKD 

Statistični urad Republike Slovenije je OZS povabil k podaji morebitnih predlogov 

sprememb klasifikacije dejavnosti NACE in s tem tudi klasifikacije SKD. 

Strokovna služba OZS je Upravni odbor OZS opozorila, da po obstoječi 

klasifikaciji SKD pravni svetovalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti 

pod šifro M 69.103 »Druge pravne dejavnosti«, posegajo v dejavnost 

»Odvetništvo« pod šifro dejavnosti M 69.101. Tako na primer pooblaščenci, ki 

niso odvetniki, predstavljajo za stranke v postopkih posebno tveganje, saj v 

nasprotju z odvetniki niso prav pod nikakršnim nadzorom, niso obvezno 

zavarovani za škodo, ki bi jo pri zastopanju lahko povzročili svoji stranki, niti 

niso podvrženi presoji kršitev dolžnega ravnanja, kot to velja za odvetnike. Pravni 

svetovalci na trgu niso regulirani in se jim tudi ni treba registrirati za pridobitev 

pravice do opravljanja dejavnosti (ni profesionalne organizacije, kamor bi se 

pravni svetovalci morali obvezno registrirati). Strokovna služba OZS je zato 

pripravila predlog sprememb klasifikacije v smeri strožje in podrobnejše 

razmejitve med dejavnostjo »Odvetništvo« pod šifro M 69.101 in dejavnostjo 

»Druge pravne dejavnosti« pod šifro 69.103 tako, da tisti, ki je registriran za 

opravljanje dejavnosti pod šifro 69.103, sme opravljati le tiste dejavnosti, ki niso 

pridržane za odvetnike. Po sklepu Upravnega odbora OZS je bil predlog za 

spremembo klasifikacije v prej navedenem delu že posredovan Statističnemu 

uradu RS. 

Seja, 9. julij 2019 

Osnutek ZOdv-1 

Skladno s sklepom Upravnega odbora OZS z dne 14. 5. 2019 so bili območni zbori 

odvetnikov (OZO) zaprošeni, da OZS najkasneje do 19. 6. 2019 posredujejo 

strukturirane in obrazložene pripombe k osnutku besedila ZOdv-1. Do 

postavljenega roka so pripombe podali Ljubljanski Krški in Ptujski OZO, kasneje 

pa še Dolenjski, Celjski in Mariborski OZO. Gorenjski OZO je sporočil, da  
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pripomb svojih članov ni prejel, Koprski OZO pa, da na osnutek besedila ZOdv-

1 nima pripomb. Komisija za ZOdv pri OZS je dne 9. 7. 2019 že začela s 

pregledom prejetih pripomb. Z delom bo nadaljevala po sodnih počitnicah.  

Seja, 10. september 2019 

Specializacija odvetnikov - zagovornikov mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 

Ministrstvo za pravosodje je v okviru priprav novega Zakona o obravnavanju 

mladoletnih storilcev kaznivih dejanj (ZOMSKD) pripravilo tudi osnutek 

Pravilnika o vsebini in trajanju programa strokovnega usposabljanja za sodnike, 

državne tožilce in zagovornike ter poravnalce v kazenskih zadevah, ki sodelujejo 

v postopkih proti mladoletnikom. OZS je v zvezi z osnutkom pravilnika podala 

svoje pripombe. Obvezno izobraževanje tako zagovornikov mladoletnih oseb, 

kakor tudi drugih strokovnih oseb, ki delujejo v postopkih proti mladoletnikom, 

OZS sicer pozdravlja, a opozarja na finančno breme v zvezi z obveznim 

izobraževanjem odvetnikov. V osnutku pravilnika je namreč zapisano, da bo 

izobraževanje za odvetnike izvajala Odvetniška zbornica Slovenije, ni pa 

predvideno, kdo bo kril stroške takšnega obveznega izobraževanja. OZS je 

ministrstvu zato predlagala, da finančna sredstva za obvezno izobraževanje za 

vse strokovne osebe, ki sodelujejo v teh postopkih, to je za sodnike, državne 

tožilce, zagovornike in poravnalce, zagotovi državni proračun.  

Seja, 3. oktober 2019 

Zaposlitev oziroma sodelovanje odvetnika s pravnikom s PDI  

Odvetnik je na OZS naslovil dve vprašanji in sicer, ali lahko odvetnik zaposli 

pravnika z opravljenim pravniškim državnim izpitom (PDI) kot odvetniškega 

kandidata, ki bi bil istočasno zaposlen tudi na banki ter ali lahko v okviru 

odvetniške dejavnosti sodeluje s pravnikom s PDI, ki je zaposlen na banki in bi za 

odvetnika kot strokovnjak na ozkem pravnem področju pogodbeno opravljal 

določene pravne storitve.   

SKLEP:   Odvetniški kandidat ne more biti sočasno zaposlen na banki, 

odvetnik pa lahko poslovno sodeluje s komerkoli, pri čemer mora 

skrbeti, da ne škoduje ugledu odvetništva.  

Delovna skupina za pripravo sprememb Odvetniške tarife 

Zaradi potrebnih sprememb in dopolnitev Odvetniške tarife je Upravni odbor 

OZS ustanovil Delovno skupino za pripravo sprememb Odvetniške tarife z 

naslednjimi člani: odv. mag. Andreja Dajčman, odv. Gregor Gregorin, odv. 

Klavdija Kerin, odv. dr. Vida Mayr in Breda Bloudek.  
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Osnutek Zakona o odvetništvu (ZOdv-1) 

Komisija za ZOdv pri OZS je končala s pregledom pripomb na osnutek zakona, ki 

so jih posredovali območni zbori odvetnikov. Upravni odbor OZS je besedilo 

osnutka ZOdv-1 potrdil, Odvetniška zbornica Slovenije ga bo posredovala v 

nomotehnično uskladitev obema pravnima fakultetama, nato pa Ministrstvu za 

pravosodje.   

Seja, 12. november 2019 

Uporaba 10. člena ZOdv  

Odvetnica je OZS zaprosila za mnenje, ali je Zavod za zdravstveno zavarovanje 

(ZZZS) ravnal pravilno v naslednji situaciji: Odvetnica je za svojo stranko 

opravila odvetniške storitve ter ji izstavila račun. Ker stranka odvetniških storitev 

ni plačala, je odvetnica vložila predlog za izvršbo. Da bi razširila izvršbo tudi na 

plačo stranke, je pri ZZZS opravila poizvedbo o zaposlitvi dolžnice. ZZZS ji je 

podatek o zaposlitvi dolžnice posredoval ter ji storitev zaračunal. Odvetnica je 

račun ZZZS zavrnila, saj je mnenja, da bi podatek morala dobiti brezplačno na 

podlagi 10. člena ZOdv, ZZZS pa vztraja na svojem stališču, da odvetnica 

poizvedbe ni opravila za svojo stranko, temveč zase, zato podatka ne more 

pridobiti brezplačno.  

SKLEP:  Odvetnik je na podlagi 10. člena ZOdv upravičen do pridobivanja 

podatkov brez plačila in brez soglasja posameznika, na katerega se 

podatki nanašajo, le v primeru, ko podatke pridobiva za svojo 

stranko v konkretni zadevi pri opravljanju odvetniškega poklica, ne 

pa tudi, ko jih potrebuje pri uveljavljanju svojih pravic.   

Težave z obiski pripornikov - pisanje Okrožnega sodišča v Kopru 

Predsednica Okrožnega sodišča v Kopru je OZS obvestila, da se jim ob obiskih 

Zavoda za prestajanje kazni zapora v Kopru priporniki pogosto pritožijo, da jih 

zagovorniki, postavljeni po uradni dolžnosti, ne obiskujejo. Po njihovem 

navajanju jih zagovorniki ne obiščejo niti enkrat pred predobravnavnim narokom. 

Po navedbah Okrožnega sodišča v Kopru se navedena težava pojavlja tudi pri 

pripornicah ZPKZ Ig, na kar jih je opozoril sodnik Srečko Škrbec iz Okrožnega 

sodišča v Ljubljani. Navzoči člani so se strinjali, da je problem pereč. Razlog za 

takšno ravnanje odvetnikov je v dejstvu, da sodišča stroškov obiskov zaradi 

sestanka s stranko v priporih ne priznavajo, velikokrat pa so priporniki zaradi 

prostorskih omejitev nastanjeni v priporih v drugem kraju, kar zagovornikom v 

primeru obiska povzroča še dodatne potne stroške, ki jih prav tako ne dobijo 

povrnjene. Nekatera sodišča ne priznavajo niti stroškov fotokopiranja spisov v ex 

offo zadevah. Ker je problematika resna in večplastna, je OZS z njo že seznanila 

Vrhovno sodišče RS in Ministrstvo za pravosodje ter zahtevala skupni sestanek.  
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Ureditev specializacije udeležencev v kazenskih postopkih proti mladoletnim 

storilcem kaznivih dejanj 

Upravni odbor OZS se je seznanil z besedilom 53. člena predloga Zakona o 

obravnavanju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj (ZOMSKD), ki ureja 

specializacijo udeležencev v postopkih proti mladoletnim storilcem kaznivih 

dejanj ter predlogom Pravilnika o programu in načinu izvedbe usposabljanj za 

sodnike, državne tožilce, zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo v postopkih 

proti mladoletniku. Kljub že podanim pripombam OZS, da naj se stroški 

usposabljanja tudi za odvetnike krijejo iz državnega proračuna, v predlogu 

zakona in predlogu pravilnika vprašanje še vedno ni urejeno. Prav tako ni jasno, 

ali bo usposabljanje za udeležence v postopkih proti mladoletnikom obvezno. Na 

navedeno je OZS zato ponovno opozorila ministrstvo.  

Seja, 10. december 2019 

Zahteva Vrhovnega sodišča RS za presojo ustavnosti ZOdv in ZDavP-2 

OZS je bila seznanjena, da je Vrhovno sodišče RS pri Ustavnem sodišču RS 

podalo zahtevo za oceno ustavnosti tistih določb Zakona o davčnem postopku 

(ZDavP-2) ter Zakona o odvetništvu, ki se nanašajo na poseg davčnega organa v 

odvetniško zasebnost, konkretneje na izvajanje preiskovalnih dejanj uradnih oseb 

v davčnih postopkih, s čimer se posega v odvetniško zasebnost. OZS je na podlagi 

drugega odstavka 28. člena Zakona o ustavnem sodišču že podala svoje stališče 

v tej zadevi. OZS se pridržuje stališču Vrhovnega sodišča RS, da v ZDavP-2 niso 

upoštevani posebni vidiki varstva odvetniške zasebnosti v davčnih postopkih. 

Kljub drugačni naravi in namenu davčnih postopkov, tudi Odvetniška zbornica 

Slovenije meni, da ni razlogov, da za poseganje v odvetniško zasebnost s strani 

davčnih organov v davčnem postopku ne bi veljali bistveno enaki ustavni pogoji, 

kot za poseganje policije v okviru (pred)kazenskega postopka. Pravila za 

poseganje v odvetniško zasebnost in omejitve, ki jih je določilo Ustavno sodišče 

RS v odločbi št. U-I-115/14 in Up-218/14 z dne 21. 1. 2016, bi bilo treba 

upoštevati prav v vsakem primeru, ko gre za poseg v odvetniško zasebnost, ne 

glede na to, kateri državni organ opravlja dejanja in ne glede na to, v okviru 

katerega postopka pride do posega. Ustavno varstvo odvetniške zasebnosti 

namreč ni namenjeno privilegiranju odvetnikov, temveč zaščiti in varstvu pravic 

njihovih strank. Glede na navedeno Odvetniška zbornica Slovenije meni, da je 

zahteva za oceno ustavnosti ZDavP-2 in ZOdv utemeljena.   

Pobuda Varuha človekovih pravic za specializacijo sodnikov in odvetnikov, ki 

sodelujejo v sodnih postopkih po Zakonu o duševnem zdravju 

Varuh človekovih pravic je Ministrstvu za zdravje podal pobudo, da bi se tudi v 

novem ZDZdr uredila zahteva po dodatnih znanjih za sodnike in odvetnike, ki 

sodelujejo v sodnih postopkih po Zakonu o duševnem zdravju. Odvetniška 
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zbornica Slovenije je predlog Varuha prejela v vednost. Varuh se v svoji pobudi 

sklicuje na smiselno podobno določbo 48. člena predloga Zakona o obravnavanju 

mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, ki ureja specializacijo tistih sodnikov, 

odvetnikov, državnih tožilcev in poravnalcev, ki sodelujejo v postopkih proti 

mladoletnikom.  

Navzoči člani Upravnega odbora OZS so bili v večini mnenja, da je zahteva po 

obvezni specializaciji odvetnikov za vsako pravno področje posebej pretirana in 

izničuje že pridobljeno izobrazbo in izkušnje odvetnikov, zato predlog Varuha pri 

Upravnem odboru OZS ni bil deležen podpore. OZS bo Varuhu človekovih pravic 

posredovala odgovor.  

Zaprosilo za tolmačenje postopka uničenja dokumentarnega gradiva po njegovi         

pretvorbi v digitalno obliko 

Odvetnici sta OZS zaprosili za mnenje, ali se uničenje (fizičnega oz. izvirnega) 

dokumentarnega gradiva po pretvorbi dokumentarnega gradiva v digitalno 

obliko skladno z določili 13. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in 

arhivskega gradiva ter arhivih šteje za uničenje spisa v smislu četrtega odstavka 

14. člena Zakona o odvetništvu. Člani Upravnega odbora OZS so bili mnenja, da 

je treba slediti veljavnim določbam specialnega zakona, to je Zakona o 

odvetništvu, ki v četrtem odstavku 14. člena določa, da mora odvetnik hraniti spise 

pet let po prenehanju zastopanja stranke, po preteku tega časa pa jih je dolžan 

komisijsko uničiti na način, ki ga določi Statut Odvetniške zbornice Slovenije.  

Seja, 21. januar 2020 

Zavarovanje odvetniške poklicne odgovornosti 

Odvetniška zbornica Slovenije pri kolektivnem zavarovanju dosledno sledi 

smernicam CCBE glede minimalnih zavarovalnih vsot, drugače pa je z nekaterimi 

odvetniki, ki sklepajo individualna zavarovanja za nižje zavarovalne vsote od 

priporočljivih,  s tem pa postavljajo stranke odvetnikov v neenak položaj. 

SKLEP: Odvetnik posameznik mora biti zavarovan za zavarovalno vsoto 

najmanj 250.000,00 evrov po škodnem dogodku in najmanj do 

500.000,00 evrov v letnem agregatu (obdobje zavarovalnega leta), 

odvetniška družba pa do najmanj 1.000.000,00 evrov v letnem 

agregatu. Odvetnik oziroma odvetniška družba mora OZS predložiti 

zavarovalno polico, iz katere izhaja, da je zavarovanje sklenjeno za 

ustrezno zavarovalno vsoto, sicer OZS odvetnika oziroma odvetniško 

družbo vključi v kolektivno zavarovanje.  
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Stroški odvetniških pripravnikov in odvetniških kandidatov v zvezi z vpisom  v 

imenik odvetniških pripravnikov in odvetniških kandidatov OZS 

Odvetniška zbornica Slovenije je že večkrat s strani odvetnikov, kakor tudi s strani 

odvetniških pripravnikov in kandidatov oziroma oseb, ki se z bodočim 

principalom šele dogovarjajo za sklenitev pogodbe o zaposlitvi na delovnem 

mestu »odvetniški pripravnik« oziroma »odvetniški kandidat« prejela vprašanje 

o tem, kdo nosi stroške, povezane z vpisom v imenik odvetniških pripravnikov 

oziroma odvetniških kandidatov (strošek vpisnine in strošek članarine OZS/OZO).  

SKLEP: Stroške, povezane z vpisom v imenik odvetniških pripravnikov 

oziroma odvetniških kandidatov (strošek vpisnine, strošek članarine 

OZS/OZO) primarno nosi delodajalec (odvetnik oziroma odvetniška 

družba), delavec (odvetniški pripravnik oz. odvetniški kandidat) in 

delodajalec (odvetnik oziroma odvetniška družba), pa se lahko v 

okviru pogodbene svobode glede morebitnega povračila prej 

navedenih stroškov delodajalcu dogovorita drugače.  

Seja, 11. februar 2020 

Sprememba Akta o ustanovitvi in delovanju sklada za humanitarno pomoč 

Predsednica skrbniškega odbora Sklada za humanitarno pomoč odvetnica Nina 

Gregorin je Upravni odbor OZS seznanila s problematiko nesklepčnosti odbora 

sklada, kar onemogoča odločanje o prošnjah za pomoč. Zaprosila je za ustrezno 

spremembo akta. Predsednica je podala  predlog, da se spremeni 10. člen Akta o 

ustanovitvi in delovanju sklada za humanitarno pomoč tako, da bi lahko skrbniški 

odbor veljavno odločal zgolj s tremi člani, v kolikor po 15 minutah po začetku 

zasedanja ni zagotovljena sklepčnost. Po proučitvi predloga predsednice 

skrbniškega odbora sklada je bil Upravni odbor OZS mnenja, da rešitev ni 

ustrezna. Upravni odbor je bil mnenja, da bi bilo problematiko nesklepčnosti sej 

skrbniškega odbora mogoče rešiti s korespondenčnimi sejami, zato je bil sprejet 

naslednji  

SKLEP: V 10. členu Akta o ustanovitvi in delovanju sklada za humanitarno 

pomoč se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Odbor lahko odloča tudi na korespondenčnih sejah, kjer je odločitev 

sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov.«. Dosedanji četrti 

odstavek postane peti odstavek 10. člena.    

Izvolitev novega predsednika PECO komiteja pri CCBE 

Za novega predsednika PECO komiteja pri CCBE je bil izvoljen predsednik OZS 

mag. Roman Završek, s čimer je bilo izkazano zaupanje v dosedanje delo 

Delegacije OZS pri CCBE.  
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5.3 OBVEZNE RAZLAGE IN POJASNILA ODVETNIŠKE TARIFE  

- Obvezna razlaga glede vrednotenja in obračuna pripravljalnega naroka 

Upravni odbor OZS je na seji 10. aprila 2019 sprejel naslednjo obvezno razlago  

Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/15): 

»Pripravljalni narok se vrednoti in obračuna po 1. točki tarifne številke 20 

Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15 s spremembami in dopolnitvami), 

ločeno od prvega naroka za glavno obravnavo, četudi se takoj po zaključku 

pripravljenega naroka začne glavna obravnava.«  

- Obvezna razlaga v zvezi z uporabo nove vrednosti odvetniške točke  

Upravni odbor OZS je na seji 10. aprila 2019 sprejel naslednjo obvezno razlago  

Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/15): 

»Vrednost odvetniške točke, objavljena v Uradnem listu RS št. 22/2019, se 

uporablja tudi za določanje cen storitev po Tarifi o odvetniških storitvah (Ur. l. 

RS, št. 10/1991), po Odvetniški tarifi (Ur. l. RS, št. 7/1995)  ter po Odvetniški tarifi 

(Uradni list RS, št. 67/2003).« 

- Pojasnilo k uporabi 2. odst. 12. člena Odvetniške tarife 

Upravni odbor OZS je na seji 11. junija 2019 sprejel naslednje pojasnilo o  

uporabi Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/15): 

 

»V skladu z 2. odst. 12. člena Odvetniške tarife se odvetniški stroški obračunajo 

po vrednosti točke v času plačila, ne glede na to, kdaj se je postopek začel«.  

- Pojasnilo k 1. točki tar. št. 11 Odvetniške tarife  

Upravni odbor OZS je na seji 10. decembra 2019 sprejel naslednje pojasnilo o 

uporabi Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/2015, 28/ 2018, 22/19): 

»Pritožba zoper sklep o odreditvi pripora, kakor tudi pritožba zoper sklep o 

podaljšanju pripora se obračunata, sodišče pa je dolžno odmeriti odvetniške 

stroške po 1. točki tar. št. 11 Odvetniške tarife (Uradni list RS št. 2/15, 28/18, 

22/19)«. 
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5.4 ODVETNIKI - SPECIALISTI  

V obdobju od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 so status odvetnika - specialista pridobili 

ena odvetnica in trije odvetniki.  

Seja, 10. april 2019 

SKLEP:  Odvetniku dr. Mihi Šlambergerju se prizna status odvetnika - 

specialista za področje civilnega in gospodarskega prava.  

Seja, 12. november 2019 

SKLEP: Odvetniku mag. Mitji Mateliču se prizna status odvetnika - 

specialista za področje gospodarskega prava.  

Seja, 21. januar 2020 

SKLEP: Odvetnici mag. Jožici Češnovar se prizna status odvetnice - 

specialistke za področje davčnega prava.  

Seja, 11. februar 2020 

SKLEP: Odvetniku mag. Igorju Grošlju se prizna status odvetnika - specialista 
za področje civilnega in gospodarskega prava.  

6. REVIJA ODVETNIK  

V letu 2019 smo izdali pet številk, štiri redne in eno posebno, ki je izšla pred 

Odvetniško šolo v mesecu aprilu in je vsebovala referate predavateljev v obliki 

člankov ter članke, povezane z delovanjem zbornice.  

V letu 2019 je vsaka številka obsegala povprečno 84 strani s platnicami vred, kar 

je v skladu s povprečjem zadnjih pet let. Naklada redne številke znaša 4350 

izvodov. Naročniki Pravne prakse dobijo Odvetnika skupaj s PP. 

Število avtorjev je bilo v letu 2019 skupno 94, od tega 46 iz odvetniških vrst.  

Revija je objavljala strokovne članke, poročila zborničnih organov in prispevke, 

povezane z delom in življenjem odvetnikov.  

Z oglasi in prispevkom obeh internetnih pravnih portalov (Ius Info in Tax Fin Lex) 

smo pokrili približno 1/6 stroškov, potrebnih za izdajanje Odvetnika. 

Ljubljana, 29. 2. 2020 

odvetnik Andrej Razdrih  

odgovorni urednik revije Odvetnik 
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7. MEDNARODNO SODELOVANJE, KONFERENCE, SREČANJA 

Letno poročilo delegacije OZS pri CCBE (leto 2019) 

V letu 2019 se je delegacija OZS pri CCBE - Svet evropskih odvetniških in 

pravniških organizacij, udeležila Plenarnih sej v Portu in v Bruslju ter Stalnih sej 

(Standing Committee) na Dunaju, v Rimu, Kopenhagnu in v Lizboni. Pred 

posameznimi sejami se je delegacija udeležila tudi raznih odborov, predvsem 

PECO odbora, ki se ukvarja med drugim tudi z razvojem odvetništva v 

Jugovzhodni in Vzhodni Evropi, Odbora za umetno inteligenco, Odbora za 

deontologijo, tudi Odbora za Brexit, Odbora za dostop do pravosodja in Odbora 

za prihodnost pravne stroke in pravnih služb. Sodelovanje s CCBE poteka na 

korektni in kvalitetni ravni. 

Standing Committee na Dunaju – dne 28. 2. 2019 

Glede na to, da je Jose de Freitas prevzel predsedstvo, je na začetku predstavil 

način dela, ki ga pričakuje. Prav tako je povedal, da si v raznih odborih želi večjo 

prisotnost žensk. Slednji pa nam je tudi podal poročilo predhodne seje Stalnega 

odbora, ki se je dne 19. 10. 2018 odvijala v Bruslju ter podal načrt aktivnosti in 

dogodkov za leto 2020.  

Obravnavali smo osnutek vzorčnega člena o pristojbinah, ki je bil predviden sicer 

za plenarno zasedanje novembra 2018, vendar je bilo preloženo zlasti zato, da ga 

bo Stalni odbor predhodno potrdil. Čeprav gre za kompromisno rešitev o pactum 

de quota litis, le ta odraža zelo dolgotrajne razprave, ki so potekale v Odboru za 

vzorčni kodeks. Odbor se zaveda, da vse delegacije ne menijo, da je sprejeta 

rešitev najboljša rešitev, vendar ni rešitve, ki bi zadovoljila vse. Prav tako je treba 

opozoriti, da je namen kodeksa vzorcev uporabiti kot vzorec za zbornice in 

odvetniška združenja in ni nujno nekaj, kar je treba izvajati na nacionalni ravni. 

Odbor se je odločil, da ne bo omejil zneska pristojbine za uspeh, prav tako ni bilo 

navedene splošne zahteve o smiselnosti pristojbin.  

Predsednik CCBE nas je seznanil oziroma podal poročilo o zaščiti proračuna EU, 

kar se tiče pravne države. Namreč Evropska komisija - Komisija je 2. maja 2018 

sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna 

Unije, v primeru splošnih pomanjkljivosti glede pravne države v državah 

članicah. Predlog tudi določa, da so lahko v skupino, kadar je to potrebno, 

povabljeni tudi drugi strokovnjaki, predstavniki ustreznih organizacij in mrež, kot 

je recimo CCBE.  

Obravnavali smo tudi osnutek priporočil CCBE o vzpostavitvi mednarodnih 

pravil za čezmejni dostop do elektronskih dokazov. CCBE predlaga, da se 

neposredno sodelovanje med organi pregona v eni jurisdikciji in ponudniki 

storitev v drugih jurisdikcijah omeji samo na pridobivanje nalog za varstvo, 
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zaščito. Za pripravo elektronskih dokazov bi bilo mogoče slediti odredbi o hrambi 

s postopkom na podlagi Pogodbe o medsebojni pravni pomoči. Nadaljnji 

argumenti za omejevanje neposrednega sodelovanja na naročila za hrambo 

vključujejo postopkovne in tehnične negotovosti glede izvrševanja takšnih 

proizvodnih naročil, naslovljenih na zasebne subjekte v drugi jurisdikciji, ne da 

bi pri tem sodelovali organi, kjer se podatki iščejo. Tako je bil podan predlog, naj 

bo neposredno sodelovanje kot alternativa pravosodnemu sodelovanju. CCBE 

poziva institucije EU, naj spoštujejo osnovna načela, da preprečijo morebitna 

navzkrižja z evropskim pravom, da ustvarijo dovolj zaščitnih in pravnih sredstev 

pred nadzornimi ukrepi tretjih držav in zagotovijo varovanje zakonitih poklicnih 

privilegijev in poklicne skrivnosti. 

Bili smo seznanjeni z novostmi v zvezi z Evropsko konvencijo o poklicu odvetnika. 

Ključnega pomena je, da odvetniške zbornice in pravna združenja nadaljujejo z 

lobiranjem pri svojih ministrstvih za pravosodje in ministrstvih za zunanje zadeve, 

da bi jih prepričali v potrebo po pripravi Evropske konvencije o odvetniškem 

poklicu. Omenjena so bila tudi že vsebinska pogajanja. 

Program se je seveda dotaknil tudi t.i. Artificial Inteligence (AI) – umetne 

inteligence. Predsednik CCBE je menil, da je zelo pomembno, da sodeluje v tem 

posvetovanju z zagotavljanjem splošnih stališč o tej temi, ne da bi zavzel politično 

stališče (za kar bi bilo potrebno pridobiti odobritev Stalnega odbora, kar glede 

na kratek rok ni bilo mogoče). Splošni namen odzivanja na to posvetovanje v 

okviru Evropske komisije je bil poudariti potrebo po posebni razpravi o uporabi 

AI v pravosodnih sistemih in CCBE postaviti v ospredje kot ustreznega 

sogovornika pri tem. 

Standing Committee v Rimu – dne 29. 3. 2019 

V začetku seje so nas na kratko pozdravili prof. Alberto Quadrio Curzio, 

predsednik Accademie dei Lincei v Rimu, odvetnik Andrea Mascherin, Raffaele 

Sabato, izvoljeni sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice in Guido 

Alpa, profesor civilnega prava na Univerzi v Rimu. 

CCBE je leta 2014 ustanovil Evropski dan odvetnikov (ELD), da bi poudaril in 

promoviral temeljno vlogo odvetnika z nacionalnimi in lokalnimi dejavnostmi, ki 

jih okoli osrednje teme organizirajo odvetniške zbornice. Po 5. letih obstoja je 

treba oceniti dodano vrednost ELD, pri čemer bodo zaključki tega služili kot 

osnova za opredelitev prihodnosti ELD, in sicer od leta 2020 dalje. 

Predsednik CCBE je podal poročilo o Madžarski, in sicer v zvezi z izvajanjem 

Beneške konvencije o vlogi odvetnika v upravnem pravosodnem sistemu. Beneška 

komisija je preučila nov sistem upravnih sodišč, ki jih je Madžarska določila glede 

na spoštovanje pravne države. Pri tem je Beneška komisija poudarila pomen 

neodvisnega pravosodja. Osrednji zaključek Beneške komisije glede novih 
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zakonov o upravnih sodiščih je, da so »zelo obsežna pooblastila skoncentrirana v 

rokah nekaj zainteresiranih strani in ni učinkovitih kontrol in ravnotežij za boj 

proti tem pristojnostim«. 

Sprejeli smo osnutek CCBE Priporočil o varstvu temeljnih pravic v okviru 

nacionalne varnosti. Da bi dobili splošno sliko o tem, kako se pojem nacionalne 

varnosti uporablja v Evropi, je CCBE izvedel raziskavo reprezentativnega vzorca 

svojih članov, odvetniških zbornic in pravnih združenj, in sicer Avstrije, Belgije, 

Češke, Francije, Nemčije, Grčije, Madžarske, Italije, Poljske, Španije in 

Združenega kraljestva. Raziskava je proučevala definicijo nacionalne varnosti 

kot pravnega pojma v vsaki od teh držav. Raziskava je pokazala, da je koncept 

nacionalne varnosti nejasen in nespecifičen v skoraj vseh državah članicah, v 

zvezi s katerimi so prejeli odgovore.  

Precej časa je bilo namenjeno tudi European Lawyers Foundation – ELF 

(Evropska odvetniška fundacija). Zaključek dolgotrajne debate je bil v tem, da je 

potrebno ohraniti povezavo med CCBE in ELF, zagotoviti je potrebno trajnost 

tega sodelovanja in spodbujanje interesov CCBE s prisotnostjo oseb v nadzornem 

svetu in v svetovalnem odboru, katere pa imenuje Stalni odbor na predlog 

predsedstva, evropskim donatorskim zbornicam omogočiti polno mesto in 

zagotoviti upravljanje fundacije.  

PECO odbor natančno spremlja in analizira dogajanje v več državah 

opazovalkah in pridruženih članicah, zlasti v Albaniji, Bosni in Hercegovini, 

Gruziji, Moldaviji, Srbiji itd. Predsednik odbora Stanislav Balik je izpostavil 

predvsem sestanek z delegacijo Azerbejdžana na Dunaju, pri čemer je delegacija 

Azerbajdžana med srečanjem izrazila pomen začetka sodelovanja in povezovanja 

znotraj CCBE, saj bi želeli biti bližje evropskim odborom. Azerbajdžanska 

odvetniška zbornica potrebuje več časa, da postane močnejša, neodvisnejša in 

bolj demokratična. Želijo postati strateški partner CCBE. 

Plenarna seja v Portu – dne 17. 5. 2019 

Proračunsko leto združenja se je konec leta 2018 zaključilo s pozitivnim 

rezultatom 80.482,46 EUR, v primerjavi z negativnim rezultatom 102.329,07 EUR 

konec leta 2017. Zaključek revizijskega poročila je, da je dober pozitiven rezultat 

poslovnega leta, ki izhaja iz bonusa, pridobljenega med na eni strani izterjave 

zneskov iz preteklih proračunskih let in na drugi strani izplačil v zvezi s stroški iz 

preteklih proračunskih let. Ugotavlja pa se tudi, da kar nekaj držav ne plačuje 

pristojbin, ali jih plačujejo le delno, to pa so predvsem države bivše Jugoslavije. 

Letno poročilo je podal tudi Odbor za finance.  

Odobren je bil predlog Odbora za deontologijo, da se Listina o temeljnih načelih 

Evropske pravne stroke CCBE in Kodeks ravnanja CCBE dopolnita z naslednjo 

vsebino: »odvetnika bi bilo treba spodbuditi, da se ustrezno usposablja po 
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kvalifikacijah (nenehno strokovno izpopolnjevanje), da bo sledil spremembam 

zakona in prakse, vključno s spremembami v ustreznem tehnološkem in 

gospodarskem okolju, v katerem dela. Odvetnik se mora zavedati koristi in tveganj 

uporabe ustreznih tehnologij v svoji praksi. Strokovna pravila pogosto 

poudarjajo, da odvetnik ne sme prevzeti primera, za katerega meni, da ne more 

stranko kvalitetno zastopati«. Natančno besedilo bo določeno v nadaljevanju.  

Odbor za družinsko in dedno pravo pri CCBE razpravlja na temo digitalnega 

dedovanja (na primer, kdo ima dostop do Facebookovega računa pokojne osebe 

ali ga lahko deaktivira). Projekt se osredotoča na pravne koncepte v zvezi s tem, 

kako zajeti digitalne izdelke (blago in storitve) in odnose s temi izdelki (lastništvo, 

pravice uporabe, avtorske pravice, zasebnost itd.). Cilj projekta ni le olajšati 

položaj upravičencev do digitalnih sredstev, ampak tudi olajšati položaj tistih, ki 

se v svoji vsakodnevni pravni praksi vse pogosteje ukvarjajo z digitalnimi sredstvi.  

Nemška in francoska odvetniška zbornica ter določena združenja, so se združili v 

skupnem projektu z naslovom Evropski poslovni kodeks. Na to temo so imeli tudi 

konferenco, katere se je udeležilo več kot sto udeležencev iz ekonomskih, 

političnih in pravnih okolij in je ponudila priložnost za predstavitev napredka 

znanstvenega dela, ki ga je med evropskimi pravnimi strokovnjaki opravila 

civilnopravna pobuda. Menijo, da bi takšen dogodek omogočil tudi poudarjanje 

ključne vloge pravnikov pri izvajanju predlaganega Evropskega poslovnega 

kodeksa, da bi okrepili evropsko povezovanje, tako da bi podjetjem končno uspel 

enoten trg. CCBE predlaga, da se razprava o vseh teh vprašanjih in praktični 

organizaciji zaupa pilotni skupini, ki bo ustanovljena v okviru CCBE ter 

francosko in nemško delegacijo. 

Standing Committee v Kopenhagnu – dne 13. 9. 2019 

Tretji podpredsednik Jamec Macguill nam je predstavil skupni dokument 

Program usposabljanja za odvetnike za nudenje pomoči strankam pri mediaciji, 

ki je skupni dokument Evropske komisije za učinkovitost pravosodja – CEPEJ in 

CCBE. Program usposabljanja je bil razvit, da bi odvetnikom zagotovili orodja 

in tehnike, potrebne za uspešno pomoč strankam v celotnem postopku mediacije. 

Predlagani program usposabljanja je sestavljen iz treh delov, ki jih odvetniki in 

odvetniške družbe lahko prosto prilagodijo oziroma prilagodijo svojim potrebam 

in okoliščinam. Mišljeno pa je predvsem za odvetniške zbornice, ki tovrstna 

usposabljanja nudijo.  

Odbor za človekove pravice v okviru CCBE je predlagal nagrado za človekove 

pravice za leto 2019. Po preučitvi prejetih nominacij odbor priporoča, da se 

nagrada za človekove pravice v letu 2019 podeli iranskim odvetnikom Nasrin 

Sotoudeh, Abdolfattah Soltani, Mohammad Najafi in Amirsalar Davoudi. Odbor 

za človekove pravice meni, da njihov pogum, odločnost in zavzetost za obrambo 
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človekovih pravic v Iranu - kjer vse oblike nasprotovanja, bodisi ideološke bodisi 

politične, ne dopuščajo, zaslužijo priznanje evropske pravne stroke. 

Predsednik José Freitas je prenesel sporočilo Evropske komisije Evropskemu 

parlamentu, Evropskemu svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 

Odboru regij. Ohranjanje pravne države je skupna odgovornost vseh institucij 

EU in vseh držav članic. Vse stranke morajo prevzeti to odgovornost in odigrati 

svojo vlogo. Skupni cilj mora biti razviti usklajen in skladen strateški pristop 

Unije, ki vključuje vse ustrezne akterje. Hkrati je predstavil odgovor CCBE, kjer 

je izpostavljena vloga odvetnika kot pomembnega akterja pri gornjih aktivnostih.  

Odbor za preprečevanje pranja denarja je predstavil bodoče aktivnosti, in sicer: 

pripraviti je potrebno ustrezno zakonodajo, ki se bo nanašala na sklicevanje 

pravnega privilegija pri tej tematiki, potrebno je biti pripravljen na poskuse 

razjasnitve uporabe pravnih poklicnih privilegijev, preučiti posledice 

standardiziranih predlogov, spremljanje razvoja dogodkov v zvezi s pretvorbo 

direktive o preprečevanju pranja denarja v uredbo. 

PECO odbor še nadalje spremlja in analizira dogajanje v več državah 

opazovalkah in pridruženih članicah, zlasti v Albaniji, Bosni in Hercegovini, 

Gruziji, Moldaviji, Srbiji itd. Predsednik odbora Stanislav Balik je izpostavil 

predvsem sestanek z delegacijo Azerbejdžana na Dunaju, pri čemer je delegacija 

Azerbajdžana med srečanjem izrazila pomen začetka sodelovanja in povezovanja 

znotraj CCBE, saj bi želeli biti bližje evropskim odborom. V nadaljevanju pa so 

bili seznanjeni s kršitvami človekovih pravic v tej državi, napram odvetnikom.  

Področje e-Justice je eno od večjih področij, na katerih CCBE aktivno sodeluje. 

Od leta 2010 je CCBE vključen v razvoj e-CODEX-a, ki je v osnovi postavil 

temelje elektronske čezmejne komunikacije med pravosodnimi organi v EU. S 

projekti nas je seznanil Simone Cuomo, in sicer je povedal, da se je projekt Me-

CODEX zaključil februarja 2019, nadaljeval pa ga je projekt Me-CODEX II. 

Razlog za to podaljšanje je, da še ni bilo mogoče predati e-CODEX-a agenciji 

EU, EU-LISA, saj so za to potrebne nekatere zakonske in zakonodajne 

spremembe, ki bodo trajale do leta 2021. Zaradi tega je Komisija zagotovila 

sredstva za CODEX II, v okviru katerega se stroški 100% pokrijejo iz proračuna 

EU, kar pomeni, da za ta projekt ni stroškov financiranja. CCBE sodeluje v Me-

CODEX II preko Evropske odvetniške fundacije - ELF, ki jo je CCBE zaprosil, da 

postane projektni partner v imenu CCBE, CCBE pa kot partner, ki se ukvarja z 

vsemi političnimi zadevami. 

Standing Committee v Lizboni – dne 25. 10. 2019 

Glede na aktualno dogajanje v tem času, je predsednik CCBE z zaskrbljenostjo 

govoril o smrti odvetnika, ki je bil umorjen v Amsterdamu. Poudaril je, da je 

napad na odvetnika, napad na pravno državo. Njegova zaskrbljenost se je 
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odražala predvsem v dejstvu, da skoraj tedensko na CCBE prejmejo različna 

pisma, pobude ali pritožbe, in sicer na račun neenakega, političnega in drugače 

neprimernega ali neenakopravnega ravnanja napram odvetnikom, tako v EU kot 

po svetu. 

Naslednja točka se je nanašala na predlog proračuna za leto 2020. Potekala je 

zelo dolga razprava, brez doseženega soglasja, seveda pa je bila posebna 

pozornost namenjena tudi prispevku Združenega kraljestva, torej ali ga 

upoštevati ali ne. Posledično je bilo predlagano tudi zvišanje pristojbin, in sicer 

v različnih odstotkih od 1% - 9%. Ker je ostalo odprtih kar nekaj vprašanj in glede 

na različne predloge posameznih delegacij, je bilo odločanje o tej točki preloženo 

na november 2019.  

Ponovno smo se dosti ukvarjali tudi z European Lawyers Foundation – ELF. 

Predstavljen je bil osnutek statuta ELF. Zaključek dolgotrajne debate je bil v tem, 

da je potrebno ohraniti povezavo med CCBE in ELF, zagotoviti je potrebno 

trajnost tega sodelovanja in spodbujanje interesov CCBE s prisotnostjo oseb v 

nadzornem svetu in v svetovalnem odboru, katere pa imenuje Stalni odbor na 

predlog predsedstva, evropskim donatorskim zbornicam omogočiti polno mesto 

in zagotoviti upravljanje fundacije.  

Predsednik Odbora za prihodnost nam je predstavil dokument Umetna 

inteligenca in uporaba umetne inteligence s strani sodišč, katerega smo potrdili. 

Poročilo je odraz razprav odbora o možni uporabi sistemov umetne inteligence v 

sodnih dvoranah in o vplivu tega na pravno stroko v prihodnosti, pri čemer je 

bistvo, da se ohranijo osnovna načela in pravice do obrambe. 

Simone Cuomo, Višji pravni svetovalec pri CCBE, nam je predstavil projekt 

EVIDENCE2e-CODEX, katerega cilj je olajšati izmenjavo elektronskih dokazov 

znotraj EU in omogočiti mednarodno sodelovanje v t.i. kriminalnem sektorju. 

Projekt želi ustvariti pravno veljaven instrument za izmenjavo digitalnih dokazov 

preko infrastrukture e-CODEX v okviru postopkov vzajemne pravne pomoči in 

evropskega preiskovalnega reda. Prav tako nam je predstavil sodelovanje CCBE 

pri izdaji preglednice pravosodja EU za leto 2020.  

CCBE je odobril osnutek dokumenta Evropske komisije za učinkovitost 

pravosodja (CEPEJ) o »Vlogi strank in izvajalcev pri izogibanju ali zmanjšanju 

zamud v sodnih postopkih«. Pristop pri pripravi odgovora je bil poudarjanje 

vloge in funkcije pravnika, poleg poudarjanja temeljnih načel, na katerih temelji 

poklic. V prispevku CCBE je razloženo, zakaj odvetnika ne bi smeli kriviti ali 

povezovati z »zamudami« (tretji podpredsednik James MacGuill, ki je predstavil 

tematiko, je poudaril, da CCBE ni všeč beseda zamuda), prispevek pa želi 

razložiti, zakaj so »zamude« možne in včasih neizogibne. 
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Evropska komisija je junija 2019 objavila razpis posebej za razvoj in organizacijo 

»Usposabljanja za odvetnike o pravilih proti pranju denarju in proti financiranju 

terorizma na ravni EU«. CCBE verjame, da je to odziv na njegove večletne 

zahteve Komisiji, da organizira tovrstno usposabljanje posebej za odvetnike. 

Plenarna seja v Bruslju – dne 29. 11. 2019 

Pomembna točka te seje se je nanašala na volitve, in sicer so bile v ospredju 

predvsem volitve za tretjega podpredsednika, za katerega mesto sta se potegovala 

predstavnik Grčije Panagiotis Perakis in predstavnik Švice Pierre Dominique 

Schupp. Glede na to, da prvi krog volitev ni dal zadostnega kvoruma za izvolitev, 

je predstavnik Švice umaknil svojo kandidaturo. Predsednik José de Freitas se je 

na nek način poslovil. Nasledil ga bo Ranko Pelicarić iz Hrvaške, sedanji 1. 

podpredsednik, 1. podpredsednica bo Margarete Gräfin von Galen iz Nemčije, 2. 

podpredsednik James MacGuill iz Irske in 3. podpredsednik bo Panagiotis 

Perakis iz Grčije.  

Časovno velik del seje je prevzel dogodek v zvezi z iranskimi nagrajenci in 

govorom, ki ga je imel Eamon Gilmore, Posebni predstavnik Evropske unije za 

človekove pravice. Namreč slednji je dan pred sejo Stalnega odbora sporočil, da 

se nikakor ne želi fotografirati z iransko odvetnico, ki je prišla prevzeti nagrado 

za svoje kolege. S strani urada govornika je bilo nekako rečeno, da ne gre za 

njegovo osebno odločitev. Govor je sicer imel, bilo je tudi nekaj kamer in 

fotografov, ki jih pred tem ni bilo, seveda pa ni prišlo do skupnega fotografiranja. 

Težko je pozitivno komentirati takšno ravnanje s strani organa za človekove 

pravice nagrajencem, ki branijo človekove pravice.  

Nagrada za človekove pravice je tako pripadla štirim iranskim odvetnikom, in 

sicer: Nasrin Sotoudeh, Abdolfattah Soltani, Mohammad Najafi in Amirsalar 

Davoudi, ki pa so vsi v zaporu, ker so branili človekove pravice. Ob poslušanju 

obrazložitve zakaj so v zaporu, je potrebno povedati, da nekatera njihova dejanja 

niso niti blizu prekrškom, kaj šele kaznivemu dejanju. Iranska odvetnica, ki nam 

je podala to obrazložitev in sprejela nagrade v njihovem imenu, govorila s tako 

mogočnim glasom, da je bila cela dvorana tiho. Tudi ona je bila v zaporu. 

Seznanjeni smo bili s skupnimi aktivnostmi CCBE in Evropske odvetniške 

fundacije (ELF) in s pripravo novega Statuta.  Evropska komisija je novembra 

2019 ELF obvestila, da ji je podelila dva projekta, ki jih je predložila letos v 

obravnavo. To sta Umetna inteligenca za odvetnike (AI4Lawyers), ki ga vodi ELF 

skupaj s CCBE, in  CrimiLAW projekt, ki ga je vodil ELF v sodelovanju z 

odvetniškimi skupinami v Atenah, Budimpešti, Španiji, Italiji, Cipru, Parizu in s 

poljskimi odvetniki.  

Predsedstvo predlaga, da se med zasedanjem Stalnega odbora na Dunaju 

februarja 2020 organizira nadaljnja razprava z delegacijami, in sicer na temo 
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strategije dela in prednostnih nalog CCBE in posameznih odborov. Delegacije 

smo bile že pozvane, da podamo svoje stališče glede posameznih odborov in 

potrebnosti le teh. Predsedstvo bo januarja 2020 preučilo dodano vrednost, delo 

in potrebo vsakega posameznega odbora in njegovih dejavnosti.  

CCBE se predvsem ukvarja s konkretnimi nalogami in projekti, pri čemer skuša v 

odnosu na institucije EU čim bolj kompleksno prikazati kako bi določene 

odločitve na ravni evropske zakonodaje vplivale na položaj odvetništva. Povzeto, 

je CCBE zelo pomemba organizacija za evropske odvetnike in njihova stanovska 

združenja, tudi zaradi pozicije, ki jo ima v Bruslju.  

Sodelovanje med CCBE in OZS je permanentno, poteka pa predvsem preko naše 

delegacije in s strokovno tehnično podporo. Članstvo v CCBE postavlja naši 

delegaciji stalne naloge, ki so skoraj vsakodnevnega značaja. Pri tem je povedati, 

da svoje naloge korektno izpolnjujemo. OZS je imela najprej status opazovalke v 

CCBE, po sprejetju Slovenije v EU je stalna članica z vsemi glasovalnimi in 

drugimi pravicami. Za slovensko odvetništvo je tako članstvo v CCBE izjemnega 

pomena. 

 

Ljubljana, 29. 2. 2020                Delegacija OZS pri CCBE 

 

Mednarodno sodelovanje  

V obdobju od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 so  predstavniki Odvetniške zbornice 

Slovenije sodelovali na naslednjih mednarodnih konferencah ter srečanjih v 

tujini:  
               

Datum 

potovanja 

Kraj in namen potovanja Udeleženci           

14.–15.3.2019                      

  

 

Zagreb, Dnevi hrvaških odvetnikov              mag. Roman Završek,                    

Alenka Košork Humar, 

Janez Starman,  

Tina Šnajder Paunović, 

Aleksander Cmok, 

Andrej Razdrih 

29.3.2019               Rim, Seja CCBE Janez Starman 

Klavdija Kerin 

4.-5.4.2019              Berlin, 4. mednarodni forum 

pravnikov          

mag. Roman Završek, 

Tanja Sedušak 

3.-5.5.2019             Ohrid, Odvetniški dnevi                                         Rija Krivograd,                                                                                                           

Tatjana Ahlin 
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17.5.2019                Porto, Plenarna seja CCBE                        mag. Roman Završek,                                                                                                           

Janez Starman, 

Klavdija Kerin 

22.-23.5.2019         Budimpešta, IBA konferenca                        mag. Roman Završek                       

24.-25.5.2019        Vojvodina, Dnevi odvetnikov                             Andreja Dajčman, 

Tina Šnajder Paunović 

3.-5.5.2019           London, Umetna inteligenca v vrhu 

pravne storitve    

mag. Roman Završek                   

13.-15.6.2019      Luzern, Kongres odvetnikov                          mag. Roman Završek 

6.7.2019              Zagreb,  Skupščina HOK                                 mag. Roman Završek 

23.8.2019          Helsinki, Stoletnica Finske 

odvetniške Zbornice    

mag. Roman Završek 

13.9.2019       Kopenhagen, Seja stalnega odbora  

CCBE                     

Klavdija Kerin,                                                                                                             

Janez Starman 

20.-22.9.2019    Tuzla, Dnevi odvetnikov                                          Aleksander Cmok   

26.-27.9.2019    Salzburg, Dnevi odvetnikov                             mag. Roman Završek                                                                                             

24.10.2019        Lizbona, Seja stalnega odbora 

CCBE              

mag. Roman Završek                                                                                                             

Klavdija Kerin 

25.10.2019       Vidin, Okrogla miza                                                       Tatjana Ahlin 

8.-9.11.2019 Bijelina, Dnevi odvetnikov RS                                   Aleksander Cmok 

15.-17.11.2019   Priština, 46. obletnica Kosovske 

zbornice            

Andreja Dajčman                                                                                                                

Uroš Miklič 

29.11.2019      Bruselj, Plenarna seja CCBE                              mag. Roman Završek, 

Klavdija Kerin 

29.-30.11.2019     Pariz, Otvoritev sodnega leta                          mag. Roman Završek 

19.-23.2.2020       Dunaj, Predsedniška konferenca                        mag. Roman Završek,  

Janez Starman 

20.2.2020 Dunaj, Seja stalnega odbora 

CCBE                          

mag. Roman Završek, 

Janez Starman, 

Klavdija Kerin 

28.2.-1.3.2020     Beograd, Dnevi odvetnikov Tina Šnajder Paunović 

                                                                                                                                                        

Drugi dogodki, v katerih je bila zbornica aktivno udeležena:  

 Strokovni obisk, Karierni center Evropske pravne fakultete in Fakultete za 
državne in evropske študije 

9. 5. 2019, Odvetniška zbornica Slovenije 

 156. skupščina Slovenskega zdravniškega društva, Okrogla miza na temo 

Zakaj se zdravstvo in zdravniki v slovenski javnosti prikazujejo negativno 

18. 10. 2019, Stavba Domus Medica, Ljubljana 
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8. SODELOVANJE PRI PRIPRAVI ZAKONODAJE 

Odvetniška zbornica Slovenije je skupaj s člani in delovnimi skupinami, ki v 

njenem okviru delujejo po posameznih področjih, s svojimi predlogi, pripombami, 

mnenji in udeležbami na sestankih in konferencah v obdobju od 1. 3. 2019 do 29. 

2. 2020 sodelovala pri pripravi in spremembah naslednjih predpisov: 

- Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v 

kazenskem postopku 

- Predlog Zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1F) 

- Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) 

- Osnutek Pravilnika o vsebini in trajanju programa strokovnega 

usposabljanja za sodnike, državne tožilce, zagovornike v kazenskih 

zadevah, v postopkih proti mladoletnikom 

- Predlog pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah 

- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-A) 

- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju 

pranja denarja in financiranju terorizma 

- Zakon o obravnavanju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj 

- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika 

(SPZ-B) 

- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju 

omejevanja konkurence (ZPOmK-1H) 

- Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu (ZODV) 

- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem 

postopku (ZPP-E) 

- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepravdnem 

postopku (ZNP-1) 

- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem 

postopku (ZKP-O) 

- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) 
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9. PODATKI O ČLANSTVU 

Odvetniki 

Dne 1. 3. 2019 je bilo vpisanih 1769 odvetnikov (952 odvetnikov in 817 odvetnic), 

dne 29. 2. 2020 pa 1814 odvetnikov (968 odvetnikov in 846 odvetnic). 

Na novo se je vpisalo 100 odvetnikov (39 odvetnikov in 61 odvetnic). Novo vpisani 

odvetniki prihajajo iz vrst odvetniških kandidatov (72) in iz drugih služb (28). 

V obdobju od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 se je izbrisalo 55 odvetnikov (23 

odvetnikov in 32 odvetnic). Vzrok izbrisa je upokojitev v 17 primerih, prenehanje 

opravljanja odvetniškega poklica v 36 primerih, smrt v 2 primerih.  

V času med 1.3.2019 in 29.2.2020 so umrli: 

 1. 4. 2019       Roman Petek, odvetnik iz Murske Sobote 

 1. 4. 2019       Stanka Firm Gavez, odvetnica iz Maribora 

 1. 4. 2019       Marko Knafeljc, upokojeni odvetnik iz Ljubljane 

 17. 8. 2019     Silvestra Gertruda Župevc, upokojena odvetnica iz Celja 

 24. 8. 2019     Miran Vidic, upokojeni odvetnik iz Ljubljane 

 17. 2. 2020     Peter Breznik, upokojeni odvetnik iz Ljubljane 

Na dan 29. 2. 2020 je vpisanih 1814 odvetnikov (968 odvetnikov in 846 odvetnic). 

Največ odvetnikov (1042) je v Območnem zboru odvetnikov (OZO) Ljubljana, 

najmanj pa v OZO Slovenj Gradec (26 odvetnikov). 

Tabela: Stanje vpisanih odvetnikov po območnih zborih odvetnikov na dan 29. 2. 

2020 

Območni zbor 

odvetnikov (OZO) 

Število odvetnikov 

(samo mesto) 

Število odvetnikov 

(OZO skupaj) 

Celje 95 161 

Koper 72 114 

Kranj 55 95 

Krško 15 30 

Ljubljana 928 1042 

Maribor 165 181 

Pomurje 0 43 

Nova Gorica 28 51 

Novo mesto 33 40 

Ptuj 29 31 

Slovenj Gradec 11 26 

Skupaj  1814 
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Tuji odvetniki 

Dne 29. 2. 2020 je bilo v imenik tujih odvetnikov na podlagi 34.b člena Zakona o 

odvetništvu vpisanih 11 odvetnikov (7 odvetnikov in 4 odvetnice), na podlagi 34.č 

člena Zakona o odvetništvu 6 odvetnikov (3 odvetniki in 3 odvetnice), na podlagi 

priglasitve po 34.d členu Zakona o odvetništvu pa 2 odvetnika. 

Odvetniški kandidati 

Dne 1. 3. 2019 je bilo v imenik vpisanih 162 odvetniških kandidatov (58 

kandidatov in 104 kandidatk), dne 29. 2. 2020 pa 176 kandidatov (57 kandidatov 

in 119 kandidatk).  

Od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 se je na novo vpisalo 104 odvetniških kandidatov (38 

kandidatov in 66 kandidatk), izbrisalo pa 90 odvetniških kandidatov (39 

kandidatov in 51 kandidatk), od teh se je vpisalo v imenik odvetnikov 72 

odvetniških kandidatov, z odvetniško prakso pa je prenehalo 18 odvetniških 

kandidatov. 

Na dan 29. 2. 2020 je vpisanih 176 odvetniških kandidatov (57 kandidatov in 119 

kandidatk). Največ odvetniških kandidatov (105) je v Območnem zboru 

odvetnikov (OZO) Ljubljana, najmanj pa v OZO Novo mesto (1 odvetniški 

kandidat). 

 

Tabela: Stanje vpisanih kandidatov po območnih zborih odvetnikov na dan 29. 2. 

2020 

Območni zbor 

odvetnikov (OZO) 

Število odvetniških 

kandidatov (samo mesto) 

Število odvetniških 

kandidatov (OZO skupaj) 

Celje 9 13 

Koper 8 12 

Kranj 9 13 

Krško 4 6 

Ljubljana 99 105 

Maribor 11 14 

Pomurje 0 2 

Nova Gorica 1 3 

Novo mesto 1 1 

Ptuj 2 2 

Slovenj Gradec 4 5 

Skupaj  176 
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Odvetniški pripravniki 

Dne 1. 3. 2019 je bilo v imenik vpisanih 329 odvetniških pripravnikov (121 

pripravnikov in 208 pripravnic), dne 29. 2. 2020 pa 303 pripravniki (119 

pripravnikov in 184 pripravnic).  

Od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 se je na novo vpisalo 98 odvetniških pripravnikov 

(39 pripravnikov in 59 pripravnic), izbrisalo pa 124 pripravnikov (41 

pripravnikov in 83 pripravnic), od teh se je vpisalo v imenik kandidatov 42, s 

prakso pa je prenehalo 82 pripravnikov. 

Na dan 29. 2. 2020 so vpisani 303 odvetniški pripravniki (119 pripravnikov in 

184 pripravnic). Največ odvetniških pripravnikov (212) je v Območnem zboru 

odvetnikov (OZO) Ljubljana, najmanj pa v OZO Novo mesto in Ptuj (po 2 

odvetniška pripravnika). 

 

Tabela: Stanje vpisanih pripravnikov po območnih zborih odvetnikov na dan 29. 

2. 2020 

Območni zbor 

odvetnikov (OZO) 

Število odvetniških 

pripravnikov (samo 

mesto) 

Število odvetniških 

pripravnikov (OZO 

skupaj) 

Celje 9 14 

Koper 7 10 

Kranj 7 9 

Krško 3 9 

Ljubljana 192 212 

Maribor 25 27 

Pomurje 0 8 

Nova Gorica 3 6 

Novo mesto 2 2 

Ptuj 2 2 

Slovenj Gradec 0 4 

Skupaj  303 
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Odvetniške družbe 

Na dan 1. 3. 2019 je aktivno poslovalo 273 odvetniških družb in 11 civilnih 

odvetniških družb, na dan 29. 2. 2020 pa 283 odvetniških družb in 12 civilnih 

odvetniških družb. 

V obdobju od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 so pričele poslovati naslednje odvetniške 

družbe: 

 Odvetniška pisarna Lepoša d.o.o., Mestni trg 10 A, 3210 Slovenske Konjice 

 Odvetniška pisarna Franc Cmok d.o.o., Staničeva ulica 41, 1000 Ljubljana 

 Odvetniška pisarna Mikulin d.o.o., Tivolska cesta 40, 1000 Ljubljana 

 Odvetniška družba Golob in Ločniškar, o.p., d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 

Ljubljana 

 Ivančič & Hrastnik, odvetniška pisarna, d.o.o., Železna cesta 14, 1000 

Ljubljana 

 Odvetniška pisarna Vehabović, d.o.o., Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor 

 Odvetniška družba Ukmar, o.p., d.o.o., Kosovelova ulica 4B, 6210 Sežana 

 Odvetniška družba Maučec in Krebelj, o.p., d.o.o., Pristaniška ulica 12, 6000 

Koper 

 Odvetniška pisarna Matošić d.o.o., Ferrarska ulica 12, 6000 Koper 

 Odvetniška družba Podgoršek, o.p., d.o.o., Levstikova ulica 6, 8250 Brežice 

 Odvetniška družba Nina Cek o.p., d.o.o., Vanganelska cesta 5, 6000 Koper 

 Odvetniška pisarna Čad o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana 

 Odvetniška pisarna Bertok Keber, d.o.o., Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana 

 Odvetniška družba Pretnar Todorović d.o.o. – o.p., Tomšičeva ulica 1, 1000 

Ljubljana 

 Odvetniška Družba Puc & Bernik o.p. d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000 

Ljubljana 

V obdobju od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 so bile iz sodnega registra izbrisane 

naslednje odvetniške družbe: 

 ADVOKATURA, odv. Jože Kristan o.p. d.o.o., Koroška cesta 31, 4000 Kranj 

 Odvetniška družba Ježek & Snoj o.p. d.o.o.– v likvidaciji, Kotnikova ulica 32, 

1000 Ljubljana 

 IVAN MOHORKO IN ALENKA MOHORKO pravno svetovanje, odvetniška 

pisarna d.n.o., Ulica heroja Lacka 10, 2250 Ptuj 

 Odvetniška pisarna Kraljič d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana - Črnuče 

 Osim, odvetniška družba o.p., d.o.o., Partizanska cesta 13 a, 2000 Maribor 
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10. POROČILO O DELU ADMINISTRACIJE 

V obdobju 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 je bilo evidentiranih, obdelanih, izdanih, 

odpravljenih: 

- 16.145 prejetih poštnih pošiljk, 

- 12.116 odposlanih posameznih poštnih pošiljk in 46 odposlanih poštnih pošiljk 

vsem odvetnikom, 

- 569 odločb o vpisih in izbrisih (odvetniki, odvetniški kandidati, odvetniški 

pripravniki), 

- 204 sklepi o izpolnjevanju pogojev za vpis (odvetniki, odvetniški kandidati), 

- 155 obvestil o vpisih in izbrisih (odvetnikov, odvetniških kandidatov, odvetniških 

pripravnikih), 

- 177 obvestil o spremembah (statusa, naslova odvetniške pisarne, priimka itd. za 

odvetnike in odvetniške družbe), 

- 3.320 obvestil o vpisih, izbrisih, spremembah je bilo poslanih na pristojno 

ministrstvo, pristojno okrajno in okrožno sodišče, upravno sodišče, agencijo za 

javnopravne evidence, pristojni davčni urad, pristojni območni zbor, 

-  242 prijav s strani različnih prijaviteljev,  

- 27 zahtev za uvedbo disciplinskega postopka, razpisanih 33 disciplinskih 

obravnav na disciplinski komisiji prve stopnje in 9 obravnav na disciplinski 

komisiji druge stopnje. Preklicanih je bilo 16 disciplinskih obravnav prve stopnje. 

Poslanih je bilo torej 192 vabil na disciplinske obravnave in 80 preklicev,  

- v tem času je bilo odrejenih 14 izpitnih senatov za opravo preizkusa iz 

poznavanja ZOdv, Odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike, s tem 

v zvezi je bilo poslanih 97 vabil in izdanih 93 potrdil ter zapisniki.  
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II. POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ETIKO 

za obdobje od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 

Komisija za etiko je v obdobju od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 prejela v obravnavo 

38 novih prijav o kršitvah Kodeksa odvetniške poklicne etike, iz prejšnjega 

obdobja (1. 3. 2018 do 28. 2. 2019) pa je bilo prenesenih 17 prijav, skupno torej 

55 zadev.  

Komisija je do zaključka poročila obravnavala 43 zadev, 12 zadev pa je  

prenesenih v naslednje obdobje.  

Komisija je sprejela mnenje v 42  zadevah, v  eni zadevi pa se je izrekla za 

nepristojno, ker ni bila podana prijava, ampak postavljeno vprašanje v zvezi z 

zastopanjem strank.  

V 11 obravnavanih zadevah je komisija ocenila, da ni prišlo do kršitve odvetniške 

poklicne etike, v  31 zadevah pa je odločila, da ravnanje odvetnika ni bilo skladno 

z določili Kodeksa odvetniške poklicne etike. V to skupino zadev sodi 16 

istovrstnih prijav zoper istega odvetnika.   

Kodeks odvetniške poklicne etike tudi določa, da lahko odvetnik, ki se ne strinja z 

mnenjem, poukom ali opozorilom komisije, predlaga o tem širšo obravnavo pred 

Častnim razsodiščem treh članov zbornice, ki jih za vsak posamezni primer določi 

Upravni odbor OZS. V obdobju od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 so bile podane 4 

pritožbe zoper mnenje Komisije za etiko. Eno zadevo, ki je Komisija za etiko 

obravnavala že v prejšnjem obdobju (8. 1. 2019), je Častno razsodišče 

obravnavalo in se strinjalo z mnenjem Komisije za etiko,  treh zadev pa do 

zaključka tega obdobja Častno razsodišče še ni obravnavalo.  

 

Ljubljana, 29. 2. 2020 

        odvetnica Živa Drol Novak 

        predsednica Komisije za etiko 

 

 

  

 

        



41 

 

III. POROČILO O DELU DISCIPLINSKIH ORGANOV 

1. POROČILO O DELU DISCIPLINSKEGA TOŽILCA 

za obdobje od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 

V navedenem obdobju je disciplinski tožilec, skupaj z namestniki, prejel v 

obravnavanje skupaj 90 novih disciplinskih spisov. Iz preteklega obdobja (do 28. 

2. 2019) je ostalo nerešenih 18 disciplinskih spisov, od katerih so se v 1 zadevi 

opravljale dodatne poizvedbe ali preverjanja pred sprejemom odločitve o vloženi 

disciplinski prijavi, tako da je bilo število disciplinski spisov v reševanju v 

obdobju, na katerega se nanaša to poročilo, skupaj 108. 

V 95 zadevah so bile sprejete končne odločitve, vključno tudi v vseh še nerešenih 

zadevah iz preteklega obdobja. Vloženih je bilo 26 zahtev za uvedbo 

disciplinskega postopka (od tega ena pred Disciplinskim sodiščem), zavrženih 

prijav pa je bilo 67 prijav.1 V 18 zadevah so zahtevali dodatna pojasnila oz. 

opravili dodatne poizvedbe v zvezi z očitanimi kršitvami pred dokončno 

odločitvijo o zavrženju oz. vložitvi zahteve, pri čemer so doslej v 15 zadevah že 

sprejeli odločitev, medtem ko v 3 zadevah v času oddaje tega poročila predhodni 

postopek s poizvedbami še traja. Ena prijava je bila odstopljena Komisiji za etiko 

OZS, ker ni šlo za disciplinsko kršitev po Statutu OZS. Neobravnavanih 

disciplinskih spisov oz. disciplinskih prijav na dan izdelave tega poročila je 

skupaj 10.  

Najpogostejše disciplinske kršitve, zaradi katerih so bile v tem obdobju vložene 

zahteve za uvedbo disciplinskega postopka, so bile: v 7 primerih disciplinska 

kršitev po 5. tč. 77.b čl. Statuta (zaračunavanje stranki previsokega plačila za 

delo), v 3 primerih disciplinska kršitev po 18. tč. 77.b čl. Statuta (nedovoljeno 

reklamiranje odvetniške dejavnosti) in 7. tč. 77.a čl. Statuta (neprimerno in žaljivo 

obnašanje pri opravljanju odvetniškega poklica). V enem primeru je bila vložena 

zahteva za uvedbo disciplinskega postopka pred Disciplinskim sodiščem zaradi 

predloga za odvzem pravice opravljati odvetniški poklic. 

Glede na preteklo obdobje ostaja število prijav zoper odvetnike na približno isti 

ravni (lani 97 novih prijav, letos 90 novih prijav). 

POVZETEK stanja zadev pri disciplinskemu tožilcu: 

Skupaj prevzetih novih spisov: 90 

Nerešeni spisi iz preteklega obdobja: 18 (od tega 1 v fazi poizvedb) 

Skupno število disciplinskih spisov v obravnavanju pri DT: 108 

                                           
1 V eni zadevi je bila disciplinska prijava deloma zavržena, deloma pa je bila vložena zahteve za uvedbo disciplinskega 

postopka, tako, da sta bili dejansko v tej disciplinski zadevi izdani dve odločbi. 
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Rešeni spisi: 95 (88%) – od tega (a) zavržene prijave: 67 (70,5%); (b) zahteva za 

uvedbo disciplinskega postopka: 27 (28,4%); (c) ostalo: 1 (1,1%) 

V postopku reševanja (dopolnitve in poizvedbe): 3 (2,8%) 

Neobravnavani spisi: 10 (v odstotku = 9,2%) 

 

Ljubljana, 29. 2. 2020 

odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak 

disciplinski tožilec  

   

 

2. POROČILO O DELU DISCIPLINSKE KOMISIJE I. STOPNJE 

od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 

Disciplinska komisija I. stopnje odloča v 8. senatih, sestavljenih iz treh članov, 

pri čemer sta dva člana iz vrst odvetnikov, en član pa je določen s strani 

Ministrstva za pravosodje. 

V obdobju od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 je Disciplinska komisija I. stopnje prejela 

v reševanje 34 novih zahtev za uvedbo disciplinskega postopka. Iz prejšnjega 

obdobja (tj. od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019) je bilo v obravnavanje prenešenih 7 

zadev.  

Na dan 29. 2. 2020 je od novih zadev 14 zadev v obravnavanju (čakamo na 

odgovor disciplinskega obdolženca na zahtevo za uvedbo disciplinskega 

postopka/čakamo na odgovor disciplinskega tožilca), 4 zadeve so v obravnavanju 

pri senatih Disciplinske komisije I. stopnje, 4 zadeve so zaključene, a še ne 

pravnomočne, 8 zadev je pravnomočno zaključenih, zoper 4 zadeve pa so bile 

vložene pritožbe na Disciplinsko komisijo II. stopnje.  

Na dan 29. 2. 2020 je od prenešenih zadev 1 zadeva še v obravnavanju pri senatu 

Disciplinske komisije I. stopnje, 5 zadev je pravnomočno zaključenih, zoper 1 

zadevo pa je bila vložena pritožba na Disciplinsko komisijo II. stopnje.  

Od skupno 41 zadev je tako 14 zadev v obravnavanju (čakamo na odgovor 

disciplinskega obdolženca na zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka/čakamo 

na odgovor disciplinskega tožilca), 5 zadev je v obravnavanju pri senatih 

Disciplinske komisije I. stopnje, 4 zadeve so zaključene, a še ne pravnomočne, 13 

zadev je pravnomočno zaključenih, zoper 5 zadev pa so bile vložene pritožbe na 

Disciplinsko komisijo II. stopnje. 
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Skupno je bilo na Disciplinski komisiji I. stopnje opravljenih 17 ustnih obravnav, 

16x pa so bile obravnave preložene. 

Senat Disciplinske komisije I. stopnje je v dveh primerih za ugotovljeno lažjo 

kršitev nevestnega zastopanje stranke, ki pomeni kršitev razmerja med 

odvetnikom in stranko, ali po uradni dolžnosti postavljenim zagovornikom in 

obdolžencem, izrekel disciplinski ukrep opomin. Za ugotovljeno hujšo kršitev 

storitve naklepnega kaznivega dejanja, za katerega je predpisana kazen zapora 

več kot šest mesecev, je senat izrekel denarno kazen v višini 500 EUR. V 6 

primerih je senat disciplinskega obdolženca oprostil odgovornosti, v 1 primeru je 

bil disciplinski postopek ustavljen zaradi izbrisa disciplinskega obdolženca iz 

imenika odvetnikov, v 3 primerih pa je disciplinski tožilec umaknil zahtevo za 

uvedbo disciplinskega postopka. 

 

Ljubljana, 29. 2. 2020 

              odvetnica Petra Primic Petrov 

        predsednica Disciplinske komisije I. stopnje 

 

 

3. POROČILO O DELU DISCIPLINSKE KOMISIJE II. STOPNJE    

za obdobje od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 

Disciplinska komisija II. stopnje odloča o pritožbah zoper odločbe Disciplinske 

komisije I. stopnje, v 5. pritožbenih senatih, sestavljenih iz treh članov, pri čemer 

sta dva člana iz vrst odvetnikov, en član pa je določen s strani Ministrstva za 

pravosodje.  

V obdobju od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 je Disciplinska komisija II. stopnje prejela 

v obravnavanje 5 pritožb zoper odločbe, izdane s strani Disciplinske komisije I. 

stopnje. Iz prejšnjega obdobja (tj. od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019) je bilo v 

obravnavanje prenešenih 6 pritožb. 

Od skupno 11 pritožb je komisija 9 pritožb obravnavala in že sprejela odločitve, 

1 pritožba je bila sprejeta v obravnavo v začetku leta 2020 in je razpisana seja za 

marec 2020, 1 pritožba pa je bila sprejeta v obravnavo v februarju 2020 in seja 

še ni razpisana. Disciplinska komisija II. stopnje je v 6 zadevah pritožbo zavrnila 

kot neutemeljeno in potrdila odločitev Disciplinske komisije I. stopnje. V 3 

zadevah je Disciplinska komisija II. stopnje pritožbi ugodila in odločitev 

Disciplinske komisije I. stopnje spremenila, odločitve pa so bile, da je bodisi 
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oprostila odgovornosti disciplinskega obdolženca ali pa ugotovila, da je 

disciplinski obdolženec odgovoren ter postopek pravnomočno zaključila.  

Disciplinska komisija II. stopnje je obravnavala kršitve, ki so povezane z 

nevestnim zastopanjem stranke, kar pomeni kršitev razmerja med odvetnikom in 

stranko, kršitve zaradi neprimernega ali žaljivega obnašanja ali izražanja pri 

opravljanju odvetniškega poklica, kršitve zaradi tega, ker je odvetnik vedoma 

prevzel zastopanje stranke, pa bi moral po zakonu odkloniti zastopanje, kršitve 

zaradi zaračunavanja stranki višjega plačila za delo, kot mu gre po Odvetniški 

tarifi ali Zakonu o odvetništvu, brez predhodnega pisnega dogovora, kršitve 

zaradi ukvarjanja s posli, v nasprotju s Kodeksom odvetniške poklicne etike ter 

kršitve zaradi nezmožnosti izplačila denarnih sredstev, sprejetih za stranko. 

Sicer pa je Disciplinska komisija II. stopnje pritožbe obravnavala pravočasno in 

tudi sprejemala odločitve v skladu z našimi pravili. Obseg zadev, ki jih je 

obravnavala Disciplinska komisija II. stopnje, ne odstopa bistveno od obsega 

zadev, katere je obravnavala Disciplinska komisija II. stopnje v predhodnih 

obdobjih.     

 

Domžale, 29. 2. 2020    

        odvetnik Bojan Makovec  

                    predsednik Disciplinske komisije II. stopnje    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

IV. AKTIVNOSTI ODVETNIŠKE AKADEMIJE OZS 2019            

Izobraževanja članov Odvetniške zbornice Slovenije 

Odvetniška akademija OZS si je tudi v letu 2019 zadala ambiciozne cilje, ki jih je  

dosegla, poleg planiranega pa realizirala še dodatne naloge in za člane 

Odvetniške zbornice Slovenije organizirala ali soorganizirala še dodatna 

izobraževanja, ki niso bila vsa planirana, pa so se pokazala tekom leta za nujna 

in koristna za odvetnike, vse v okviru permanentnega usposabljanja odvetnikov 

na različnih pravnih in tudi nepravnih področjih, za katere je vedno več 

zanimanja med našimi člani.  

Naš cilj je še vedno postaviti izobraževalni sistem, ki je fleksibilen, a permanenten, 

ki je po meri odvetnikov in ki je naravnan k ažurnemu spremljanju tako 

zakonodaje, ki se spreminja, kot sodne prakse in vsakodnevnih profesionalnih 

potreb odvetnikov. Pri tem smo imeli kot svoj cilj tudi zastopanost različnih vej 

prava. Prizadevali smo si zagotoviti temeljna in specialistična znanja s paleto 

najboljših predavateljev in praktikov (domačih in mednarodnih), tako iz 

akademske sfere kot sodnih vrst ter seveda tudi drugih poklicev.   

V predlogu novega Zakona o odvetništvu smo postavili temelje obveznemu 

stalnemu usposabljanju odvetnikov (akademija je sodelovala pri osnutku tudi v 

tem delu zakona). 

Poleg cilja izobraževanja iz pravnih vsebin je bila naša skrb v letu 2019 tudi  

računalniško »opismenjevanje« odvetnikov. Nudili smo praktične delavnice iz 

dela na računalniku, za kar so odvetniki izkazali interes, tako starejše generacije 

kot mlajše. Podrobnejši razpored vseh izobraževalnih in drugih dogodkov (med 

drugimi dve odmevni okrogli mizi) tekom leta 2019 in del 2020, je v prilogi tega 

poročila.  

Največji izziv vsakega leta, tudi v letu 2019, je predstavljala Odvetniška šola 2019 

v Portorožu, ki se je odvijala preko dveh dni v kar 10. sekcijah različnih vej prava 

in prisotne so bile tudi praktične ter psihološke teme. Odvetniške šole v Portorožu 

se je udeležilo veliko število odvetnikov, še posebej pa opažamo, da so naša 

izobraževanja vedno bolj obiskana; za vse manjše delavnice so čakalne vrste, tako 

da smo z odzivom odvetnikov zadovoljni. »Čakalne« vrste smo uredili s 

ponovitvijo istega izobraževanja v čim krajšem možnem času.  

Odvetniška akademija je v obdobju, ki ga zajema to poročilo, izvedla  

izobraževanja, oziroma bila soorganizator dogodkov, ki so razvidni iz priloge. 

Sodelovali smo tudi z Ministrstvom za pravosodje RS, glede ev. obveznega 

usposabljanja zagovornikov ex offo za mladoletne storilce kaznivih dejanj (se 

obeta v bližnji prihodnosti). 
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Sodelovali smo tudi s Pravno fakulteto v Ljubljani in Pravno fakulteto v Mariboru, 

Mirovnim inštitutom (projekt Krepitev pravic obdolženih v kazenskih postopkih in 

projekt Kako se implementira Evropsko potrdilo o dedovanju), Centrom za 

izobraževanje v pravosodju, Uradom za intelektualno lastnino ter drugimi 

institucijami, s katerimi imamo vzpostavljene formalne in neformalne vezi.  

Strokovni svet Odvetniške akademije se je tekom leta srečal na dveh delovnih 

sestankih. Obravnavali smo vsebinska vprašanja izobraževanja in mediacije, 

članice so imele tudi nekaj zanimivih predlogov za izobraževanja. 

Da smo uspeli s tolikšno količino dogodkov in tako kvalitetno izvedenih, nam je s 

prostori, opremo, tudi računalniki in strokovno pomočjo ter administracijo 

znatno pomagala in vse to nudila Odvetniška zbornica Slovenije. Od 18. 9. 2019 

dalje imamo v Odvetniški akademiji OZS zaposleno tudi administrativno-

strokovno delavko in sicer za 4 urni delovni čas, gospo Diano Benedičič Žibrat, 

saj so to pokazale dnevne potrebe in obseg dela za akademijo in njene člane.  

Tekom letošnjega leta je deloval tudi naš Mediacijski center in dopolnili smo listo 

mediatorjev, opravili celo vrsto aktivnosti za zagon in delovanje, nekaj mediacij 

je bilo izvedenih, pa tudi osnovno in nadaljevalna izobraževanja mediatorjev.  

Nenazadnje smo tudi vsebinsko novelirali našo spletno stran ter jo prevedli v 

angleški jezik. Dobrodošla pa bo prenova spletne strani, tako zbornične kot 

posledično podstrani akademije, ki je v fazi izdelave.   

Dne 27. 6. 2019 sem Evropski komisiji oddala poročilo o našem usposabljanju 

odvetnikov s področja prava EU v letu 2018 (projekt Evropsko izobraževanje v 

pravosodju). 

Ob koncu leta je potekel štiriletni mandat članom Sveta Odvetniške akademije in 

je Upravni odbor OZS v nov mandat izvolil naslednje člane: Rok Koren 

(predsednik), dr. Vida Mayr, Bojana Potočan, Aleksander Cmok, Andrej Razdrih 

in dr. Peter Grilc (zunanji član). Mandat je potekel tudi direktorici in je Upravni 

odbor OZS podal soglasje na moje imenovanje s strani Sveta Odvetniške 

akademije OZS za nov mandat (25. 11. 2019 do 25. 11. 2023). Še en nov mandat 

je bil podeljen Strokovnemu svetu naše akademije in sicer so z dnem 4. 2. 2020 

nastopile mandat naslednje članice: Maša Kociper (predsednica), Martina 

Žaucer Hrovatin in dr. Nana Weber.     
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Odvetniška akademija je v obdobju, ki ga zajema to poročilo, izvedla naslednja 

izobraževanja: 

Datum izvedbe Kraj izvedbe Naslov izobraževanja 

12. 3. 2019 PF Ljubljana Avtorska pravica v digitalnem okolju 

22. 3. - 23. 3. 2019 Portorož Odvetniška šola 2019 

1. - 2. 4. 2019 Brdo pri Kranju 

strokovni posvet "Otrok v primežu 

preteklosti in prihodnosti 

15. 4. 2019 Ptuj 

Delavnica - Robinzonstvo dobrega 

počutja za odvetnike 

18. 4. 2019 Ljubljana 

Pravne analize ključnih odločitev 

slovenskih sodišč 

8. 5. - 29. 5. 2019 OA OZS Pogajalska akademija za odvetnike 

8. 5. 2019 PF Maribor Šola delovnega prava 

9. 5. - 1. 6. 2019 OA OZS Priprave na PDI 

16. 5. 2019 PF Ljubljana Šola kazenskega prava-Novela ZKP-N 

22. 5. 2019 Koper Šola delovnega prava 

27. 5. 2019 

Nova Gorica, 

Okrožno 

sodišče 

Obdavčitev odvetnika kot fizične osebe 

in odv. družbe 

28. 5. 2019 

Narodni muzej, 

Ljubljana 

Posvetovalna delavnica - Krepitve 

pravic osumljenih in obdolženih oseb v 

kazenskih postopkih 

28. - 29. 5. 2019 PF Ljubljana Seminar Intelektualna lastnina in šport 

30. 5. 2019 OA OZS 

Nadaljevalno izobraževanje za 

mediatorje 

30. 5. - 31. 5. 2019 PF Ljubljana 

Stvarnopravni dnevi - Lastninska 

pravica in etažna lastnina 

6. 6. 2019 PF Ljubljana Šola delovnega prava 

27. 6. - 29. 6. 2019 Portorož 1. ILA Konferenca v Sloveniji 

29. - 30. 8. 2019 

Hotel Slon, 

Ljubljana 

Reforma nepravdnih postopkov in 

družinskega prava 

3. 9. 2019 OA OZS Delavnica Akademija argumentacije 

5. 9.  -  12. 10. 2019 OA OZS Osnovno izobraževanje za mediatorje 

18. - 19. 9. 2019 Portorož 

Tradicionalna konferenca Dnevi 

duševnega zdravja 

5. 9.  -  20. 9. 2019 OA OZS Seminar priprave na PDI 
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16. 9. - 7. 10. 2019 Celje Pogajalska akademija za odvetnike 

7. 10. 2019 PF Ljubljana 

Kaj nam odvetnikom prinaša novela 

ZKP-N 

8. 10. 2019 

Zdravniška 

zbornica 

Strokovni simpozij o izrednih pravnih 

sredstvih v civilnih in upravnih 

postopkih 

9. 10. 2019 Mirovni inštitut 

Uredbe EU o dedovanju - fokusna 

skupina 

14. 10. 2019 

OS Nova 

Gorica 

Kaj nam odvetnikom prinaša novela 

ZKP-N 

21. 10. 2019 Celje 

Kaj nam odvetnikom prinaša novela 

ZKP-N 

7. 11. - 22. 11. 2019 OA OZS Seminar priprave na PDI 

21. 11. 2019 OA OZS 

Nadaljevalno izobraževanje za 

mediatorje 

28. 11.  2019 

Hotel Slon, 

Ljubljana 

Okrogla miza "neodvisnost in 

nepristranost sodstva danes v Sloveniji" 

23. 1. 2020 

Ptuj, Grand 

hotel Primus 

Izobraževalni dogodek - predavanje 

"Izvršba v Avstriji" 

23. 1. 2020 PF Ljubljana 

Nadaljevalno izobraževanje za 

mediatorje 

23. - 24. 1. 2020 PF Ljubljana Dnevi insolvenčnega prava 

27. 1. 2020 PF Ljubljana Izobraževanje - IT varnost za odvetnike 

5. 2. 2020 

Ljubljana, 

ZDSRS 

Okrogla miza o stanju pravic plačnikov 

davkov pri nas glede na stanje pravic v 

urejenih demokracijah 

10. 2. 2020 Celje, MFDPŠ Izobraževanje - IT varnost za odvetnike 

24. 2. 2020 Koper, FM Izobraževanje - IT varnost za odvetnike 

 

 

Ljubljana, 29. 2. 2020 

 

odvetnica Alenka Košorok Humar 

direktorica Odvetniške akademije OZS  
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Mediacijski center pri Odvetniški akademiji 

Mediacijski center je bil predstavljen ob vseh priložnostih ter izobraževanjih 

odvetnikov. Opravljen je bil tudi obisk pri območnem zboru v Krškem. Mediacijski 

center je bil aktivno vključen v pripravo in sprejem Pravilnika o izvajanju 

mediacije v skladu z Družinskim zakonikom, kjer so bile podane pripombe na 

besedilo, opravljeno srečanje na Ministrstvu za delo, družino in enake možnosti, 

saj je bila predvidena ureditev, po kateri bi bilo treba opraviti osnovno 

izobraževanje v trajanju 120 ur, namesto rednih 40 ur osnovnega izobraževanja, 

kakor tudi izključitev vseh mediatorjev, ki že sedaj opravljajo mediacije v 

družinskih zadevah. Ministrstvo je prisluhnilo pripombam in besedilo Pravilnika 

ne vsebuje nerazumnih zahtev, ki so bile rezultat želje ponudnikov izobraževanj, 

financiranih iz javnih sredstev in ne dejanskega dviga kakovosti mediacij oziroma 

posledica nekakovostnega izvajanja družinskih mediacij doslej. Zagotovo pa bo 

treba program osnovnega izobraževanja mediatorjev v okviru naše Akademije 

dopolniti, da bo vseboval tudi določene dodatne teme in področja z namenom 

usklajenosti tudi s Pravilnikom o izvajanju družinskih mediacij. 

Sicer pa so redne aktivnosti centra v navedenem obdobju obsegale, kot sledi: 

- izvedeno je bilo osnovno in dve nadaljevalni izobraževanji za mediatorje - 

ta izobraževanja predstavljajo najboljšo možno promocijo in motivacijo za 

odvetnike – tako za odstopanje zadev, kot za vodenje mediacij. 

- telefonska in e-komunikacija s strankami, odvetniki, mediacijsko pisarno v 

novih in odprtih mediacijskih zadevah; 

- komunikacija s sodišči in mediatorji glede izvajanja observacij; 

- komunikacija z zaposlenimi na OZS in direktorico OA glede tekočih 

aktivnosti; 

- komunikacija z mediatorji, ki so jim dodeljene zadeve; 

Statistika glede zadev: 

Mediacijski center od začetka delovanja naprej natančno beleži vse statistične 

podatke, pomembne za normalno delovanje in spremljanje uspešnosti. 

Od 1. 9. 2017 do 29. 2. 2020 je Mediacijski center: 

prejel skupno 45 predlogov za mediacijo, od katerih: 

- v 20 zadevah nasprotna stran NI podala soglasja za mediacijo, 

- v 25 zadevah SO stranke podale soglasje za mediacijo, pri čemer: 

- so v 3 zadevah stranke umaknile predlog za mediacijo še pred začetkom 

postopka 

- 19 zadev je zaključenih, od tega: 

- 8 uspešno zaključenih, 11 neuspešno zaključenih 

- 3 zadeve so še v teku 
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Število vseh 

podanih 

predlogov 

Število 

soglasij 

nasprotne 

stranke 

Ni bilo 

soglasja 

Uspešno 

zaključene  

Neuspešno 

zaključene 

mediacije 

Stranke pred 

začetkom 

umaknile 

predlog 

Število 

odprtih 

mediacijskih 

postopkov 

45 25 20 8 11 3 3 

 

V vsaki zadevi, kjer do postavljenega roka ni podanega soglasja, MC pošlje še 

opomnik, prav tako vodja MC še osebno pokliče nasprotno stranko, če je to 

potrebno. Vodja osebno pokliče tudi v nekaterih primerih, ko soglasje ni podano, 

sama pa oceni, da bi bila zadeva primerna za mediacijo. 

Pri vseh aktivnostih MC aktivno sodelujeta direktorica Odvetniške akademije ga. 

Alenka Košorok Humar in ga. Diana Benedičič Žibrat. 

Izzivi: 

- aktivnejša podpora vodstva OZS, 

- nadaljnja promocija centra med odvetniki in splošno javnostjo, 

- prilagoditev internetne strani OZS, bolj atraktiven prikaz centra in 

njegovih mediatorjev, z dodano fotografijo ter vnosom dodatnih 

podatkov o posameznem mediatorju zaradi lažje izbire s strani »strank« 

in kolegov odvetnikov, ki se storitev centra poslužujejo. 

 

Ljubljana, 29. 2. 2020    

        odvetnik Janez Starman 

vodja Mediacijskega centra 
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V. ZBORNIČNI ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2019 

ODHODKI  2019 €-brez centov 

Stroški dela – btt plače: 245.444 

Pisarniški material 3.984 

Energija 3.210 

Komunikacije – pošta, telefon in internet, Ajpes,… 12.554 

Razna popravila, računalniška opreme in progr. 9.894 

Obratovalni stroški – poslovni prostor 33.460 

Reprezentančni stroški – organi OZS in gostje na DSO 16.951 

Bančni in zavarovalni stroški 6.802 

Odvetniške izkaznice 3.820 

Prejemki iz delovnega razmerja 16.763 

Objave v Ur. list, Delo … 2.851 

Intelektualne storitve – račun. servis, prevodi, pog. dela… 43.501 

Drugi stroški – takse, izvršbe, zemlj. prisp., cvetje,  10.265 

Naročnine časop.in revij, Ius info, Kliping, Pravna prak. 8.825 

Glasilo Odvetnik – tisk in avtorski honorarji 77.585 

Stroški izobraževanja odvetnikov  – Odvetniška šola,  

Odvetniška akademija OZS 113.434 

Stroški Skupščine OZS 1.677 

Stroški Dnevi odvetnikov – po programu  33.458 

Stroški sej in službenih potovanj 57.300 

Članarine CCBE Bruselj , UIA Paris, IBA London 17.325 

Kotizacije 3.888 

Dotacije 0 

Vzdrževanje Law Office, ERP, spletni portal 48.624 

Amortizacija prostora in opreme 25.410 

Odpis zastaranih terjatev 15.668 

Strošek prevzema odvetniških pisarn 0 

Stroški zastopanja na narokih 3.796 

Nakup strokovne literature 256 

Obnova poslovnih prostorov - 

ODHODKI  SKUPAJ: 

 

 816.745 
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PRIHODKI  2019 
 

Članarina OZS 716.428 

Vpisnine – odvetniki, kandidati, pripravniki 261.184 

Prihodki od disciplinskih kazni 6.363 

Prihodki od sponzorjev  10.000 

Drugi prihodki (Knjiga – Slavni slovenski pravdarji, DSO – 

kotizacija, Revija Odvetnik – e izdaja, Obresti) 
10.873 

PRIHODKI  SKUPAJ: 1.004.848 

 

  

OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2019 
    

 Skupni prihodki za leto 2019 so bili višji glede na FN za 27.848 €. 

Glede na finančni načrt 2019 so bili izdatki nižji za 165.255 €. 
 Razlika med prihodki in izdatki 2019 je pozitivna in sicer za 188.103 €. 
    
 ODHODKI PO ZR 2019  Opis stroškov 

 
STROŠKI DELA : 

245.444 

 

Plače 1.bruto 193.218,12; prisp. delodajalca 

na plače 32.350.51, regres 11.384,65; 

nadomestila in povračila (jubilejna nagrada) 

8.491,00 
 Strošek je manjši kot v FN 

 PISARNIŠKI MATERIAL: 3.984 
Fotokop. papir, tonerji, dopisi, pisemske 

ovojnice, čestitke in drugi pisarn. material; 

 ENERGIJA :      3.210 Elektro in Energetika ogrevanje – po računih 

 KOMUNIKACIJE : 12.554 
Poštnine, Telefonija in internet, Ajpes, KDD,  

hitra pošta 

 RAZNA POPRAVILA, 

RAČ.OPREMA: 
9.894 

Vzdrževanje računalniške opreme in 

programov ter druga popravila,  

 OBRATOVALNI 

STROŠKI: 
33.460 

Upravnik – obratovalni stroški, rezervni 

sklad; Čiščenje; 
 

REPREZENTANCA: 16.951 

Seje na zbornici: UO in ostalo; vpisi novih 

odv., večerja UO, obiski predstavnikov tujih 

zbornic, pogostitev na skupščini 

 

 BANČNI IN 

ZAVAROV.STROŠKI: 
6.802 

Bančna prov. za TRR; Zavarovanje – vlom, 

požar, potres; poklicna odgovornost OZS 

 ODV. IZKAZNIC: 3.820 Izdelava odv. izkaznic (stare in CCBE) 
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 PREJEMKI IZ 

DEL.RAZMERJA: 
   16.763 Prevoz na delo, regres za prehrano 

 OBJAVE V DELU, 

UR.LISTU: 
2.851 

Objava vseh sprememb o odvetnikih v Ur. 

listu;  
 Delo – objava osmrtnic za pok. odvetnike; 

 INTELEKT.STORITVE: 43.501 

Prevodi, Rač. servis – izdelav  davčno 

finančnih izkazov, Posredovanje pri prodaji 

stanovanja, Izdelava strokovnega mnenja 

posl.prostori, Inštitut za javno upravo in PF 

Maribor (Zakon o odvetništvu) 

 DRUGI STROŠKI: 10.265 

Sodne in upravne takse, izvr. stroški, zemlj. 

prisp., priponke za toge, žalni cvetl. aran.; 

Davek na promet nepremičnin 

 NAROČNINE: 8.825 
Kliping, Ius info, Pravna praksa, Pravosodni 

bilten, Delo, STA; 

 GLASILO ODVETNIK:    77.585 
Tisk in avtorski honorarji za revijo Odvetnik 

2019, 5 številk 

 STROŠKI 

IZOBRAŽEVANJA 

ODVETNIKOV: 

43.434 
Odvetniška šola: gostinske, hotelske storitve, 

najem dvorane, vabila 

 70.000 Odvetniška akademija OZS 

 SKUPŠČINA OZS: 1.677 Tisk vabil in stroški dvorane PF 

 
DNEVI SLOVENSKIH 

ODVETNIKOV: 
33.458 Organizacija po programu v Kranjski Gori 

 

SLUŽBENA POTOVANJA: 

21.345 

Seje organov OZS:  (UO 11 x  v LJ + 

Kranjska Gora, Portorož- tudi nočitve), 

 

DK I. in DK II., Komisija za odvetniški izpite, 

Komisija za etiko, Skrbn. odbor za humanit. 

pomoč (4x); Častno razsodišče; posveti 

 Komisija za ZOdv; Komisija za zavarovanje, 

Nadzorni odbor; 

 35.955 
Sl.pot v tujino – podrobno v poročilu o 

mednarodnem sodelovanju 

 ČLANARINE: 17.325 Član. UIA; Član. CCBE; Član IBA 

 KOTIZACIJE: 3.888 CCBE, Preds. konferenca Dunaj, IBA  

 DOTACIJE: 0  

 

VZDRŽEVANJE LAW 

OFFICE, ERP, SPLETNI 

PORTAL: 

48.624 
Zaslon Telecom, po pogodbi vzdrževanje Law 

Office, ERP, spletni portal 
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 AMORTIZACIJA:    25.410 Poslovni prostor in oprema  

 
ODPIS ZASTARANIH 

TERJATEV 
15.668 Odpis terjatev 

 
STROŠEK PREVZEMA 

ODV. PISARN 
0 Strošek prevzema odvetniških pisarn 

 
STROŠEK ZASTOPANJA 

NA NAROKIH 
3.796 Strošek zastopanja na narokih 

 
NAKUP STROKOVNE 

LITERATURE 
256 Strošek nakupa strokovne literature 

 SKUPAJ VSI STROŠKI:   816.745   

  

PRIHODKI PO ZR 2019 
  

 Članarina OZS   716.428 

 
Vpisnine: Odvetniki, kandidati, 

pripravniki 
261.184 

 Disciplinske kazni in stroški 6.363 

 Sponzorji na Odv. šoli 10.000 

 

Drugi prihodki (Knjiga – Slavni 

slovenski pravdarji, DSO – kotizacija, 

Revija Odvetnik – e izdaja, Obresti) 

10.873 

 PRIHODKI SKUPAJ: 1.004.848 

 

NAKAZILA ČLANARIN OBMOČNIM ZBOROM 2019 

 

 

IZDANI RAČUNI 

2019 

NAKAZILA 

ZA L.2019 

Ptuj 1.830 1.590 

Kranj 6.840 5.904 

Celje 8.394 7.513 

Ljubljana 46.655 42.484 

Maribor-oproščeni                     /                     / 

Nova Gorica 2.313,55 2.221,15 

SKUPAJ 66.032,55 59.712,15 
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FINANČNO POROČILO O STANJU HUMANITARNEGA  SKLADA 

ZA LETO 2019  

  

Prenos 1.1.2019       84.634,00   

Vplačila prispevka 2019 (1340  x ) 45.878,81 

Izplačila – nakazila v 2019 56.354,91 

SREDSTVA NA DAN 31.12.2019 74.157,90 

 

Prejemniki pomoči: 

 

€ 

TANJA SAVIĆ, LJUBLJANA 400 

PETRA GAŠPERIN 400 

SGLŠ POSTOJNA 1.500 

MELITA KOZOLE 800 

EDINA JUSIČ 500 

LIDIJA VODNJAV 800 

MONIKA PERME 600 

TAMARA GARAČA 800 

OLINEVA ČENDOU 200 

STOJANKA BARBIČ 400 

DARJAN CEHTL 400 

OŠ BREŽICE, DOMEN IN JERNEJ SERŠEN 592 

OŠ BREŽICE – SAMUEL  396 

OŠ STOPIČE – NEŽA OVNIČEK 400 

AMRA HUŠIDINIČ RUŽNIĆ 600 

JANJA WEISBACHER 600 

ANICA IVNIK 600 

HANKA RAČINOVIĆ 1.000 

LUKA PLAVČAK 2.165 

MAJA KRŽIŠNIK 800 

MARICA PODGORAC 400 

OŠ MIRNA – DRUŽINA KOPRIVC 2.000 

RADA DŽEKANOVIĆ 400 

TATJANA GARAČA 400 

ARIANE VODOPIVEC  1.000 

DARKO ROTAR 600 

IRENA ROTAR 400 

ZDENKA JAMŠEK 600 

DRUŠVO ZA POMOČ OTROKOM – SKLAD VILJEM JULIJAN 4.000 

HUMANITARNA MEDICINSKA ODPRAVA BUNYONYI 2.000 
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ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA 3.000 

LUKA ŠVAB 3.000 

OŠ BREŽICE – NIKA BAJCER 360 

OŠ BREŽICE – HANNA ŽIBERT 360 

GABRIJELA JAKŠA 200 

VERICA KRANER STAJIĆ 400 

ZVEZEK 2019 – KARITAS SLOVENIJA 1.000 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE – POMEŽIK SONCU 3.000 

STOJANKA BARBIČ 600 

MILKA SAVIĆ 600 

TANJA SAVIĆ 500 

AMANDA ČERNE 600 

MARIJA KREMAVEC 300 

MILENA ZDOLŠEK 600 

BOJAN JAMŠEK 300 

MIRA RUPAR 300 

TAMARA GARAČA 600 

SABINA MALKOČ 600 

BOJANA RADŽELOVIĆ 300 

BERNARDA VOLJČANŠEK 600 

KLAVDIJA KOZELJ 600 

MAJA KIRALY 500 

PETRA CEHTL 600 

MAJA BERŽAN 400 

JASMINA JERTIČ 600 

ELIZABETA LAVRIČ 400 

KARMEN KOPRIVEC 1.000 

OSNOVNA ŠOLA STOPIČE 3.300 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE – MOSTE POLJE 5.000 

OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI 1.000 

  

Skupaj nakazano v 2019 56.354,00 
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FINANČNO POROČILO ZA VZAJEMNO POMOČ ODVETNIKOV  

ZA LETO 2019 
  

Prenos Sredstev 1.1.2019 153.613,00   

Izplačila upravičencem v letu 2019 144.005,00   

Vplačila v 2019 za pretekla leta         9.580,00   
  

Vplačila prispevkov za 2019 110.247   

RČ.1 = 25.119      (1.218 vplačil )  

RČ.2 = 10.142     (1.209 vplačil)  

RČ.3 = 35.979     (1.180 vplačil)  

RČ.4 = 28.506    (1.093 vplačil)  

RČ.5 = 10.501   (1.112 vplačil)  

  
  

Izplačila v 2019 144.005   
  

Sredstva vzajemne pomoči na dan 31.12.2019 129.435   
  

Obveznosti do upravičencev iz 2019 37.636   

Obveznosti do upravičencev za pretekla leta 47.259   

Stalna sredstva vzajemne pomoči 44.540 
  

Prispevke je povprečno vplačalo 1.144 odvetnikov  

  

Glede na Pravilnik o vzajemni pomoči odvetnikov, je v letu 2019    

vzajemna pomoč izplačana za naslednje odvetnike – skupaj 16:   

  

RADO ČEVNIK upok. 

SLAVKO PIKŠIČ upok. 

IGOR BENKOČ upok. 

DAMJAN KRT upok. 

DANICA PUŠNIK OSOJNIK upok. 

ILC JOŽE upok. 

MARINA MAZI ŽUNKO upok.  

STANKA FIRM GAVEZ posmrtn. 

JOSIP SEVER upok. 

ANDREJA PODLOGAR MIHELIN upok. 
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ROMAN PETEK posmrtn. 

STANISLAV ROZENSTEIN upok. 

ANA JUG upok. 

DAŠA GREGORIN ŠTIFTER upok. 

JURIJ METLIČAR upok. 

BARBARA KRIŠTOF upok.. 

 

 

VI. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2020  

  
ODHODKI: EUR 

Stroški dela - btt plače 268.000 

Materialni izdatki:  

Pisarniški material 6.000 

Energija 4.000 

Komunikacije 13.000 

Razna popravila, računalniška oprema 11.000 

Obratovalni stroški posl. prostora 35.000 

Reprezentančni stroški 15.000 

Bančni in zavarovalni stroški 7.000 

Odvetniške izkaznice (stare, CCBE) 2.000 

Prejemki iz delovnega razmerja 23.000 

Objave v Ur. listu, Delo… 6.000 

Intelekt. storitve – razne (račun. servis, mnenja, prevodi ...) 45.000 

Drugi stroški (sodne takse, izvršbe, zemlj. prisp., žalno 

cvetje...) 11.000 

Naročnine časop.in revij, Ius info, Kliping, PP,... 9.000 

Glasilo Odvetnik - 5 številk, tisk in avtorski honorar 70.000 

Stroški izobraževanja odvetnikov (Odv. šola, Odv. akademija) 70.000 

Stroški Skupščine OZS 5.000 

Stroški za Dneve odvetnikov 45.000 

Stroški vseh sej in služb. potovanj (potni str...) 46.000 

Članarine (UIA, CCBE, IBA ) 17.500 
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Kotizacije 2.500 

Dotacije 2.000 

Vzdrževanje Law Office, ERP, spl. portal 78.000 

Amortizacija 23.500 

Odpis zastaranih terjatev 17.800 

Strošek prevzema odvetniških pisarn 1.000 

Strošek zastopanja na narokih 3.000 

Nakup strokovne literature 5.000 

ODHODKI  SKUPAJ: 841.300 

  

 

OBNOVA POSLOVNIH PROSTOROV IZ PRODAJE 

POSLOVNIH PROSTOROV 380.000 

  

PRIHODKI:  

Članarina 584.300 

Vpisnine  240.000 

DK 7.000 

SPONZORJI 10.000 

PRIHODKI SKUPAJ: 841.300 

  

VPISNINE: EUR 

v imenik odvetnikov in tujih odvetnikov po 31.čl.Zodv 3.000 

v imenik odvetniških kandidatov: 1.500 

v imenik odvetniških pripravnikov: 300 

Prispevek za izdajo potrdila tujemu odvetniku o priglasitvi  

opravljanja storitve: 3.000 

  
Predhodna vplačila vpisnin se upoštevajo, kar velja tudi za 

vpis  

v imenik tujih odvetnikov po 34.c členu Zodv.  

  

ČLANARINE: EUR 

Mesečna članarina za odvetnika in tujega odvetnika  33 

Mesečna članarina za odvetniškega kandidata 16,5 
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PRIMERJAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2019 – FN 2019 –  FN 2020 

    

ODHODKI ZR 2019 FN/2019  FN/2020 

BANČNI IN ZAVAR.STROŠKI  6.802 6.000  7.000 

ČLANARINE CCBE, IBA, UIA 17.325 17.500  17.500 

KOTIZACIJE 3.888 2.000 2.500 

DNEVI SLO ODVETNIKOV  33.458 70.000  45.000 

DOTACIJE  0 2.000 2.000 

DRUGI STROŠKI 10.265 11.000  11.000 

ENERGIJA  3.210 5.500  4.000 

GLASILO ODVETNIK - TISK IN AH 77.585 60.000  70.000 

INTELEKTUALNE STORITVE 43.501 60.000 45.000 

ODVETNIŠKE IZKAZNICE 3.820 4.000  2.000 

KOMUNIKACIJE 12.554 13.000  13.000 

NAROČNINE  8.825 9.000  9.000 

OBJAVE V DELU, UR.LISTU  2.851 6.000 6.000 

OBRATOVALNI STROŠKI  33.460 35.000  35.000 

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA ODVETNIKOV 

Odvetniška šola, Odvetniška akademija 
113.434 120.000  70.000 

RAZNA POPRAVILA, RAČ.OPREMA 9.894 15.000 11.000 

REPREZENTANCA  16.951 12.000 15.000 

SKUPŠČINA OZS  1.677 5.000 5.000 

SLUŽBENA POTOVANJA SKUPAJ 57.300 58.000 46.000 

PISARNIŠKI MATERIAL  3.984 9.000 6.000 

VZDRŽEVANJE LAW OFFICE, ERP, 

SPLETNI PORTAL 
48.624 78.000  78.000 

STROŠKI DELA 245.444 285.000  268.000 

PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA 16.763 23.000  23.000 

AMORTIZACIJA SKUPAJ 25.410 63.000 23.500 

ODPIS ZASTARANIH TERJATEV 15.668 5.000  17.800 

STROŠEK PREVZEMA ODV.PISARN 0 1.000 1.000 

STROŠEK ZASTOPANJA NA NAROKIH 3.796 5.000 3.000 

NAKUP STROKOVNE LITERATURE 256 2.000 5.000 

SKUPAJ STROŠKI  816.745 982.000 841.300 
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**Dobiček pri prodaji (izločitvi) osnovnih sredstev 

 

 

 

OBNOVA POSLOVNIH PROSTOROV – IZ 

PRODAJE POSLOVNIH PROSTOROV  
0  252.000 380.000 

    
    

PRIHODKI: ZR 2019 FN/2019  FN/2020 

ČLANARINE 716.428 737.000  584.300 

VPISNINE 261.184 230.000 240.000 

DISC.KAZNI 6.363 7.000  7.000 

SPONZORJI 10.000 3.000 10.000 

DRUGI PRIHODKI (Knjiga- slavni slovenski 

pravdarji, DSO – kotizacija, Revija Odvetnik 

– e - izdaja, Obresti  
10.873   

SKUPAJ: 1.004.848 977.000 841.300 

Od prodaje stanovanja in poslovnih prostorov 780.000 252.000  

** 478.874   


