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I. POROČILO O DELU ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE  

za obdobje od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 

 

1. UVOD 

 

Odvetniška zbornica Slovenije, ki bo v letu 2018 praznovala 150 – letnico  

organiziranega delovanja odvetništva na Slovenskem, je v letu 2017 združevala 

2.241 članov. V imenik odvetnikov je bilo vpisanih 1.737 odvetnikov (939 

odvetnikov in 798 odvetnic), v imenik odvetniških kandidatov je bilo vpisanih 173 

kandidatov, v imenik odvetniških pripravnikov pa 331 pripravnikov. V Sloveniji 

je v letu 2017 aktivno poslovalo 267 odvetniških družb in 9 civilnih odvetniških 

družb.  

 

Število odvetnikov na letni ravni vztrajno narašča. V primerjavi s preteklim letom 

je število odvetnikov naraslo za skoraj 2 odstotka, v zadnjih 15 letih pa kar za 90 

odstotkov. Glede na veliko število diplomantov prava, ki lahko študij v Sloveniji 

zaključijo kar na treh pravnih fakultetah, in slab ekonomski položaj države, ki 

pravnike zaposluje v zelo omejenem številu, se temu ne gre čuditi. Logična 

posledica presežka diplomantov prava je, da se usmerijo v najlažje dostopne 

pravne poklice. V pravosodju je odvetništvo zagotovo najbolj dostopno izmed vseh 

poklicev, saj omogoča tudi samozaposlitev, kar pri drugih poklicih v pravosodju  

ni mogoče.  

 

Žal slovenski trg tudi brez oprave raziskav že najmanj desetletje kaže, da je 

diplomantov prava v Sloveniji odločno preveč. Slovenija po naših podatkih ne 

izvaja raziskav, kolikšno število diplomantov katerih smeri bi gospodarstvo in 

država potrebovala v določenem prihodnjem obdobju za blaginjo države. 

Presežek kadrov na določenem področju ruši ravnovesje na trgu, zato bo 

potrebno to dejstvo v bodoče  vsekakor vzeti v obzir ter čimprej ukrepati. Ukrepati 

pa bo morala tudi država. 

 

Sprememba Statuta OZS v zvezi z višino vpisnine za vpis v imenik odvetnikov 

 

V letu 2016 je prišlo do spremembe Zakona o odvetništvu, ki je posegel v 

avtonomijo odvetništva in Odvetniške zbornice Slovenije glede odločanja o višini 

vpisnine za vpis v imenik odvetnikov. O višini vpisnin v imenike, ki jih vodi 
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Odvetniška zbornica Slovenije, je do uveljavitve tega zakona avtonomno odločala 

Odvetniška zbornica Slovenije, točneje njen najvišji organ, to je skupščina.  

  

Po novem se višina vpisnine v imenik odvetnikov določa v Statutu Odvetniške 

zbornice Slovenije, k  Statutu pa daje soglasje Vlada Republike Slovenije. Višina 

vpisnine v imenik odvetnikov je torej popolnoma odvisna od Vlade Republike 

Slovenije, od politične volje. Ta zakonska ureditev pomeni nedopustno finančno 

odvisnost stanovskega združenja odvetnikov od volje vlade / države, kar ni v 

javnem interesu. 

 

Na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije je bila dne 16. 3. 2017 sprejeta 

sprememba Statuta OZS v delu, ki se nanaša na višino vpisnine v imenik 

odvetnikov. Po spremembi Statuta OZS znaša višina vpisnine za vpis v imenik 

odvetnikov 3.000,00 EUR. Vlada Republike Slovenije k spremembi Statuta OZS z 

dne 16. 3 2017 kljub več urgencam zbornice soglasja še ni podala.  

 

Odvetniška tarifa 

 

Odvetniška zbornica Slovenije je v februarju 2016 vložila tožbo na Upravno 

sodišče Republike Slovenije zaradi spremembe oz. odprave akta ministra za 

pravosodje, s katerim je ta zavrnil izdajo soglasja k spremembi vrednosti 

odvetniške točke. Minister za pravosodje namreč ni podal soglasja k uskladitvi 

vrednosti odvetniške točke z inflacijo, kljub temu, da so bili pogoji, ki jih določa 

Odvetniška tarifa za dvig vrednosti točke,  izpolnjeni.  

 

Prvostopenjsko sodišče je avgusta 2017, po vloženi zahtevi zbornice za pospešitev 

postopka, tožbo zbornice s sklepom zavrglo z obrazložitvijo, da akt ministra za 

pravosodje, ki se izpodbija s tožbo, ni upravni akt oziroma akt, ki se lahko 

izpodbija v upravnem sporu. Odvetniška zbornica Slovenije Zbornica je zoper 

sodbo vložila pritožbo. Višje sodišče o pritožbi zbornice še ni odločilo.  

 

Epiloga tudi še ni v zvezi s spremembami Zakona o odvetništvu (ZOdv-D), s katero 

je zakonodajalec prepolovil tarifo za zastopanje po uradni dolžnosti in za nudenje 

brezplačne pravne pomoči (peti odstavek 17. člena Zakona o odvetništvu).   

  

Odvetniška zbornica Slovenije je v letu 2017 priglasila stransko intervencijo v 

dneh postopkih ustavne pritožbe, ki sta ju vložila odvetnika  zaradi polovične 
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odmere stroškov in nagrade odvetniku v zvezi zastopanjem po Zakonu o 

duševnem zdravju ter v zvezi z ex offo obrambo, ter v dveh postopkih pobude za 

oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena ZOdv.  

 

Problematika zagotavljanja spisnih listin v zadevah Bpp in ex offo 

 

Odvetniki, ki so postavljeni za zagovornika po uradni dolžnosti, se v praksi 

soočajo z velikimi težavami pri zagotavljanju spisnih listin.  Še preden odvetnik 

sploh lahko začne z delom, si mora (nemalokrat celo na lastne stroške) sam 

priskrbeti fotokopijo spisa, kar tako časovno, kakor tudi finančno oteži izvajanje 

obrambe po uradni dolžnosti. Nemalokrat se tudi zgodi, da odvetnik v postopku 

založenih stroškov za fotokopiranje niti ne dobi povrnjenih oziroma jih dobi 

povrnjene le deloma. Podobne težave z zagotavljanjem fotokopij spisnih listin ter 

s tem povezanimi stroški, so prisotne  tudi v zadevah Bpp. 

 

Odvetniška zbornica Slovenije je zato na problematiko opozorila Vrhovno sodišče 

Republike Slovenije in Ministrstvo za pravosodje ter podala pobudo za sprejem 

ustreznih ukrepov (vključno s spremembo zakonodaje), ki bodo omogočili, da 

bodo ex offo zagovornikom ter zastopnikom v zadevah Bpp že ob postavitvi 

zagotovljeni potrebni materialni pogoji za izvajanje ustavnih pravic strank v 

postopku.   

 

V decembru 2017 je na pobudo zbornice na Ministrstvu za pravosodje potekal 

prvi sestanek, katerega sta se poleg predstavnikov zbornice in ministrstva 

udeležila tudi predstavnika Vrhovnega sodišča ter Okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Na sestanku so bili že predstavljeni konkretni predlogi rešitev. Obravnava 

problematike se je nadaljevala v januarju 2018, ko je ministrstvo pisno 

predstavilo možne predloge rešitev, zbornica pa je nanje že argumentirano 

odgovorila. Zbornica si bo prizadevala, da bodo potrebne rešitve čimprej 

sprejete.   

 

Ekonomska analiza položaja odvetništva v Republiki Sloveniji 

 

V zadnjih 15 letih prihaja do sistematične razgradnje odvetništva v Sloveniji. Ta 

se kaže v zmanjševanju samostojnosti in neodvisnosti odvetništva ki je po eni 

strani posledica sprememb zakonodaje, ki jemlje pristojnosti odvetništvu  (npr. z 

Zakonom o notariatu, Zakonom o zemljiški knjigi, Zakonom o državnem 



5 

 

odvetništvu itd.), po drugi strani pa tolmačenja obstoječih predpisov s strani 

drugih deležnikov pravosodja in izvršilne veje oblasti v škodo odvetništva. Na 

neodvisnost odvetništva vpliva tudi zaskrbljujoč ekonomski položaj odvetnikov.  

 

Zaradi alarmantnega stanja na področju odvetništva je Odvetniška zbornica 

Slovenije  prvič v svoji zgodovini naročila izdelavo ekonomske študije o položaju 

slovenskega odvetništva, da bi še z empiričnimi podatki opozorila na takojšnjo 

potrebo po spremembah. 

 

Ekonomsko študijo položaja odvetništva za obdobje od 1995 do vključno leta 2014 

je pripravil Ekonomski inštitut Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Empirični 

podatki študije kažejo, da je ekonomski položaj odvetništva v Republiki Sloveniji, 

z izjemo nekaj velikih odvetniških družb, zaradi več dejavnikov zaskrbljujoč. Na 

slab položaj negativno vpliva tudi že od leta 2003 nespremenjena vrednost 

odvetniške točke ter zakonska ureditev, ki določa, da je odvetnik v primeru 

nudenja brezplačne pravne pomoči, ki jo plača država, in zagotavljanja  obrambe 

po uradni dolžnosti, upravičen zgolj do polovičnega plačila po Odvetniški tarifi.  

 

Ekonomska študija o položaju odvetništva je bila že predstavljena članom 

zbornice na območnih zborih odvetnikov, posredovana je bila tudi  Ministrstvu za 

pravosodje. Študija je dostopna tudi na spletni strani Odvetniške zbornice 

Slovenije. 

 

Posvet  »Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji« 

 

Z namenom, da se o perečih problemih odvetništva opozori širšo strokovno 

javnost, sta Državni svet Republike Slovenije in Odvetniška zbornica Slovenije 

dne 21. 6. 2017 v prostorih Državnega sveta organizirala posvet z naslovom 

Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji.  

 

Posveta so se poleg najvišjih predstavnikov organizatorjev udeležili še 

predsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednik Vrhovnega 

sodišča Republike Slovenije, varuhinja človekovih pravic, generalni državni 

pravobranilec, predstavniki Ministrstva za pravosodje, odvetniki ter novinarji. 

 

Glede na alarmantno stanje v odvetništvu se je večina razpravljavcev strinjala, 

da so spremembe nujno potrebne. Za  učinkovito in pravilno delovanje celotnega 
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pravosodnega sistema ter delujočo pravno državo je  treba ponovno vzpostaviti 

ustavno določeno neodvisnost in samostojnost odvetništva tudi v praksi. 

Identificirane probleme odvetništva, tj. nizko plačilo odvetniških storitev, 

zastopanje v zadevah brezplačne pravne pomoči in zastopanje po uradni dolžnosti 

v kazenskih zadevah, zmanjšano pravno varnost državljanov, nizek ugled 

odvetništva in celotnega pravosodja v očeh javnosti, neustrezno sodelovanje med 

deležniki v pravosodju, neupoštevanje odvetništva kot stroke pri pripravi 

zakonodaje in zagotavljanje ustreznega delokroga odvetnikov, je treba čim prej 

odpraviti ali zanje najti ustrezne rešitve, tako preko sprememb Zakona o 

odvetništvu in druge zakonodaje, ki je te omejitve prinesla, kot tudi s povečanjem 

dialoga med pristojnimi deležniki. Izpostavljena je bila tudi potreba po 

vzpostavitvi tvornega sodelovanja vseh deležnikov v pravosodju ob zavedanju, da 

je osrednji fokus pravosodnega sistema posameznik, ki za varstvo svojih pravic 

potrebuje učinkovit pravosodni sistem, katerega del je tudi odvetništvo. Prav tako 

je treba urediti plačilna razmerja odvetnikov, če se od njih pričakuje visoko 

strokovno in kakovostno delo. Zaradi varstva pravic posameznikov v sodnih 

postopkih bi bilo za zastopanje pred sodišči primerno zagotoviti obvezno 

zastopanje po odvetniku. 

 

Z zaključki posveta je Odvetniška zbornica seznanila javnost, Državni svet pa je 

na ugotovitve opozoril Vlado Republike Slovenije ter jo pozval, da skupaj z 

Ministrstvom za pravosodje proučita vsa predstavljena stališča, pripombe, 

ugotovitve, opozorila in predloge ter pripravita čimbolj usklajene spremembe 

zakonodaje, ki se tičejo delovanja odvetništva.  

 

Osnutek novega Zakona o odvetništvu  

 

Obstoječa ureditev odvetništva, njegov položaj v slovenski družbi in pravosodju 

ter številni nakopičeni problemi, ki že onemogočajo izvajanje njegovega 

osnovnega poslanstva, terjajo  čimprejšnje spremembe. Odvetniška zbornica 

Slovenije (delovna skupina in Upravni odbor zbornice) sta zato že v  letu 2016 

dokončala pripravo tez novega Zakona o odvetništvu. Na podlagi tez je 

Odvetniška zbornica Slovenije v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v 

Mariboru,  Inštitutom za javno upravo ter Inštitutom za Ustavno pravo Pravne 

fakultete Univerze v Ljubljani do konca leta 2017 pripravila osnutek novega 

Zakona o odvetništvu. V prvi polovici leta 2018 ga  bo zbornica posredovala 

Ministrstvu za pravosodje.  
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Študija o ekonomskem položaju odvetništva ter osnutek novega Zakona o 

odvetništvu tako predstavljata strokovno gradivo in izhodišča za nujno potrebne 

zakonodajne spremembe. Zakon bo predložen v zakonodajni postopek. 

 

Poskus posega CCBE  v postopek odločanja o vpisu v imenik odvetnikov pri 

OZS 

 

Odvetniška zbornica Slovenije se je v letu 2017 soočila tudi s poskusom posega 

Sveta evropskih odvetniških zbornic-CCBE  v konkreten postopek odločanja o 

izpolnjevanju pogojev posameznika za vpis v imenik odvetnikov.  

 

O vpisih in izbrisih iz imenika odvetnikov odloča na podlagi 31. člena Zakona o 

odvetništvu Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije v upravnem postopku. 

Zakon o odvetništvu taksativno našteva tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 

posameznik za opravljanje odvetniškega poklica v Republiki Sloveniji. Zoper 

odločbo o morebitni zavrnitvi predloga ima posameznik na razpolago pravna 

sredstva  (upravni spor). 

 

Predlagateljica, ki v postopku  za vpis v imenik odvetnikov ni uspela izkazati, da 

izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje odvetniškega poklica, zaradi česar 

je bila v upravnem postopku izdana zavrnilna odločba o vpisu v imenik 

odvetnikov, se je nato po pomoč obrnila na CCBE ter ga zaprosila za intervencijo 

pri Odvetniški zbornici Slovenije, kar je ta tudi storil. 

 

Na nedovoljen poskus intervencije CCBE v konkretnem upravnem postopku 

odločanja o vpisu v imenik odvetnikov se je Odvetniška zbornica Slovenije takoj 

odločno odzvala. Nikakršen poseg v zakonsko določen postopek vpisa v imenik 

odvetnikov s strani tretje osebe ni dopusten, razen v primerih,  ko to določa zakon. 

Še posebej je nedopustna intervencija posvetovalne stanovske organizacije 

Evropske komisije, kar je CCBE, saj bi ta morala še toliko bolj poznati pristojnosti 

svojih članic, načelo samostojnosti in neodvisnosti odvetništva ter načelo pravne 

države.  

 

Volitve članov Državnega Sveta Republike Slovenije  

 

V letu 2017 je potekel petletni mandat članov Državnega sveta Republike 

Slovenije, med katerimi je kot predstavnica svobodnih poklicev delovala tudi  
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svetnica iz odvetniških vrst. Odvetniška zbornica Slovenije je zato oktobra 2017 

na Skupščini OZS izpeljala potrebne postopke v zvezi s kandidaturo za člana 

državnega sveta  - predstavnika svobodnih poklicev za  novo mandatno obdobje.  

 

Po izvedenih volitvah, ki jih je izvedla Državna volilna komisija, je bila kot 

predstavnica samostojnih poklicev v Državnem svetu ponovno izvoljena Bojana 

Potočan, dosedanja državna svetnica iz vrst odvetništva.  

 

Sodelovaje predstavnikov zbornice pri preiskavah odvetniških pisarn   

 

Predstavniki Odvetniške zbornice Slovenije so tudi v letu 2017 sodelovali  pri vseh 

postopkih, povezanih s preiskavami odvetniških pisarn, za dosego ustavnih 

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

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 Republike Slovenije ustrezne spremembe zakonodaje še ni sprejel.  

 

Sodelovanje pri pripravi zakonodaje 

 

Odvetniška zbornica Slovenije se redno aktivno vključuje v postopke sprejemanja 

zakonodaje s področja pravosodja, ki je pomembna za odvetništvo. Ob tem pa 

opaža, da Ministrstvo za pravosodje obravnava zbornico v teh postopkih zelo 

različno. V nekaterih, izjemno redkih primerih, so predstavniki zbornice vključeni 

že v delovno skupino pri ministrstvu, v ostalih primerih 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.  

 

Tudi v letu 2017 se je nadaljevala praksa pripravljavcev predpisov, da so v 

pripombe pošiljali več predlogov predpisov v zelo kratkem časovnem obdobju, 
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običajno pred prazniki ali poletnimi počitnicami. Običajno je bil  postavljen  tudi 

zelo kratek rok za podajo pripomb (14 dni od prejema gradiva),  kar zbornica  

ocenjuje za  neprimeren čas.  Pri predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o 

dedovanju pa je predlagatelj sprememb šel celo tako daleč, da je posredoval zgolj 

predlagane spremembe členov zakona, brez vsakršne obrazložitve predlaganih 

sprememb ter razlogov zanje. Takšno postopanje izvršilne veje oblasti  

onemogoča kakovostno seznanjanje strokovne javnosti s predlaganimi 

spremembami ter aktivno sodelovanje v zakonodajnem postopku, zato je zbornica 

ministrstvo in druge pristojne organe pisno opozorila na kršitev Resolucije o 

normativni dejavnosti.  

 

Prav tako zbornica pogreša, da bi bili predstavniki zbornice vključeni v pripravo 

zakonskih sprememb zakonodaje že v najzgodnejši fazi, z vključitvijo v delovne 

skupine za pripravo predloga posameznega predpisa. Odvetniška zbornica 

Slovenije in odvetništvo, kot del pravosodja, bi namreč lahko na tak način 

bistveno bolj prispevala k iskanju ustreznih rešitev za slovenski pravni red. 

 

V letu obdobju od 1.2.2017  do 28. 2. 2018  je Odvetniška zbornica Slovenije  v  

okviru strokovnega usklajevanja oziroma javne razprave o posameznem predpisu 

v pripombe prejela štirinajst predlogov sprememb in dopolnitev predpisov. Do 

vseh prejetih predlogov sprememb predpisov se je Odvetniška zbornica Slovenije 

opredelila s pripombami in predlogi. Vsi predlogi so bili posredovani v pripombe 

tudi odvetnikom. Pripombe in predlogi zbornice k posameznim predlogom 

predpisov  so objavljeni na spletni strani  zbornice www.odv-zb.si v rubriki 

»Odvetnik«, podrubriki »Zakonodaja-Pripombe predlogi OZS«. Poleg 

navedenega se je Odvetniška zbornica Slovenije v letu 2017 udeležila tudi 

nekaterih sej matičnih teles Državnega zbora in sej Državnega sveta Republike 

Slovenije, na katerih so bili obravnavani predpisi, pomembni za odvetništvo. Več 

o sodelovanju Odvetniške zbornice Slovenije pri pripravi zakonodaje v obdobju 

1. 2. 2017 do 28. 2. 2018  je zapisano v točki 8. tega poročila.  

 

Izobraževanje odvetnikov 

 

Tudi v letu 2017 so poleg tradicionalne Odvetniške šole skozi vse leto potekala 

številna izobraževanja in delavnice za člane zbornice v okviru permanentnega 

izobraževanja odvetnikov, ki ga izvaja Odvetniška akademija OZS. Poleg cilja 

http://www.odv-zb.si/
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izobraževanja odvetnikov iz pravnih vsebin, je bil cilj akademije v letu 2017 

poskrbeti tudi za računalniško opismenjevanje odvetnikov.  

 

Izobraževanja so potekala tako na sedežu Odvetniške zbornice Slovenije, kakor 

tudi v vseh treh regijskih centrih. V prostorih Odvetniške zbornice Slovenije je od 

leta 2016 dalje na razpolago tudi računalniška oprema za izvedbo delavnic, na 

katerih  je potrebno praktično delo vsakega slušatelja (npr. delavnice o  uporabi 

elektronske zemljiške knjige eZK-1, delavnice o uporabi  računalniškega 

programa za vodenje odvetniških pisarn Law Office).  Odvetniška akademija OZS 

je v letu 2017 prvič organizirala izobraževanje tudi za administrativno osebje 

odvetniških pisarn o uporabi programa Law Office. Vsa izobraževanja so 

spremljala tudi kvalitetna gradiva, ki so objavljena na spletni strani Odvetniške 

zbornice Slovenije. 

 

Zaradi sprememb civilnega procesnega prava v  2017 je Odvetniška akademija v  

okviru t. im. Civilne procesne šole kot ena prvih izobraževalnih ustanov 

organizirala izobraževanje o zakonskih novostih na tem področju. Samo v 

Ljubljani se je izobraževanja udeležilo več kot 900 slušateljev, izobraževanje je 

bilo organizirano tudi v vseh treh regijskih centrih. Vsa izobraževanja so vsako 

leto bolj obiskana, za manjše delavnice so celo čakalne vrste. Delo Odvetniške 

akademije OZS lahko spremljate tudi na spretni strani www.odv-

zb.si/akademija/predstavitev/predstavitev. Več o delu Odvetniške akademije OZS 

v obdobju 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018  je zapisno v točki IV. tega poročila.  

 

Ustanovitev Mediacijskega centra pri Odvetniški Akademiji OZS 

 

V letu 2017 je začel delovati Mediacijski center pri Odvetniški akademiji OZS. S 

tem je bil narejen nov korak v smeri prizadevanj odvetnikov za uveljavitev kulture 

mirnega in sporazumnega reševanja sporov ter hkrati v smeri potencialno manjše 

obremenitve sodišč. Po drugi strani  Mediacijski center predstavlja tudi možnost 

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

potencialno novi specializaciji pri odvetniškem delu.  

 

Ob skupnih prizadevanjih in široki podpori odvetnikov ima Mediacijski center pri 

Odvetniški akademiji OZS vizijo postati največji izvensodni zasebni mediacijski 

center, ki ga ponuja kakšna slovenska institucija. Delo Mediacijskega centra pri 

Odvetniški akademiji Odvetniške zbornice Slovenije je možno spremljati  na 

http://www.odv-zb.si/akademija/predstavitev/predstavitev
http://www.odv-zb.si/akademija/predstavitev/predstavitev
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spletu www.odv-zb.si/mediacijski-center/predstavitev/poslanstvo. Več o delu 

Mediacijskega centra Odvetniške Akademije  v obdobju 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018  

je zapisno v točki IV. tega poročila.  

 

Dan evropskih odvetnikov 

 

Dan evropskih odvetnikov so slovenski odvetniki obeležili kar z dvema 

dogodkoma. Dne 12. oktobra  je  Ljubljanski območni zbor odvetnikov organiziral 

predavanje z naslovom »Dolžna skrbnost odvetnikov pri e-poslovanju«. 

Predavanje tokrat ni bilo namenjeno le odvetnikom, temveč tudi širši javnosti.  

 

Dne 25. 10.  2017 pa so slovenski odvetniki evropski dan odvetnikov počastili še 

s kratkimi zanimivimi diskurzi na temo »Etični vidiki uporabe novih tehnologij v 

odvetništvu in varstvo državljanov«, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v 

organizaciji Odvetniške zbornice Slovenije in sodelovanju Odvetniške akademije 

OZS ter Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Predavanje, ki je bilo namenjeno  

študentom prava,  je bilo zelo dobro obiskano.  

 

Tradicionalni odvetniški dan pro bono pravne pomoči 

 

Tradicionalni Odvetniški dan pro bono (brezplačne) pravne pomoči se je v letu 

2017 odvijal kar pet dni in sicer od ponedeljka, 18. do petka, 22. 12. 2017. V 

okviru Odvetniškega dneva pro bono pravne pomoči je skoraj 500 odvetnikov po 

vsej državi v obdobju petih dni organizirano nudilo strankam brezplačno pravno 

pomoč, kljub temu, da tudi sicer v skladu s Kodeksom odvetniške poklicne etike 

veliko članov takšno pomoč nudi vsakodnevno.  

 

Prvič so odvetniki nudili brezplačno pravno pomoč tudi izven odvetniških pisarn, 

v prostorih lokalnih skupnosti. Odziv v javnosti na dan pro bono je bil tudi v letu 

2017 zelo pozitiven, še posebej zaradi novega načina izvedbe (podaljšano trajanje 

akcije, izvajanje svetovanja v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi tudi izven 

odvetniških pisarn). Na tak način so odvetniki odvetniške storitve približali tudi 

tistim posameznikom, ki so v preteklosti omahovali z obiskom odvetnika zaradi 

izvajanja svetovanja izključno v odvetniških pisarnah oziroma  tistim 

posameznikom, ki niso mogli koristiti brezplačne pravne pomoči odvetnika zaradi 

časovno omejenega trajanja akcije.  

 

http://www.odv-zb.si/mediacijski-center/predstavitev/poslanstvo
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Pomen dneva pro bono brezplačne odvetniške pravne pomoči je s častnim 

pokroviteljstvom dogodku prepoznal tudi predsednik republike.    

 

2. SKUPŠČINA ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE  

 

Skupščina je najvišji organ zbornice. Sestavljajo jo vsi odvetniki. V letu 2017 sta 

bili sklicani in izvedeni dve skupščini Odvetniške zbornice Slovenije in sicer dne  

16. 3. 2017  dne  18.10.2017, obe  v Ljubljani.   

 

2.1. SKUPŠČINA OZS Z DNE 16. 3. 2017  

 

ZAPISNIK 

Skupščine Odvetniške zbornice Slovenije z dne 16. 3. 2017 v Ljubljani 

 

Ad 1.)  

Začetek skupščine, ugotovitev sklepčnosti, volitve delovnega predsedstva, 

zapisnikarja in overovateljev zapisnika 

 

Predsednik OZS mag. Roman Završek je ugotovil, da je bila skupščina pravilno 

sklicana. Nato je začetek dela skupščine odložil za pol ure, saj po poteku časa, 

določenega za začetek dela skupščine, ni bila navzoča ena tretjina odvetnikov. 

Glede na določbo drugega odstavka 14. člena Statuta po poteku tega časa 

skupščina velja za sklepčno, ne glede na število navzočih odvetnikov. 

Mag. Završek je odprl skupščino, pozdravil vse navzoče in za delovnega 

predsednika predlagal odvetnika Pavleta Penso iz Ljubljane, za članici pa 

odvetnici Klavdijo Kerin in Tino Šnajder Paunović. Za zapisnikarja je bil 

predlagan odvetnik Jože Golobič, za overovateljici zapisnika pa odvetnici Katja 

Plauštajner Metelko in Mirela Murtić. Drugih predlogov ni bilo. 

SKLEP:   V delovno predsedstvo se izvolijo Pavle Pensa kot predsednik, 

Klavdija Kerin  in Tina Šnajder Paunović kot članici, za zapisnikarja 

Jože Golobič, za overovateljici zapisnika Katja Plauštajner Metelko 

in Mirela Murtić (sklep je bil sprejet soglasno). 

Predsedujoči skupščini odvetnik Pavle Pensa se je zahvalil za zaupanje in 

pozdravil navzoče. Delovno predsedstvo je sprejelo sklep, da se skupščina zvočno 
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snema. Predsedujoči je predlagal postopanje po predlaganem dnevnem redu. 

Drugih predlogov ni bilo.  

SKLEP:   Predlagani dnevni red skupščine se sprejme (sklep je bil sprejet z 

veliko večino glasov). 

Ad 2.) 

Volitve volilne komisije 

 

Predsedujoči predlaga naslednjo sestavo volilne komisije: Blaž Štumpfl kot 

predsednik ter Rosita Gabrilo, Aljaž Paulin, Jasna Štucin in Miha Šošić kot člani. 

SKLEP:   Izvoli se volilna komisija v sestavi: Blaž Štumpfl kot predsednik ter 

Rosita Gabrilo, Aljaž Paulin, Jasna Štucin in Miha Šošić kot člani 

(sklep je bil sprejet z veliko večino). 

Ad 3.) 

Poročilo kandidacijske komisije  

 

Predsednik kandidacijske komisije (Andrej Razdrih kot predsednik ter Maruška 

Trunkl Glavič in mag. Darja Kranjc kot članici), ki jo je imenoval upravni odbor 

OZS, je predstavil poročilo; v nadaljevanju je naveden povzetek njegove vsebine.  

Kandidacijska komisija je prejela predloge območnih zborov odvetnikov za člane 

senata disciplinskega sodišča in njihove namestnike. Na podlagi predlogov 

območnih zborov in podanega soglasja kandidatov predlaga kandidacijska 

komisija naslednje kandidate: ·  za člane senata disciplinskega sodišča: Alenka 

Cerar, odvetnica iz Ljubljane, Albina Krulc, odvetnica iz Sevnice, mag. Janja 

Paripović, odvetnica s Ptuja, Igor Smolej, odvetnik iz Novega mesta, Dragica 

Vuga, odvetnica iz Nove Gorice, in Bogdana Žigon, odvetnica iz Ljubljane.  

Za namestnike članov senata disciplinskega sodišča: Tomaž Alič, odvetnik s 

Ptuja, Vesna Bajec, odvetnica iz Novega mesta, Tinka Berk, odvetnica iz 

Maribora, Tanja Bohl, odvetnica iz Ljubljane, in Gregor Simoniti, odvetnik iz 

Ljubljane. 

SKLEP:   Poročilo kandidacijske komisije se sprejme (sklep je bil sprejet z 

veliko večino). 
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Ad 4.) 

Volitve članov in namestnikov članov disciplinskega sodišča  

 

Izvedle so se volitve. 

 

Ad 5.) 

Poročilo overovateljev zapisnika skupščine z dne 1. junija 2016 

 

Odvetnica Mirela Murtić je predstavila poročilo. Poročala je o tem, da sta 

overovateljici zapisnika skupščine OZS z dne 1. junija 2016 odvetnica Katja 

Plauštajner Metelko in odvetnica Mirela Murtić pregledali zapisnik in ga 

podpisali, ker sta ugotovili, da je bil pravilno voden in da je iz njega razviden 

jasen potek zasedanja. Predlagata, da ga skupščina potrdi. 

 

SKLEP:   Poročilo overovateljic zapisnika skupščine z dne 1. junija 2016 se 

sprejme (sklep je bil sprejet soglasno). 

Ad 6.) 

Poročila o delu OZS, o delu disciplinskih organov, o zaključnem računu 

zbornice za leto 2016 in o pregledu finančnega poslovanja 

 

Predsednik OZS mag. Roman Završek je predstavil splošno poročilo, poročilo o 

delu disciplinskih organov so podali disciplinski tožilec odvetnik mag. Mitja 

Jelenič Novak ter predsednica disciplinske komisije I. stopnje odvetnica Nina 

Radulovič, ki je predstavila tudi poročilo o delu disciplinske komisije II. stopnje.  

Poročilo o zaključnem računu zbornice za leto 2016 poročilo s predlogom 

nadzornega odbora, da skupščina poročilo o zaključnem računu za leto 2016 

sprejme, je pred . stavila članica nadzornega odbora odvetnica Nataša Štelcer. 

V nadaljevanju so bila predstavljena še posamična poročila: odvetnica Živa Drol 

Novak je predstavila poročilo o delu Komisije za etiko, odvetnica Petja 

Plauštajner je predstavila poročilo o delu CCBE, poročilo o reviji Odvetnik je 

predstavil njen odgovorni urednik, odvetnik Andrej Razdrih, poročilo o 

Odvetniški akademiji OZS pa je predstavila njena direktorica, odvetnica Alenka 

Košorok Humar. 
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Ad 7.) 

Obravnavanje in sklepanje o poročilih in predlogih ter sprejem poročila o delu 

OZS, poročila o delu disciplinskih organov in sprejem zaključnega računa 

 

Razprave ni bilo.  

SKLEP:   Poročilo o delu zbornice, poročilo o delu disciplinskih organov in 

poročilo o zaključnem računu 2016 se sprejmejo (sklep je bil sprejet 

soglasno). 

 

Ad 8.) 

Sprejem finančnega načrta za leto 2017  

 

Odvetnik Rok Koren je predstavil finančni načrt in obrazložil zlasti tiste postavke, 

ki so odstopale od finančnega načrta v letu 2016. To so bile postavke za 

intelektualne storitve, in sicer za mnenja, ki jih za zbornico pripravljata 

ljubljanska in mariborska Pravna fakulteta, za analizo o ekonomskem položaju 

odvetništva in za pripravo novega zakona o odvetništvu, nadalje pri stroških dela 

zbornice, pri stroških v zvezi s poslovnimi prostori zbornice in pri stroških 

priprave na 150-letnico odvetništva.  

Razprave ni bilo.  

SKLEP:  Finančni načrt za leto 2017 se sprejme (sklep je bil sprejet z veliko 

večino, 4 vzdržani). 

Ad 9.)  

Obravnavanje in sprejemanje predloga sprememb in dopolnitev Statuta OZS 

 

Odvetnik Rok Koren je ponovil pisno obrazložitev predloga sprememb in 

dopolnitev Statuta OZS, ki je bila med gradivom za skupščino.  

 

Razprave ni bilo. 

 

SKLEP:   Predlog sprememb in dopolnitev Statuta OZS se sprejme (sklep je bil 

sprejet z veliko večino, 10 proti). 
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Razno 

Pred točko razno je predsednik volilne komisije odvetnik Blaž Štumpfl razglasil 

izide volitev. 

Za člane senata disciplinskega sodišča OZS so bili izvoljeni: 

· Alenka Cerar, odvetnica iz Ljubljane,  

· Igor Smolej, odvetnik iz Novega mesta, 

· Bogdana Žigon, odvetnica iz Ljubljane.  

Za namestnike članov senata disciplinskega sodišča OZS so bili izvoljeni: 

· Tomaž Alič, odvetnik s Ptuja, 

· Tinka Berk, odvetnica iz Maribora,  

· Gregor Simoniti, odvetnik iz Ljubljane. 

Ker razprave pri točki razno ni bilo, se je predsedujoči zahvalil za udeležbo in 

končal skupščino. 

 

2.2. SKUPŠČINA OZS Z DNE 18. 10. 2017 

 

Z A P I S N I K 

Skupščine Odvetniške zbornice Slovenije z dne 18. 10. 2017 v Ljubljani 

 

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 gradivo za 

delo skupščine. Začetek dela skupščine je bil odložen za pol ure, saj po preteku 

časa, določenega za začetek dela skupščine, ni bila navzoča ena tretjina 

odvetnikov. Glede na določilo 2. odstavka 14. člena Statuta OZS je po preteku 
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tega časa skupščina veljala za sklepčno, ne glede na število navzočih odvetnikov, 

zato je predsednik otvoril skupščino.  

 

Ad 2.)  

Predsednik zbornice je predlagal izvolitev delovnega predsedstva skupščine. 

Izvolitev je  potekala z javnim glasovanjem. Sprejet je bil naslednji 

 

SKLEP:   Potrdi se predlagano delovno predsedstvo skupščine v naslednji 

sestavi: odvetnik ROK KOREN iz Ljubljane, kot predsednik 

delovnega predsedstva, odvetnica TATJANA AHLIN iz Novega mesta 

in odvetnica KLAVDIJA KERIN iz Krškega kot članici predsedstva, 

odvetnik Jože Golobič iz Ljubljane, kot zapisnikar, ter odvetnici Petja 

Plauštajner in Mirela Murtić iz Ljubljane, kot overovateljici 

zapisnika.   

 

Predsednik delovnega predsedstva, odvetnik Rok Koren, se je zahvalil za 

zaupanje in predlagal sprejem predlaganega dnevnega reda skupščine. Sprejet je 

bil naslednji 

 

SKLEP:   Potrdi se naslednji predlagani dnevni red skupščine OZS:  

1.  Začetek skupščine, ugotovitev sklepčnosti 

2.  Volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev  

zapisnika   

3.  Sprememba pravil o izvolitvi predstavnikov Odvetniške zbornice 

Slovenije v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta in o 

določitvi kandidata za člana državnega sveta  

4.  Poročilo dosedanje članice v državnem svetu - odvetnice Bojane  

Potočan 

5.  Volitve volilne komisije 

6.  Volitve predstavnikov Odvetniške zbornice Slovenije v volilno telo  

za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih 

poklicev 

7. Volitve kandidata za člana državnega sveta - predstavnika 

samostojnih poklicev 
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Ad 3.) 

Predsednik delovnega predsedstva, odvetnik Rok Koren, je obvestil skupščino, da 

je s strani strokovnih služb Odvetniške zbornice prejel poročilo, iz katerega 

izhaja, da je na dan 18. 10. 2017 v imenik odvetnikov vpisanih 1.723 odvetnikov. 

Pojasnil je, da imajo aktivno pravico voliti in biti voljeni v skladu z 2. členom 

ZDSve vsi odvetniki, ki so vpisani v imenik odvetnikov. Volilnih upravičencev je 

torej 1.723, število pripadajočih elektorjev pa 18. Predsednik delovnega 

predsedstva, odvetnik Rok Koren, je predlagal sprejem predlaganih sprememb 

Pravil o izvolitvi predstavnikov OZS v volilno telo za izvolitev člana državnega 

sveta (elektorji) in o določitvi kandidata za člana državnega sveta. Sprejet je bil 

naslednji 

 

SKLEP:  Spremeni se 2. člen Pravil o izvolitvi predstavnikov OZS v volilno 

telo za izvolitev člana državnega sveta (elektorji) in o določitvi 

kandidata za člana državnega sveta, tako, da se namesto besedila  

''1.443 članov odvetnikov'' vnese besedilo ''1.723 članov odvetnikov''. 

Besedilo "15 elektorjev'' se spremeni, tako da se glasi: ''18 

elektorjev''. Poročilo o številu odvetnikov, ki so na dan 18. 10. 2017 

vpisani v imenik odvetnikov, je sestavni del zapisnika.  

 

Ad 4.) 

Odvetnica Bojana Potočan, ki je opravljala funkcijo državne svetnice v preteklih 

5 letih, je podala poročilo o svojem delu. Poročilo je sestavni del zapisnika. 

Predsednik OZS, odvetnik mag. Roman Završek se je zahvalil za delo odvetnice 

Bojane Potočan v državnem svetu v preteklem mandatu. 

 

SKLEP:  Sprejme se poročilo odvetnice Bojane Potočan, kot članice 

Državnega sveta. Poročilo je sestavni del zapisnika. 

 

Ad 5.) 

Predsednik delovnega predsedstva odvetnik Rok Koren je predlagal imenovanje 

volilne komisije in sicer predsednika ter 4 članov.  Sprejet je bil naslednji 

 

SKLEP:  Imenuje se volilna komisija v naslednji sestavi: predsednik: Blaž 

Štumpfl, odvetnik z Raven na Koroškem, in člani (4): Eva Lavtar, 

odvetnica iz Radomelj, Jasna Simčič, odvetnica iz Novega mesta, 
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Andreja Dajčman, odvetnica iz Maribora, in Anže Mlinarič, odvetnik 

iz Ljubljane. 

 

Ad 6.) in Ad 7.) 

Predsednik volilne komisije, odvetnik Blaž Štumpfl, je obrazložil potek volitev. 

Pojasnil je, da so bile kandidatne liste sestavljene na podlagi predlogov območnih 

zborov odvetnikov in po obravnavi na seji Upravnega odbora zbornice.  

 

Na glasovnici za volitve elektorjev je bilo navedenih 18 kandidatov, pri čemer se 

je volilo 18 elektorjev. Po zaključenih volitvah je predsednik volilne komisije 

poročal o izidu tajnega glasovanja:  

 

Za predstavnike OZS v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta (elektorje) 

so bili izvoljeni:  

odvetnica Bajec Vesna, Novo mesto 

odvetnik Brulc Damijan, Ljubljana 

odvetnik Cmok Aleksander, Celje 

odvetnik Čop Uroš, Ljubljana 

odvetnica Fatur Žontar mag. Barbara, Ljubljana  

odvetnik Gaberščik Luka, Ljubljana 

odvetnik Hočevar Janez, Kranj  

odvetnik Keber Uroš, Ljubljana 

odvetnik Krčmar Simon, Žalec 

odvetnik Miklič Uroš, Ljubljana 

odvetnica Nagode Gogala Katarina Lina, Vrhnika 

odvetnik Pogorevc David, Slovenj Gradec 

odvetnik Šelih Andrej, Slovenska Bistrica 

odvetnik Virant Igor, Žalec 

odvetnik Vižintin mag. Luka, Ljubljana 

odvetnik Vrtačnik Urban, Ljubljana 

odvetnica Zupančič Čokert Ljubica, Ljubljana  

odvetnik Žgavec Simon, Ljubljana 

 

Na glasovnici za volitve kandidata za člana Državnega sveta so bili 3 kandidati, 

ki so kandidaturo sprejeli in pisno potrdili: 

odvetnik Damijan Pavlin, Kranj 

odvetnica Zdenka Pavlovič, Ptuj in  
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odvetnica Bojana Potočan, Ljubljana 

Voli se enega kandidata za člana državnega sveta. 

 

Za kandidata/kandidatko Odvetniške zbornice Slovenije za člana/članico 

državnega sveta je bil/bila izvoljen/izvoljena: 

odvetnica Bojana Potočan iz Ljubljane. 

 

Predsedujoči se je zahvalil za udeležbo in zaključil izredno skupščino ob 18.15 

uri. 

 

3. ODVETNIŠKA ŠOLA   

 

Tradicionalna, tokrat že 18. Odvetniška šola, je v organizaciji Odvetniške 

zbornice Slovenije in Odvetniške akademije OZS potekala kar dva dni in sicer v 

petek, 7. 4.  in soboto, 8. 4. 2017. 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 

- splošnega dela odvetniške šole.  

 

Dopoldanski del odvetniške šole, ki ga je povezovala odvetnica Alenka Košorok 

Humar, je s svojim predavanjem z naslovom  »Preiskava v odvetniški pisarni« 

tovoril dr. Marko Bošnjak, sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice,ki je 

pred nastopom te funkcije vrsto let opravljal odvetniški poklic v Sloveniji. Z 

obravnavo aktualne teme je nadaljeval francoski odvetnik Thierry Wickers s 

predavanjem »Zaupnost in odvetniki«. Sledila je predstavitev praktičnih izkušenj 

v zvezi z zasliševanjem občutljivih »vulnerable« prič, ki jih je podal James 

Wakefield, direktor The Council of the Inns of Court. Dopoldanski del odvetniške 

šole za zaključil odvetnik Thierry Wickers z razmišljanjem o prihodnosti 

odvetniškega poklica v digitalni dobi.  

 

Popoldanski del je bil razdeljen na dve sekciji - civilno in kazensko, ki sta potekali 

vzporedno. Civilno sekcijo so povezovale odvetnica Andreja Dajčman, odvetnica 

Rija Krivograd in odvetnica Tina Šnajder Paunović, otvoril pa jo je odvetnik Iztok 

Ščernjavič s predstavitvijo nekaterih dilem načela zaupanja v zemljiško knjigo in 
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izbrisne tožbe. Sledilo je predavanje s področja delovnega prava, v katerem je 

odvetnica Tanja Bohl opozorila na nekatere posebnosti tožbenih zahtevkov s 

področja delovnih razmerij. V drugem delu popoldanske civilne sekcije pa je dr. 

Špelca Mežnar, sodnica na Ustavnem sodišču Republike Slovenije, opozorila na 

dobre in slabe prakse pri vlaganju ustavne pritožbe. Novejšo sodno prakso v zvezi 

s skupnim premoženjem zakoncev je analizirala vrhovna sodnica dr. Mateja 

Končina Peternelj, področje graditve objektov in urejanja prostora pa je z 

izbranimi vprašanji in upravno sodno prakso osvetlil Andrej Kmecl, višji sodnik 

na Upravnem sodišču Republike Slovenije.  

 

Kazensko sekcijo, ki jo je povezovala odvetnica Martina Žaucer Hrovatin, je s 

predavanjem o Noveli ZKP-N otvoril prof. dr. Primož Gorkič s Pravne fakultete 

Univerze v Ljubljani. Vladimir Balažic, vrhovni sodnik svetnik je spregovoril o  

protipravnosti odločitev organov vodenja in nadzora gospodarskih družb v okviru 

kaznivega dejanja, mag. Andreja Sedej Grčar, okrožna sodnica svetnica, pa je 

predstavila novejšo sodno prakso v zvezi s sprejemom in zavrnitvijo sporazuma o 

priznanju krivde. Kazenska sekcija se je zaključila s praktičnimi napotki 

odvetnikom v zvezi z izvajanjem preiskav odvetniških pisarn, ki jih je podal 

odvetnik Rok Koren. Prvi del odvetniške šole se je zaključil v večernih urah z 

družabnim programom.  

 

Sobotni del Odvetniške šole 2017 je bil razdeljen na tri sekcije. V sekciji A so 

predavanja podali odvetnica Nina Globočnik in sicer o pogodbi o zaposlitvi s 

poslovodno osebo, Nada Perič Vlaj, višja sodnica na Višjem delovnem in 

socialnem sodišču Republike Slovenije, o tožbenih zahtevkih v socialnih sporih 

ter odvetnik Aleksander Pevec o evropskem federalizmu in davkih. 

 

V sekciji B je odvetnica Alenka Košorok Humar podala koristne praktične  

napotke v zvezi z obvladovanjem stresa pri odvetnikih, odvetnica Maša Kociper 

pa je predstavila mediacijske tehnike za odvetnike.  

 

Sekcija C je bila namenjena organiziranju dela v odvetniški pisarni. Odvetnik 

Luka Gaberščik je podal praktični prikaz dilem in izzivov odvetnika v zvezi z 

organizacijo in upravljanjem odvetniške pisarne, izvedena je bila tudi delavnica 

v zvezi z uporabo programa za delo v odvetniški pisarni Law Office.  
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4. DAN SLOVENSKIH ODVETNIKOV  

 

Že 32. Dan slovenskih odvetnikov je Odvetniška zbornica Slovenije ob pomoči 

kolegov Območnega zbora odvetnikov iz Pomurja izvedla  29. 9. 2017 v Termah 

3000 v Moravskih Toplicah. Poleg slovenskih odvetnikov, so se srečanja udeležili 

kolegi iz več kot petnajstih odvetniški zbornic, predstavniki zakonodajne, sodne in 

izvršilne veje oblasti, strokovna javnost ter predstavniki medijev. Dogodek je z 

uvodnim nagovorom otvoril predsednik Odvetniške zbornice Slovenije mag. 

Roman Završek, posebej pa je navzoče nagovorila tudi častna gostja dneva 

varuhinja človekovih pravic Vlasta Nusdorfer ter predstavniki prijateljskih 

odvetniških zbornic. 

 

Sledila je svečana podelitev plakete dr. Danila Majarona, ki jo je v letu 2017 

prejel  odvetnik Jože Ilc iz  Ljubljane, eden od ustanoviteljev revije Odvetnik ter 

v dveh mandatih (1997–2007) tudi predstavnik svobodnih poklicev v Državnem 

svetu RS. 

 

Po svečani podelitvi priznanja je sledila okrogla miza z aktualno problematiko o 

položaju odvetništva v Republiki Sloveniji, ki jo je moderiral član upravnega 

odbora OZS odvetnik Rok Koren, na njej pa so sodelovali dekanka Pravne 

fakultete Univerze v Mariboru dr. Vesna Rijavec, profesor na Pravni fakulteti 

Univerze v Mariboru Boštjan Brezovnik, odvetnik mag. Anton Žmaucar iz 

Ljubljane in odvetnik Gregor Gregorin iz Celja. 

 

V popoldanskih urah, namenjenih druženju, so se odvetniki skupaj z gosti povzpeli 

na razgledni stolp Vinarium Lendava, dan pa se je zaključil z večerjo in plesom v 

Hotelu Termal v Termah 3000. 

 

5. IZ DELA UPRAVNEGA ODBORA 

 

5.1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA 

 

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije (UO) se je v obdobju od 1. 2. 2017 

do 28. 2. 2018 sestal in odločal na sejah dne: 

- 7. februarja 2017, 

- 16. marca 2017,  

- 6. aprila 2017, 



23 

 

- 9. maja 2017, 

- 23. maja 2017, 

- 6. junija  2017, 

- 11. julija 2017, 

- 5. septembra 2017, 

- 28. septembra 2017, 

- 14. novembra 2017, 

- 13. decembra 2017, 

- 12. januarja 2018, 

- 13. februarja 2018 

in odločal na korespondenčnih sejah dne: 

- 14. februarja 2017, 

- 24. marca 2017, 

- 24. aprila 2017, 

- 16. junija 2017, 

- 8. septembra 2017 

- 29. novembra 2017, 

- 23. januarja 2018 in 

- 22. februarja 2018. 

 

5.2. ODVETNIŠTVO, ODVETNIŠKA ZBORNICA 

 

Seja, 7. 2. 2017: 

 

Podpis memoranduma o vzajemnem priznavanju čezmejnega permanentnega  

izobraževanja odvetnikov  

 

Članica delegacije OZS pri CCBE (Svet evropskih odvetniških zbornic) odvetnica 

Aleksandra Janežič je posredovala dokumentacijo v zvezi s podpisom 

memoranduma CCBE o vzajemnem priznavanju čezmejnega permanentnega 

izobraževanja odvetnikov. Memorandum naj bi podpisali na februarski seji CCBE 

na Dunaju.   

 

SKLEP:  CCBE se sporoči, da bo OZS pristopila k podpisu memoranduma 

CCBE o vzajemnem priznavanju čezmejnega permanentnega 

izobraževanja    odvetnikov.  
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Pismo Varuhinje človekovih pravic Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za 

finance 

 

Upravni odbor se je seznanil s pismom Varuhinje človekovih pravic, v katerem je 

19. januarja 2017 na Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za finance 

naslovila predlog, da se v skupnem dogovoru z OZS poišče rešitve za odpravo 

davčnih ovir, ki so morda še vedno prisotne, da bi lahko odvetniki še v večji meri 

zagotavljali brezplačno pravno pomoč, poleg  odvetniške pravne pomoči pro 

bono, ki že tradicionalno vsako leto poteka 19. decembra. Ministrstvi je zaprosila 

za odziv v 30 dneh. Dne 22. februarja 2017 je zbornica v vednost prejela odgovor 

Ministrstva za finance, ki vztraja pri svojem stališču.  Do stališča se bo zbornica 

opredelila. 

 

Seja, 16. 3. 2017: 

 

Poslovna enota odvetniške pisarne  

 

Odvetniška družba je podala predlog za izdajo soglasja za delovanje poslovne 

enote odvetniške družbe in predlog, da upravni odbor Odvetniške zbornice 

Slovenije (OZS) predlaga spremembo Pravilnika o merilih in postopku za 

ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme tako, da bi uredil tudi 

delovanje odvetnikov, ki za opravljanje svojega poklica ne potrebujejo tajnice. V 

zvezi s predlogom za spremembo pravilnika, ki določa pogoje glede poslovnih 

prostorov, so se navzoči strinjali, da se zadeva dodatno prouči. V zvezi z 

zaprosilom za izdajo soglasja za delovanje poslovne enote odvetniške družbe pa 

so člani opozorili, da Zakon o odvetništvu (ZOdv) dovoljuje opravljanje 

odvetniške dejavnosti zunaj sedeža odvetniške pisarne oziroma odvetniške družbe 

zgolj na način, da odvetnik oziroma odvetniška družba ustanovi podružnico v 

skladu s 23. členom ZOdv.  

 

SKLEP:  Soglasje za delovanje poslovne enote odvetniške družbe s firmo 

»Odvetnik xx in partnerji, d. o. o., o. p.«, se ne izda. Odvetniku se 

pojasni, da vsakršno drugačno opravljanje odvetniške dejavnosti 

zunaj sedeža odvetniške pisarne oziroma odvetniške družbe, ki ni v 

skladu z določbo 23. člena ZOdv, pomeni nedovoljeni obid kogentnih 

predpisov.  
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Davčna ureditev brezplačne (pro bono) pravne pomoči odvetnikov - odgovor 

Ministrstva za finance 

 

Upravni odbor OZS se je seznanil z odgovorom Ministrstva za finance, št. 423-

32/2017/2 z dne 22. februarja 2017, na vprašanja Varuha človekovih pravic v 

zvezi z davčno ureditvijo brezplačne (pro bono) pravne pomoči. Ministrstvo 

vztraja pri stališču, da je področje odvetniške brezplačne pravne pomoči davčno 

urejeno, s čimer pa se zbornica ne strinja.  

 

Opomba: Aktivnosti s tem v zvezi še potekajo. Opravljen je bil tudi sestanek na 

Ministrstvu za pravosodje. V zvezi s problematiko davčne obravnave brezplačne 

pravne pomoči je 20. aprila 2017 potekal sestanek predstavnikov OZS, 

Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za finance.  

 

V imenu zbornice so se sestanka udeležili predsednik zbornice mag. Roman 

Završek, glavna tajnica zbornice Tanja Sedušak in odvetnik Aleksander Pevec. 

OZS je opozorila na problematiko izvajanja dohodninske zakonodaje pri 

obračunavanju plačil po  lahko oproščen dohodnine, brezplačna pravna pomoč 

ni izrecno navedena. Po mnenju Ministrstva za finance bi morala sodišča v 

primeru brezplačne pravne pomoči upoštevati dohodninsko zakonodajo. Ko se 

pomoč realizira oziroma ko nastane situacija, v kateri bi posameznik, ki je 

upravičen do brezplačne pravne pomoči, moral sam plačati storitev, pa to zanj 

plača država, nastane zanj dohodek, ki je obdavčljiv. Izplačevalec dohodka bi 

zato moral oddati obračun davčnega odtegljaja in odvesti davek. V zvezi s tem je 

zato Ministrstvo za pravosodje 24. maja 2017 Vrhovnemu sodišču posredovalo 

zaprosilo za pojasnila o praksi sodišč v zvezi z davčno obravnavo brezplačne 

pravne pomoči. Po seznanitvi s stališčem Vrhovnega sodišča v zvezi z zadevno 

problematiko se bo zbornica odločila za nadaljnje korake v smeri ustrezne 

ureditve davčne obravnave brezplačne pravne pomoči.  

 

Podružnica odvetniške pisarne in uvrstitev na seznam brezplačne pravne 

pomoči 

 

Odvetnik, ki vodi podružnico odvetniške pisarne odvetnika iz Maribora, je 

zbornico zaprosil za uvrstitev na seznam brezplačne pravne pomoči in zastopanja 

ex offo. V zvezi s tem se je upravnemu odboru zastavilo vprašanje, ali se lahko 

odvetniki, ki vodijo podružnico, uvrstijo zgolj na seznam pri sodišču glede na 
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sedež podružnice, ali tudi na seznam pri sodišču glede na sedež matične 

odvetniške pisarne oziroma odvetniške družbe? 

 

SKLEP:   Odvetnik, ki vodi podružnico odvetniške pisarne ali odvetniške 

družbe, se lahko uvrsti na seznam zastopanja ex offo in seznam 

brezplačne pravne pomoči zgolj pri sodišču glede na sedež 

podružnice.  

 

Davčna obravnava odvetnikov - arbitrov 

 

Finančna uprava RS (FURS) je januarja 2015 v dokumentu »Dohodki iz 

zaposlitve, Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, Pogosta vprašanja in 

odgovori« zavzela stališče, da se dohodek arbitra lahko obravnava le kot dohodek 

fizične osebe. Tako stališče dejavnost arbitriranja de facto omogoča zgolj 

odvetnikom − zasebnikom, saj odvetniške družbe za delo odvetnikov iz naslova 

arbitriranja ne morejo imeti dohodka in torej nimajo interesa za opravljanje te 

dejavnosti.  

 

Upravni odbor OZS je na seji 10. februarja 2015 obravnaval problematiko 

davčne obravnave prihodkov odvetnikov kot arbitrov in sprejel stališče, da se 

odvetnik lahko ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi po standardni klasifikaciji 

69.103, kot so dejavnost arbitra, mediatorja, sodnega izvedenca itd., saj te 

dejavnosti niso nezdružljive z dejavnostjo odvetništva. Svoje stališče pa je 10. 

marca 2015 upravni odbor dopolnil z ugotovitvijo, da lahko glede na združljivost 

dejavnosti dejavnost arbitraže opravljata tako odvetnik, ki samostojno opravlja 

poklic, kot tudi odvetniška družba. 

 

Stališči je upravni odbor sprejel z namenom poenotenja davčne obravnave 

prihodkov odvetnikov, ki se ukvarjajo z dejavnostjo arbitraže, saj je FURS s 

svojim stališčem posegel v pravico odvetnikov iz odvetniških družb do opravljanja 

storitve arbitriranja. Kot razlog za tako stališče FURS navaja, da je arbiter po 

naravi stvari lahko zgolj fizična oseba. Taka argumentacija ni razumljiva, saj je 

tudi odvetnik (četudi delo opravlja v odvetniški družbi) lahko le fizična oseba, kar 

pa ne pomeni, da računa za opravljeno delo ne sme izstaviti družba, v kateri je 

zaposlen. Stališče FURS po mnenju zbornice temelji na napačni predpostavki, da 

arbiter ni v pogodbenem razmerju s strankami (arbitra ne imenuje oblastni organ, 

ampak ga za to pooblastijo stranke). Kljub sprejetim stališčem zbornice FURS ni 
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spremenil davčne obravnave zaposlenih odvetnikov. Odvetnik Boštjan Špec se je 

30. januarja 2017 z opisano problematiko obrnil na Ministrstvo za pravosodje, 

za ukrepanje pa je prosil tudi OZS. Ministrstvo za pravosodje je tako 7. marca 

2017 v dopisu pojasnilo Ministrstvu za finance, da glede na veljavne predpise 

(Zakon o arbitraži – ZArbit1 in Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov – 

ZARSS2) na pravosodnem ministrstvu ne vidijo razloga za to, da odvetniške 

družbe ne bi mogle izvajati dejavnosti arbitraže. Postopek sodelovanja arbitra kot 

fizične osebe v konkretnem arbitražnem postopku je namreč treba ločiti od 

dejavnosti oziroma postopka zagotavljanja izvajanja storitev arbitraže, ki ju 

lahko nudi tudi pravna oseba. Ob tem je tudi v primeru, ko dejavnost izvajanja 

storitev arbitriranja nudi pravna oseba, arbiter v posameznem sporu vedno 

fizična oseba.  

 

Ministrstvo za pravosodje je zavzelo enako stališče tudi glede mediatorjev. 

Izvajalec alternativnega reševanja sporov je po ZARSS lahko tudi pravna oseba, 

ki pridobi dovoljenje za uvrščanje mediatorjev na seznam. Z navedenim stališčem 

Ministrstva za pravosodje se upravni odbor strinja.  

 

SKLEP:  OZS seznani Ministrstvo za finance in FURS z že sprejetimi sklepi 

upravnega odbora v zvezi z delovanjem odvetnikov kot izvajalcev 

lternativnega reševanja sporov ter opozori na pravico odvetnikov do 

enakopravne obravnave ne glede na statusnopravno obliko 

opravljanja odvetniškega poklica. 

 

Seja, 6. 4. 2017: 

Visoka odškodnina Planinšec - obvestilo Tržnega inšpektorata o ukrepih  

 

OZS je 16. novembra 2016 zoper pravno osebo Visoka odškodnina Planinšec, 

d.o.o., podala prijavo pri Tržnem inšpektoratu RS, saj meni, da sta poslovna 

praksa in firma navedene družbe zavajajoči, glede na drugi odstavek 5. člena 

Zakona o varstvu potrošnikov pred nedovoljenimi poslovnimi praksami, in sicer 

iz razloga, ker je firma navedene družbe podobna firmi odvetniške družbe 

»Odvetniška pisarna Planinšec, d.o.o.«. Tržni inšpektorat je po opravljenem 

inšpekcijskem postopku pojasnil, da za odločanje v zvezi s firmo ni pristojen. V 

zvezi z drugimi očitki pa je direktor družbe Visoka odškodnina Planinšec, d.o.o., 

                                                           
Ur. l. RS, št. 45/08. 

2 Ur. l. RS, št. 97/09 in nasl. 
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v inšpekcijskem postopku pojasnil, da stranke pred sodiščem zastopa izključno 

sam na podlagi 87. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), od ustanovitve 

družbe naprej pa je do zdaj vlagal izključno zahtevke pred zavarovalnicami. V 

zvezi s pridobivanjem podatkov o oškodovancih in njihovih poškodbah (prometne 

nesreče, poškodbe itd.) in pošiljanju dopisov poškodovancem po njihovem 

odpustu iz bolnišnice pa je Tržni inšpektorat zbornico še obvestil, da je v tem delu 

prijavo odstopil v reševanje Informacijskemu pooblaščencu.  

 

Problematika pomanjkanja izvedencev s področja družinskih razmerij  

 

Ministrstvo za pravosodje je OZS z dopisom 4. aprila 2017 seznanilo s 

problematiko pomanjkanja sodnih izvedencev na področjih, na katerih so 

strokovne vsebine potrebne za rešitev najobčutljivejših družinskih vprašanj 

(razveze, dodelitve otrok itd.). V dopisu opozarja tudi na problematiko delovanja 

odvetnikov, ki jo je izpostavila Zbornica kliničnih psihologov, saj naj bi prav 

odvetniki v sodnih postopkih nesorazmerno čezmerno, neustrezno in neetično 

komunicirali s sodnimi izvedenci, zato bi v tovrstnih primerih procesno vodstvo 

od sodnika zahtevalo odziv. Ministrstvo je v dopisu predstavilo še predloge 

ukrepov za izboljšanje stanja in zbornico zaprosilo za odziv. Navzoči člani 

upravnega odbora so se strinjali, da se je treba na očitke v zvezi z delom 

odvetnikov odločno odzvati.  

 

SKLEP:  Strokovna služba OZS prouči predloge ukrepov ministrstva za 

izboljšanje stanja izvedencev s področja družinskih razmerij in v 

zvezi s tem pripravi odgovor. V odgovoru naj se odzove tudi na očitke 

glede odvetnikov, ki jih je ministrstvo navedlo v dopisu.  

 

Opomba: Na seji upravnega odbora 9. maja 2017 je bil sprejet še sklep, da se 

podpre predlog odvetnika Gregorja Gregorina z dne 26. aprila 2017 za 

imenovanje izvedencev pedagoške stroke, ki ga je odvetnik posredoval Ministrstvu 

za pravosodje. O podpori odvetnikovemu predlogu zbornica obvesti ministrstvo. 

 

Dan slovenskih odvetnikov 2017 

 

Upravni odbor je sklenil, da bo Dan slovenskih odvetnikov 2017 potekal od 28. 

do 30. 9. 2017 v Moravskih Toplicah.  
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Seja, 9. 5. 2017: 

Povrnitev stroškov predstavnika OZS v zvezi s preiskavo odvetniške pisarne – 

pritožba zoper sklep o stroških  

 

Upravni odbor OZS se je seznanil s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru, s 

katerim je sodišče zavrglo predlog odvetnika za povrnitev stroškov, ki so nastali 

predstavnikom OZS v zvezi s preiskavo odvetniške pisarne. Zbornica je zoper 

sklep sodišča že vložila pritožbo, saj meni, da bi moralo sodišče stroške 

predstavnika zbornice po drugem odstavku 8. člena ZOdv priznati kot stroške 

kazenskega postopka. Navzoči člani upravnega odbora so bili seznanjeni tudi z 

drugačno prakso sodišč v takšnih primerih, saj nekatera sodišča stroške 

predstavnika OZS v zvezi s preiskavo odvetniške pisarne štejejo med stroške 

postopka.   

 

Pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru v zvezi z zasegom predmetov 

- preiskava odvetniške pisarne  

 

Upravni odbor OZS se je seznanil s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru, ki se 

nanaša na preiskavo odvetniške pisarne in s katerim je sodišče ugotovilo, da je 

zaseg elektronske naprave administratorki v odvetnikovi odvetniški pisarni 

zakonit. OZS se je namreč 23. aprila 2017 pritožila, saj meni, da je sodišče 

preseglo okvir, ki je v zvezi s posegom v odvetniško zasebnost postavljen v ZOdv, 

odločbi Ustavnega sodišča ter v odločitvah Evropskega sodišča za človekove 

pravice.  

 

Začasna nezmožnost opravljanja odvetniškega poklica in seznami zastopanja 

ex offo in brezplačne pravne pomoči  

 

OZS je bila seznanjena z različno prakso območnih zborov odvetnikov v primeru, 

ko odvetnik začasno ne opravlja odvetniškega poklica (na primer zaradi 

porodniškega dopusta, očetovskega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka, 

daljše bolezni). Zaradi poenotenja prakse območnih zborov odvetnikov na tem 

področju je bil sprejet naslednji 

 

SKLEP:  Če odvetnik začasno ne more opravljati svojega poklica, se v obdobju 

začasne nezmožnosti opravljanja poklica briše iz seznamov 

zastopanja ex offo in brezplačne pravne pomoči.  



30 

 

Obvestilo Disciplinske komisije I. stopnje pri OZS v zvezi z disciplinsko zadevo 

zoper odvetnico  

 

Upravni odbor OZS je sklenil, da bo OZS zoper odvetnico podala kazensko 

ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin.  

 

Vabilo predstavniku OZS k udeleži na naroku za izvedbo posameznega 

preiskovalnega dejanja v zvezi s preiskavo odvetniške pisarne  

 

OZS je 8. 5. 2017 prejela vabilo opr. št. IV Kpd 5491/2013 z dne 24. 4. 2017 na 

izvedbo postopka po točkah 60 in 63 odločbe Ustavnega sodišča, št. U-I115/14-

28 z dne 21. 1. 2016, in sicer na narok za izvedbo posameznega preiskovalnega 

dejanja v zvezi s hišnimi preiskavami odvetniške pisarne odvetnice in odvetniške 

pisarne odvetnika. V vabilu je sodišče navedlo, da bo po potrebi zaslišalo 

predstavnika OZS. Ker po mnenju članov upravnega odbora v zadevnem postopku 

na sodišču niso zagotovljena jamstva, ki jih določa prej navedena odločba 

Ustavnega sodišča v zvezi s preiskavo odvetniške pisarne, je bil sprejet naslednji  

 

SKLEP:  OZS v zvezi z vabilom na narok za izvedbo posameznih preiskovalnih  

      dejanj v zadevi opr. št. IV Kpd 5491/2013 sodišču posreduje vlogo, v     

      kateri sporoči, da se predstavnik zbornice naroka ne bo udeležil, vse    

dokler ne bodo zagotovljena jamstva, ki jih določa odločba 

Ustavnega  sodišča, št. U-I-115/14-28 z dne 21. 1. 2016. Vloga se 

posreduje v vednost tudi Vrhovnemu sodišču in Ministrstvu za 

pravosodje. 

 

Vrednost odvetniške točke  

 

V zvezi z zavrnitvijo soglasja za dvig vrednosti odvetniške točke, ki jo je podal 

minister za pravosodje, je OZS 2. 2. 2016 začela upravni spor. Upravni odbor je 

sproti seznanjen s pripravljalnimi vlogami strank v postopku. Odločitve 

Upravnega sodišča RS še ni, kljub predlogu zbornice za prednostno obravnavo, s 

katerim se je strinjala tudi nasprotna stranka.  
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Seja, 23. 5. 2017: 

Predstavitev ekonomske študije in ocene finančnih posledic sprejema novega 

Zakona o odvetništvu (ZODv-1) 

 

Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru 

naročila izdelavo ekonomske študije in ocene finančnih posledic sprejema novega 

Zakona o odvetništvu (ZOdv-1), katerega osnutek prav tako po naročilu OZS 

pripravljata pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani.  

 

Ekonomsko študijo sta članom upravnega odbora, predstavnicama Ministrstva za 

pravosodje (minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič se je opravičil) – 

državni sekretarki Tini Brecelj in v. d. generalne direktorice Direktorata za 

organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo pri Ministrstvu za pravosodje 

mag. Evelin Pristavec Tratar – in članom naše delovne skupine za pripravo 

izhodišč za to ekonomsko analizo predstavila vodja projekta, izredni profesor dr. 

Boštjan Brezovnik (univ. dipl. pravnik), in docent dr. Franjo Mlinarič (univ. dipl. 

ekonomist). Namen ekonomske študije je bil predstaviti razvoj in stanje 

slovenskega odvetništva od leta 1995 do leta 2014, s poudarkom na gibanju 

prihodkov, odhodkov, poslovnem izidu in dinamiki zaposlovanja. Študija naj bi 

tudi preverila, kakšna vrednost odvetniške točke bi bila še primerna, da bi bilo še 

mogoče zagotavljati ustrezno sodno varstvo. Posebna pozornost je bila v študiji 

namenjena vplivu odvetniške tarife na uspešnost odvetniške dejavnosti in 

primerjavi z nekaterimi evropskimi državami.  

 

Analiza je pokazala, da kar 25 odstotkom odvetniških pisarn grozi prenehanje 

delovanja, saj poslujejo z minimalno oziroma celo negativno neto profitno maržo. 

Še zlasti so ogrožene manjše odvetniške pisarne zunaj ekonomsko najmočnejših 

območij Slovenije. Nadalje je analiza pokazala, da sta bila ob upoštevanju vseh 

relevantnih sestavin trga odvetniških storitev delno usklajevanje vrednosti 

odvetniške točke z inflacijo po letu 1994 in zamrznitev njene vrednosti v letu 2003 

strokovno neutemeljena. Popolno usklajevanje vrednosti odvetniške točke z 

gibanjem inflacije od leta 1994 naprej bi že v letu 2015 privedlo do nominalne 

vrednosti odvetniške točke na ravni 0,73 evra.  

 

V analizi je bilo tudi ugotovljeno, da bi se, upoštevaje rast povprečne neto plače 

posameznika od leta 2003 do leta 2012, cena ure odvetniške pisarne lahko 

povišala za 50 odstotkov.  
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Analiza je bila v juniju in juliju predstavljena območnim zborom odvetnikov v 

okviru njihovih srečanj. Objavljena je tudi na spletni strani OZS.  

 

Seja, 6. 6. 2017: 

 

Posvet v Državnem svetu »Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji«  

 

Na seji so bili člani upravnega odbora med drugim seznanjeni s pripravami na 

posvet o vlogi odvetništva v RS, ki sta ga 21. 6. 2017 skupaj organizirala OZS in 

Državni svet RS. Več o posvetu je mogoče prebrati v poletni številki Odvetnika,3 

povzetek razprave pa je objavljen tudi v tej številki.4    

 

Izstavljanje e-računov (pojasnilo Generalne policijske uprave) 

 

Upravni odbor se je seznanil s primerom odvetnice iz Ljubljane, ki je OZS 

obvestila o praksi Policijske postaje Ljubljana – Center. Ta je v postopku o 

prekršku, v katerem je odvetnica priglasila stroške in nagrado, izplačilo 

pogojevala z izstavitvijo e-računa. Odvetnica meni, da pogojevanje izplačila 

stroškov  v postopku o prekršku z izdajo e-računa ni pravilno, saj ne gre za plačilo 

(naročenih) storitev, kot  to velja na primer v primeru zastopanja po uradni 

dolžnosti ali v okviru nudenja brezplačne pravne pomoči, temveč gre za povračilo 

stroškov, povzročenih nasprotni stranki, ki je v postopku uspela.  

 

V zvezi s tem se je OZS obrnila na Ministrstvo za notranje zadeve. Generalna 

policijska uprava (GPU) je 5. 5. 2017 posredovala odgovor, usklajen z 

Ministrstvom za finance, v katerem GPU in ministrstvo predlagata, da v primeru, 

ko je odvetnik že izstavil račun mandantu in je prekrškovnemu organu posredoval 

le zahtevek za priznanje stroškov postopka, odvetnik zaradi preverjanja 

upravičenosti nastalih stroškov k zahtevku za priznanje potrebnih stroškov 

postopka in nagrade priloži račun, izdan mandantu, in potrdilo o plačilu računa. 

Navedeni zahtevek in priloga sta pogoj za izdajo sklepa o priznanju stroškov in 

nagrade, pri čemer v takšnem primeru ponovna izdaja računa oziroma e-računa 

na podlagi sklepa o priznanju stroškov in nagrade ni potrebna.  

 

                                                           
3 Završek, R.: Slovensko odvetništvo danes in kakšno odvetništvo si želimo v prihodnje, Odvetnik, št. 3 (81) –poletje 2017, str. 44; Maček, P.: 
Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji, Odvetnik, št. 3 (81) – poletje 2017, str. 45; Završek, R.: Brez neodvisnega odvetništva sta uresničevanje 
pravice do sodnega varstva in varstvo pravic, Odvetnik, št. 3 (81) – poletje 2017, str. 47. 
4 Razdrih, A.: Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji, Odvetnik, št. 4 (82) – jesen 2017, str. 55. 
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GPU predlaga, da upravni odbor OZS sprejme obvezno razlago 16. člena 

Odvetniške tarife, da se v tovrstnih primerih, v skladu z mnenjem Ministrstva za 

finance, izplačilo povzročenih stroškov postopka izvrši na podlagi 

pravnomočnega sklepa o priznanju in odmeri stroškov oziroma da se ne izda e-

računa. Vendar pa so člani upravnega odbora menili, da sprejem obvezne razlage 

16. člena Odvetniške tarife ni potreben, saj je določba jasna.  

 

Opravljanje nalog pomočnice stečajnega upravitelja poleg odvetniškega poklica  

 

Odvetnica iz Kopra je upravni odbor zaprosila za mnenje, ali lahko kot zaposlena 

odvetnica opravlja naloge pomočnice stečajnega upravitelja prek statusnopravne 

oblike samostojni podjetnik (s. p. – popoldanska dejavnost).  

 

Člani upravnega odbora so se strinjali, da funkcija »pomočnik stečajnega 

upravitelja« v predpisih ne obstaja, niti je kot dejavnost ne določa Standardna 

klasifikacija dejavnosti, zato ne gre za situacijo iz tretjega odstavka 49. člena 

Kodeksa odvetniške poklicne etike, ko odvetnik (samostojno, na podlagi 

predhodno pridobljenega dovoljenja pristojnega organa) opravlja posle 

stečajnega upravitelja. Glede na navedeno so se navzoči člani upravnega odbora 

strinjali, da odvetnica sicer lahko nudi vso potrebno pravno pomoč stečajnemu 

upravitelju, vendar le kot (zaposlena) odvetnica v okviru opravljanja 

odvetniškega poklica, ne pa prek statusnopravne oblike s. p., kot to velja za 

odvetnika, ki je tudi stečajni upravitelj (ima pridobljeno dovoljenje pristojnega 

ministra za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilne likvidacije).  

 

SKLEP:  Odvetnik ne more poleg odvetniškega poklica opravljati nalog 

pomočnika stečajnega upravitelja v statusnopravni obliki samostojni 

podjetnik, kot to velja za stečajnega upravitelja, ki ima pridobljeno 

dovoljenje pristojnega ministra za opravljanje funkcije upravitelja v 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. Odvetnik 

lahko stečajnemu upravitelju sicer nudi pravno pomoč, vendar le v 

okviru opravljanja odvetniškega poklica. 
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Ustavna pritožba odvetnika in pobuda za oceno ustavnosti  petega odstavka 17. 

člena ZOdv  

 

Odvetnik iz Celja je zbornico obvestil, da je na Ustavno sodišče RS vložil ustavno 

pritožbo zoper sklep, s katerim mu je sodišče odmerilo stroške zastopanja po 

uradni dolžnosti po Zakonu o duševnem zdravju. Zadeva se pri Ustavnem sodišču 

vodi pod številko U-I57/17-3. Odvetnik je vložil tudi pobudo za oceno ustavnosti 

petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki jo Ustavno sodišče 

vodi pod številko Up-340/17-3.  V obeh zadevah je odvetnik OZS zaprosil, da 

pristopi kot stranka s stranskim interesom.  

 

SKLEP:  OZS se bo v postopku ustavne pritožbe št. U-I57/17-3 in v postopku  

(št. Up-340/17-3) pobude za oceno ustavnosti petega odstavka 17. 

člena ZOdv, ki ju je podal odvetnik, priglasila kot stranska 

udeleženka.  

 

Delovna skupina za pripravo gradiv za spremembo Stvarnopravnega zakonika 

  

Upravni odbor se je seznanil z informacijami o delu delovne skupine za pripravo 

gradiv za spremembo Stvarnopravnega zakonika (SPZ), člani katere so tudi 

odvetniki, predstavniki OZS. Delovna skupina se je prvič sestala v oktobru 2016, 

ministrstvo je naslednji sestanek sklicalo za 19. 5. 2017.  

 

V zvezi z vabilom na sestanek in dosedanjim delom delovne skupine je OZS 

15.5.2017 Ministrstvu za pravosodje posredovala dopis, v katerem je izrazila 

nezadovoljstvo z načinom dela delovne skupine, izrazila pa je tudi strokovne 

pomisleke v zvezi z načrtovanimi spremembami zakonika. V gradivu, ki so ga 

pripravili pravni strokovnjaki, in v dosedanjih razpravah delovne skupine 

večinoma niso navedeni prepričljivi stvarno utemeljeni razlogi, ki bi upravičili 

tako korenito poseganje v dosedanjo ureditev stvarnopravnih razmerij. Prav tako 

niso spoštovana pravila Resolucije o normativni dejavnosti.5 Ne nazadnje niso 

jasno določeni in utemeljeni niti cilji, za katere naj bi si prizadevala novela SPZ. 

Zbornica  je pravosodnemu ministrstvu še predlagala, da samo prevzame aktivno 

vsebinsko vodenje delovne skupine. Nato je 18. 5. 2017 OZS prejela dopis 

ministrstva, da je sestanek delovne skupine preklican in da bo ministrstvo ob 

upoštevanju pripomb, ki so jih posredovali člani delovne skupine, pripravilo 

                                                           
5 Ur. l. RS, št. 95/09. 
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evalvacijo predlaganih sprememb SPZ ter na podlagi teh ugotovitev predvidoma 

še letošnjo jesen pripravilo novo gradivo za razpravo.  

 

Seja, 11. 7. 2017: 

Upravni spor v zvezi z zavrnitvijo soglasja ministra za pravosodje za spremembo 

vrednosti odvetniške točke 

 

V zvezi z zavrnitvijo soglasja za dvig vrednosti odvetniške točke, ki jo je podal 

minister za pravosodje, je OZS 2. 6. 2016 začela upravni spor. Dne 29. 6. 2017 je 

OZS prejela odgovor Ministrstva za pravosodje kot tožene stranke na četrto 

pripravljalno vlogo tožnice. V postavljenem roku je zbornica odgovorila na vlogo 

tožene stranke, in sicer tako, da se je sklicevala na navedbe v vseh dosedanjih 

vlogah in sodišču predlagala, da odloči o stvari. OZS je v postopku tudi že 

zahtevala prednostno obravnavo zadeve. Če o sporu ne bo odločeno v kratkem, 

bo zbornica podala nadzorstveno pritožbo.  

 

Opomba: Zbornici je bil 31. 8. 2017 vročen sklep o zavrženju tožbe OZS, zoper 

katerega je že vložila pritožbo. Dokumenti so objavljeni na spletni strani zbornice. 

 

Predlog dopolnitve Pravilnika o povrnitvi stroškov in določitvi povprečnine v 

disciplinskem postopku 

 

SKLEP:  Pravilnik o povrnitvi stroškov in določitvi povprečnine v 

disciplinskem postopku (Pravilnik) se dopolni tako, da se doda nov 

prvi odstavek 2. člena Pravilnika, ki se glasi: »Stroški disciplinskega 

postopka so izdatki, ki nastanejo v disciplinskem postopku ali zaradi 

njega.« Dosedanji prvi in drugi odstavek 2. člena Pravilnika 

postaneta drugi in tretji odstavek. V 2. členu Pravilnika se doda nov 

četrti odstavek, ki se glasi:  »Disciplinski obdolženec ne glede na izid 

disciplinskega postopka sam poravna svoje stroške postopka, 

vključno s stroški morebitnega zagovornika.« 

 

Zakon o duševnem zdravju - kdaj lahko odvetnika nadomešča odvetniški 

kandidat  

 

Upravni odbor se je seznanil s korespondenco med OZS in Vrhovnim sodiščem. 

Zbornica je 13. 4. 2017 opozorila Vrhovno sodišče na nezakonito prakso 
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nekaterih sodišč, po kateri v primeru dežurstva po Zakonu o duševnem zdravju 

odvetnika ne more nadomeščati odvetniški kandidat. Ker je taka praksa v 

nasprotju s 55. členom ZOdv, je zbornica zaprosila, da Vrhovno sodišče vsa 

sodišča seznani s prej navedeno določbo ZOdv.  

 

Vrhovno sodišče je 5. 6. 2017 v odgovoru zapisalo, da je bilo stališče zbornice v 

zvezi z zadevno problematiko objavljeno v publikaciji Sodnikov informator (št. 

5/2017, str. 14), ki je namenjena obveščanju sodnic in sodnikov ter je objavljena 

na spletnem portalu sodišča (www.sodisce.si).  

 

Ali odvetnik lahko  ustanovi »stečajno« družbo?   

 

Odvetnik je OZS zastavil vprašanje, ali lahko odvetnik, ki opravlja posle 

stečajnega upravitelja, v ta namen namesto pravnoorganizacijske oblike 

samostojni podjetnik (s. p.) ustanovi družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), v 

kateri bi bil odvetnik edini družbenik in direktor? Edina dejavnost družbe bi bila 

povezana z opravljanjem funkcije stečajnega upravitelja. Strokovna služba 

zbornice je v zvezi z navedenim vprašanjem pripravila v nadaljevanju povzeto 

mnenje in ga posredovala upravnemu odboru.  

 

Kodeks odvetniške poklicne etike v drugem odstavku 49. člena določa, da 

odvetniki lahko opravljajo posle stečajnega oziroma likvidacijskega upravitelja 

družbe, vendar je ne morejo zastopati kot odvetniki in ne smejo uporabljati naziva 

odvetnik ali svojega žiga. Po sklepu upravnega odbora OZS iz leta 2009 mora biti 

poslovanje odvetnika strogo ločeno od njegovega poslovanja kot stečajnega 

upravitelja. Upravni odbor je 3. 11. 2015 sprejel sklep, da je za odvetnika 

opravljanje dejavnosti stečajnega upravitelja v pravnoorganizacijski obliki 

samostojni podjetnik dopustno, pri čemer lahko opravlja izključno dejavnosti, ki 

jih opravlja stečajni upravitelj, ne pa tudi drugih dejavnosti, in če na ta način 

pridobi zgolj nagrade v stečajnih postopkih. V prvem odstavku 49. člena Kodeksa 

odvetniške poklicne etike je določeno, da je lahko odvetnik ustanovitelj ali član 

družbe, ne more pa opravljati nalog poslovodnega organa, ne more biti v družbi 

zaposlen in ne more je zastopati (navedeno ne velja za odvetniško družbo).  

 

Upravni odbor je 6. 4. 2017 sprejel sklep, da je odvetniškim družbam dovoljeno 

ustanavljanje gospodarskih družb, če to ne nasprotuje predpisom, ki urejajo 

odvetništvo. 

http://www.sodisce.si/
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SKLEP:   Odvetnik lahko ustanovi d. o. o., ki bo namenjena opravljanju 

funkcije stečajnega upravitelja, saj je opravljanje poslov stečajnega 

upravitelja združljivo z opravljanjem odvetniškega poklica. V skladu 

s prvim odstavkom 49. člena Kodeksa odvetnik ne sme biti direktor 

takšne družbe.  

 

Seja, 5. 9. 2017: 

 

Upravni spor v zvezi z zavrnitvijo soglasja ministra za pravosodje za spremembo 

vrednosti odvetniške točke 

 

Upravni odbor se je seznanil s sklepom Upravnega sodišča Republike Slovenije 

opr. št. I U 161/2017, s katerim je zavrglo tožbo Odvetniške zbornice Slovenije.  

Po mnenju sodišča izpodbijani akt ministra za pravosodje ni posamični akt, 

temveč  akt politične diskrecije, zoper katerega upravni spor ni možen.  

 

SKLEP:  Odvetniška zbornica Slovenije bo zoper sklep Upravnega sodišča RS 

opr. št. 161/2017 z dne 23. 8. 2017 vložila pritožbo. 

 

Dejavnost odvetništva pri subjektih, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje  

odvetniškega poklica 

 

Upravni odbor se je seznanil z odgovorom Agencije RS za javnopravne evidence 

in storitve (AJPES) (na predlog OZS), naj začne AJPES v postopku registracije  

zavračati vpis dejavnosti 69.101 – odvetništvo osebam, ki nimajo odločbe OZS o 

vpisu v imenik odvetnikov. AJPES je z dopisom z dne 18. avgusta 2017 sporočil,  

da bo svojim uslužbencem dal navodila, da pri vpisu dejavnosti 69.101 –

odvetništvo stranke opozorijo na določbe Zakona o odvetništvu (ZOdv) in jih 

napotijo na izbiro druge primerne dejavnosti. Prošnjo za posredovanje takih 

navodil drugim točkam VEM bo posredoval tudi Ministrstvu za javno upravo.  

AJPES je še sporočil, da so po pregledu podatkov o poslovnih subjektih v 

Poslovnem registru Slovenije (PRS) ugotovili, da ima 33 samostojnih podjetnikov 

kot drugo dejavnost vpisano tudi dejavnost 69.101 – odvetništvo.  

 

Noben od navedenih poslovnih subjektov ni vpisan v imenik odvetnikov. Prav tako 

so ugotovili, da ima 27 gospodarskih družb v PRS med drugim vpisano tudi 

dejavnost 69.101 – odvetništvo. Vse družbe imajo to dejavnost vpisano v aktu o 
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ustanovitvi. AJPES bo vseh 33 samostojnih podjetnikov pozval k izbrisu 

dejavnosti 69.101 – odvetništvo in o rezultatih obvestil zbornico. V zvezi z 

gospodarskimi družbami pa AJPES predlaga, da se zbornica obrne neposredno 

na sodišče, saj gre za vpis dejavnosti v aktu o ustanovitvi posamezne družbe. V 

zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti pa bo 

AJPES za mnenje zaprosil še Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo. Problem preverjanja izpolnjevanja pogojev bi 

bilo po oceni AJPES mogoče v celoti rešiti le na podlagi sprememb sedanjih 

pravnih podlag, do takrat pa bodo poskušali stranke odvrniti od neustreznega 

vpisa z ustreznimi pojasnili. AJPES še predlaga izvajanje sankcij, ki jih določa 

71.a člen ZOdv.  

   

Zastopanje različnih vlagateljev s strani oseb, ki niso odvetniki 

 

Upravni odbor se je seznanil z dokumentacijo, ki jo je Ministrstvo za pravosodje 

odstopilo v nadaljnjo obravnavo Tržnemu inšpektoratu RS. Gre za vloge večjega  

števila vlagateljev, ki so jih vložili na sodišča v konkretnih sodnih postopkih. V 

vseh zadevah je pravnemu sredstvu priložena tožba, vložena na Sodišče EU zoper 

Uredbo (EU) št. 655/2014 z dne 15. 4. 2014, vloge so tudi napisane na identičen 

način, zato ministrstvo domneva, da izhajajo iz istega vira, čeprav gre formalno 

za različne vlagatelje (pravne in fizične osebe). Ministrstvo domneva, da gre v 

zadevi za kršitve drugega odstavka 2. člena ZOdv, ki določa, da lahko pred sodišči 

stranko zastopa le odvetnik, če zakon ne določa drugače. Pristojni inšpektorat 

poziva, da ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi.  

 

Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije  

 

Letno poročilo Varuha človekovih pravic Upravni odbor se je seznanil z Letnim 

poročilom Varuha človekovih pravic RS za leto 2016, ki v poglavju 2.4.9. 

Odvetništvo in notariat analizira stanje na področju odvetništva. Varuh bistvenih 

kršitev na področju odvetništva ni zaznal. Priporoča, naj se OZS še naprej odziva 

na nepravilnosti v lastnih vrstah z učinkovitim delom svojih disciplinskih organov 

ter zagotovi hitro in objektivno odločanje o prijavah, vloženih zoper odvetnike.  
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Odgovor Tržnega inšpektorata v zvezi s prijavo zoper pravno osebo Vknjižba  

d.o.o. 

 

Odgovor Tržnega inšpektorata v zvezi s prijavo zoper pravno osebo Vknjižba, 

d.o.o. OZS je 19. 5. 2017 pri Tržnem inšpektoratu RS podala prijavo zoper družbo 

Vknjižba, d.o.o. Družbi očita kršitev drugega odstavka 2. člena ZOdv. Upravni 

odbor se je seznanil z odgovorom Tržnega inšpektorata, iz katerega izhaja, da je 

bila v inšpekcijskem postopku ugotovljena kršitev prej navedene določbe ZOdv, 

saj je zavezanec zastopal stranko v postopku pred sodiščem proti plačilu, zato je 

inšpektor zoper njega prekrškovno ukrepal.  

 

Seja, UO 28. 9. 2017: 

 

Dan evropskih odvetnikov 2017 

 

Članica delegacije OZS pri CCBE je zbornico seznanila, da je določena tema 

Dneva evropskih odvetnikov 2 017, ki bo potekal 25. 10. 2017. Tema bo »E 

vključeni odvetniki – kako lahko digitalna transformacija obogati odnos med 

državljanom in odvetnikom«. CCBE prosi za informacijo, ali bo OZS v zvezi s tem 

organizirala kakšno aktivnost.  

 

SKLEP:   Odvetniška akademija OZS bo predvidoma 25. 10. 2017 za širšo 

laično javnost organizirala predavanje o digitalizaciji odvetniškega 

poklica. O dogodku bo obvestila tudi CCBE.  

 

Opomba: Ob Dnevu evropskih odvetnikov so 25. 10. 2017 na Pravni fakulteti 

Univerze v Ljubljani potekali kratki diskurzi o temi »Etični vidiki uporabe novih 

tehnologij v odvetništvu in varstvo državljanov«, v organizaciji Odvetniške 

zbornice Slovenije in Odvetniške akademije OZS ter Pravne fakultete v Ljubljani. 

Sodelovali so predsednik OZS in odvetnik mag. Roman Završek, odvetnica Živa 

Drol Novak, predsednik etične komisije pri OZS odvetnik Janez Stušek, 

direktorica Odvetniške akademije OZS in odvetnica Alenka Košorok Humar ter 

docent na PF Univerze v Ljubljani dr. Aleš Novak. Dan odvetnikov so 

zaznamovali tudi v ljubljanskem odvetniškem zboru. 
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Davčna obravnava pravne pomoči  in  predlog novele ZDoh -2  

 

Upravni odbor se je 23. 8. 2017 seznanil z odgovorom OZS Ministrstvu za 

pravosodje na posredovani predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o dohodnini (EVA 201716110023). Po proučitvi predlaganih zakonskih 

sprememb je zbornica namreč ugotovila, da te ne zajemajo vseh situacij, v katerih 

so posamezniki prejemniki brezplačne pravne pomoči. Tako predlog zakona ne 

ureja dohodninske obravnave brezplačne pravne pomoči, ki jo posamezniki 

prejmejo v okviru vsakoletnega Dneva odvetniške pravne pomoči pro bono, prav 

tako niso zajeti primeri, ko odvetniki pri opravljanju odvetniškega poklica na 

podlagi določbe 46. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike socialno šibkim 

strankam nagrade za delo ne zaračunajo.  

 

Zato je OZS ministrstvu predlagala, da se zaradi zagotavljanja načela enake 

davčne obravnave vseh oblik brezplačne pravne pomoči, ki jo nudijo odvetniki, v 

predlagani noveli Zakona o dohodnini na enak način, kot je predviden za davčno 

obravnavo pravne pomoči po Zakonu o brezplačni pravni pomoči (ZBPP), uredi 

tudi pravna pomoč, prejeta na Dan odvetniške pravne pomoči pro bono, in pomoč, 

ki jo v skladu z etičnimi načeli in pravili pri opravljanju odvetniškega poklica 

odvetniki nudijo socialno šibkejšim strankam.  

 

Zbornica je vnovič opozorila tudi na problematiko obračunavanja DDV v zvezi z 

opravljenimi storitvami brezplačne pravne pomoči ter predlagala, da se 

vprašanje davčne ureditve brezplačne pravne pomoči, ki jo zagotavljajo 

odvetniki, uredi celostno in hkratno tako z dohodninskega vidika kot z vidika 

davka na dodano vrednost.  

 

Ministrstvo za pravosodje je v odgovoru 8. 9. 2017 opozorilo na že znano stališče 

Ministrstva za finance v zvezi z davčno obravnavo brezplačne pravne pomoči. V 

okviru Dneva odvetniške pravne pomoči pro bono (19. 12.) odvetniki storitve 

opravljajo brezplačno, zato tako opravljene storitve niso predmet davka na 

dodano vrednost. Drugačno je stališče glede opravljanja odvetniških storitev po 

46. členu Kodeksa odvetniške poklicne etike. Po pojasnilih Ministrstva za finance 

namreč v teh primerih ni mogoče govoriti o brezplačni pravni pomoči v pomenu, 

kot ga določa ZBPP. Poudarilo je še, da se na lokalni ravni pomoč ljudem v stiski 

že zagotavlja prek nevladnih organizacij, društev in posameznikov, ki nudijo 

brezplačno pravno pomoč. Nekatere lokalne skupnosti pomoč zagotavljajo tudi 
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prek odvetnikov, upokojenih odvetnikov ali odvetniških družb. Izrazilo pa je 

pripravljenost, da bo tudi v prihodnje prisluhnilo potrebam po morebitni 

spremembi normativne ureditve ZBPP z namenom, da se zagotovi enakopraven 

položaj upravičencev do brezplačne pravne pomoči v razmerju do tistih, ki jim 

njihov materialni položaj omogoča, da si lahko sami, brez pomoči države, 

zagotovijo potrebno pravno pomoč.  

 

Reorganizacija mreže sodišč  

 

OZS se je seznanila z nameravano reorganizacijo sodstva, ki med drugim 

predvideva ukinitev treh okrožnih sodišč, in sicer na Ptuju, v Slovenj Gradcu in v 

Krškem. Ministrstvu za pravosodje je 5. 9. 2017 predlagala, da jo seznani s 

strokovnimi podlagami za predvideno reorganizacijo sodstva. Zbornica je 

ministrstvo posredovala pojasnilo, da pomeni reorganizacija mreže sodišč eno od 

reform, katerih ključni cilj je posodobitev mreže tako, da se zagotovi enakomerna 

obremenitev sodnikov in s tem hitrejše reševanje sodnih spisov. Priprava nove 

mreže poteka v komunikaciji s sodno vejo oblasti, širša razprava z drugimi 

deležniki, na katere bo sprememba mreže vplivala, pa bo možna šele po uskladitvi 

izhodiščnih tez s predstavniki sodstva. Člani upravnega odbora so se strinjali, da 

se zbornica vključi v razpravo takoj, ko bodo znani izhodiščne teze in obseg 

reorganizacije. 

 

Ustavna pritožba odvetnika v zvezi z obveznostmi odvetnikov zaradi 

spremenjene davčne stopnje v letu 2013 

 

Ustavna pritožba odvetnika v zvezi z obveznostmi odvetnikov zaradi spremenjene 

davčne stopnje v letu 2013. Odvetnik je zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 

338/2014 z dne 21. 9. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča RS št. I U 

1501/2013 z dne 20. 5. 2014 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. 

št. 2584/2012 z dne 31. 7. 2013 vložil ustavno pritožbo. Odločitev Upravnega 

sodišča v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. Bpp 2584/2012 

je namreč tako po mnenju odvetnika kot tudi po mnenju OZS, ki je v zadevi 

priglasila stransko intervencijo, v nasprotju s tretjim odstavkom 60.a člena 

Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) in 40. 

členom ZBPP, poleg tega gre za očiten in arbitraren odstop od ustaljene sodne 

prakse. Sodišče je namreč od odvetnikov zahtevalo, da zaradi spremembe davčne 

stopnje krijejo razliko oziroma oni nosijo posledice spremembe davčne stopnje 
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(po 20. 7. 2013 namreč niso smeli izdati računa z 20 – odstotnim DDV, pred 

prejemom sklepa o odmeri stroškov pa izdaja računa ni bila mogoča).  

 

OZS je 15. 9. 2017 prejela obvestilo, da Ustavno sodišče o njeni priglašeni 

stranski intervenciji ne bo odločalo, saj je s sklepom št. Up1056/1611 z dne 

11.9.2017 ustavno pritožbo odvetnika na podlagi tretje alineje prvega odstavka 

55.b člena v zvezi s prvo alinejo drugega odstavka 55. a člena Zakona o ustavnem 

sodišču zavrglo, ker ni dovoljena. Odvetnik je predlagal, da se postopek nadaljuje 

pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Ker problematika vpliva na 

prekrškovno obravnavo tovrstnih ravnanj odvetnikov pri izdajanju računov, ne pa 

toliko na maso iz naslova spremenjene davčne stopnje, so se navzoči strinjali s 

tem, da se zadeva nadaljuje na Evropskem sodišču za človekove pravice, zato je 

bil sprejet naslednji sklep.  

 

SKLEP:  OZS bo na strani tožeče stranke – odvetnika v zvezi z obveznostmi 

odvetnikov po 20. 7. 2013 zaradi spremenjene davčne stopnje pred 

Evropskim sodiščem za človekove pravice priglasila stransko 

intervencijo, če se bo odvetnik odločil za to pravno sredstvo. 

 

Odgovor Tržnega inšpektorata v zvezi s prijavo OZS zoper nekdanjega 

odvetnika 

 

Odgovor Tržnega inšpektorata v zvezi s prijavo OZS zoper nekdanjega odvetnika 

OZS je pri Tržnem inšpektoratu RS zoper nekdanjega odvetnika podala prijavo, 

saj navedeni nadaljuje z opravljanjem odvetniške dejavnosti (sprejemanje strank, 

zastopanje strank v postopkih na sodišču) in z oglaševanjem dejavnosti (izobešena 

tabla, vizitke z nazivom odvetnik), čeprav za to ne izpolnjuje pogojev. Tržni 

inšpektorat RS je 25. 8. 2017 zbornico seznanil z ugotovitvami v omenjeni zadevi. 

Po poizvedbah, ki jih je opravil na sodišču, je ugotovil, da nekdanji odvetnik 

strank v postopkih na sodišču ne zastopa proti plačilu, zato v tem delu ni imel 

podlage za ukrepanje, nadaljuje pa s postopkom ugotavljanja preostalih očitanih 

kršitev. O ugotovitvah bo inšpektorat obvestil zbornico. Predsednik je upravni 

odbor še seznanil, da je 23. 9.  2017 na pobudo OZS na Finančni upravi RS 

potekal sestanek v zvezi s ponudniki, ki na trgu opravljajo storitve, ki jih lahko 

proti plačilu opravljajo zgolj odvetniki. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki 

Tržnega inšpektorata. Oba organa sta zbornico seznanila s težavami, s katerimi 

se soočata pri dokazovanju kršitev drugega odstavka 2. člena ZOdv ter s tem 
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povezanih kršitev Zakona o nepoštenih poslovnih praksah in Zakona o 

preprečevanju dela in oglaševanja na črno. Oba organa sta predlagala, da 

zbornica še najprej posreduje prijave obema organoma. Izrazila sta tudi 

pripravljenost, da OZS v postopku sprejemanja novega zakona o odvetništvu 

podpreta pri prizadevanju za ponovno uzakonitev obveznega zastopanja prek 

odvetnika v postopkih na sodišču, kar bo zmanjšalo sedanje anomalije na trgu ter 

tveganje za stranke.  

 

Davčno nevtralno statusnopravno preoblikovanje odvetnikov 

 

Odvetnik je OZS seznanil z odločbo Finančne uprave RS št. DT 42125761/2014 z 

dne 4. 9. 2017, na podlagi katere je davčni organ priznal posebno davčno 

obravnavo v primeru prenehanja opravljanja odvetniške dejavnosti kot 

samostojni odvetnik in nadaljevanja opravljanja te dejavnosti v drugi 

statusnopravni obliki (odvetniška družba). Ker odločitev davčnega organa v zvezi 

z davčno nevtralnim statusnopravnim preoblikovanjem pomeni pomembno 

spremembo prakse davčnih organov za širši krog odvetnikov, je bil sprejet 

naslednji sklep. 

 

SKLEP:   Odločbo Finančne uprave RS št. DT 42125761/2014 z dne 4. 9. 2017 

se – po prejemu soglasja odvetnika – v anonimizirani obliki objavi 

na zaprtih straneh OZS.  

 

Seja UO 18. 10. 2017 

 

Odgovor Tržnega inšpektorata v zvezi s prijavo OZS zoper Bojana Kuka  

 

Upravni odbor se je seznanil z odgovorom Tržnega inšpektorata RS na prijavo 

OZS zoper Bojana Kuka, ki na trgu ponuja pravne storitve pod imenom »Mobilni 

pravnik«. Tržni inšpektorat je 27. 9. 2017 zbornico obvestil o svojih ugotovitvah 

pri inšpekcijskem pregledu, da Bojan Kuk ni registriran za opravljanje 

kakršnekoli dejavnosti, zato je bila zadeva zaradi suma dela na črno odstopljena 

Finančnemu uradu RS. Zbornica bo obveščena o ugotovitvah. 

 

Fotokopiranje spisnih listin v zadevah ex offo 

 

OZS je 26. 9. 2017 Vrhovnemu sodišču RS posredovala pobudo za spremembo 

prakse v zadevah, v katerih so odvetniki postavljeni za zagovornika po uradni 
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dolžnosti. Še preden odvetnik sploh lahko začne z delom, si mora (nemalokrat celo 

na lastne stroške) sam priskrbeti fotokopijo spisa, kar tako časovno kot tudi 

finančno oteži izvajanje obrambe po uradni dolžnosti. Nemalokrat se tudi zgodi, 

da odvetnik v postopku založenih stroškov za fotokopiranje niti ne dobi povrnjenih 

oziroma jih dobi povrnjene le deloma. OZS je predlagala, da sodišče sprejme 

ukrepe za spremembo izvajanja obrambe po uradni dolžnosti v smeri, da bi 

sodišča že ob postavitvi odvetnika za zagovornika po uradni dolžnosti v konkretni 

zadevi le temu posredovala tudi kopijo spisa oziroma mu omogočila brezplačno 

pridobitev fotokopij tistih spisnih listin, za katere bi posamezni zagovornik ex offo 

presodil, da jih potrebuje pri zagotavljanju pravice do obrambe. Vrhovno sodišče 

je 2. 10. 2017 odgovorilo v smeri, da gre pri vprašanju brezplačnega 

fotokopiranja spisnih listin za stroške postopka, za katere pa ni generalne pravne 

podlage za njihovo oprostitev. Sodišče je predlagalo, da se zbornica s pobudo 

obrne na Ministrstvo za pravosodje, ki naj zadevo prouči v smeri morebitnih 

zakonskih sprememb. Sodišče je še poudarilo da bi predlagana rešitev od sodišč 

zahtevala dodatna finančna sredstva za materialne stroške in kadre. Glede na to, 

da se podobne težave z zagotavljanjem fotokopij spisnih listin ter s tem 

povezanimi stroški pojavljajo tudi v zadevah brezplačne pravne pomoči, na kar je 

zbornica Vrhovno sodišče RS opozorila v avgustu 2017, je bil sprejet naslednji 

sklep.  

 

SKLEP:  OZS posreduje Ministrstvu za pravosodje pobudo za sprejem 

ustreznih ukrepov (vključno s spremembo zakonodaje), ki bodo 

omogočili, da bodo zagovornikom ex offo in zastopnikom v zadevah 

brezplačne pravne pomoči že ob postavitvi zagotovljeni potrebni 

materialni pogoji za izvajanje ustavnih pravic strank v postopku. 

OZS v zvezi s tem pri ministrstvu zahteva tudi sklic sestanka.  

 

Opomba: Ministrstvo za pravosodje je z OZS in Vrhovnim sodiščem sklicalo 

sestanek, ki bo potekal 13. 12. 2017. 

 

Stališče CCBE v zvezi z vplivom brexita na odvetniški poklic 

 

Članica delegacije OZS pri CCBE je OZS posredovala stališče CCBE, 

posredovano Evropski komisiji, v zvezi z vplivom t. i. brexita (izstopa Združenega 

kraljestva iz EU) na odvetniški poklic. Stališče izpostavlja, da pri dilemi o 

morebitnih (formalno) pridobljenih pravicah in pravicah, ki so se dejansko 

izvrševale, prevladajo pravice, ki so se dejansko izvrševale, pri čemer je za 
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tolmačenje, kdaj gre za pridobljene pravice na evropski ravni, pristojno sodišče. 

Reciprociteta velja glede vseh zadev, povezanih z brexitom, tako za odvetnike kot 

tudi za pravne storitve kot take. Po brexitu bodo morali odvetniki in drugi subjekti 

iz Združenega kraljestva izpolnjevati zahteve, ki sicer veljajo v 27 državah 

članicah EU (glede opravljanja odvetniškega poklica, prebivanja, državljanstva 

EU itd.). 

 

SKLEP:   OZS podpira stališče CCBE v zvezi z vplivom brexita na odvetniški 

poklic.  

 

Sprememba 63. člena Statuta OZS in postopek izdaje soglasja s strani Vlade RS 

 

Ministrstvo za pravosodje je 16. 10. 2017 v zvezi s predlogom OZS za podajo 

soglasja Vlade k spremembi 63. člena Statuta OZS, ki med drugim določa tudi 

višino vpisnine v imenik odvetnikov, zbornici posredovalo popravke spremenjene 

določbe 63. člena Statuta OZS, s predlogom, da zbornica predlagane redakcijske 

popravke preveri in sporoči, ali lahko ministrstvo nadaljuje s postopkom v zvezi 

s podajo soglasja Vlade k spremembi Statuta OZS.  

 

SKLEP:  Predlagani redakcijski popravki določbe 63. člena Statuta OZS se 

potrdijo. OZS o tem obvesti Ministrstvo za pravosodje.  

 

Seja, 14. 11. 2017:  

 

Dan odvetniške pravne pomoči PRO BONO 

 

Predsednik OZS je člane Upravnega odbora pred sejo pozval k posredovanju 

predlogov glede izvedbe letošnjega dneva PRO BONO odvetniške pravne pomoči. 

V zvezi s tem je prejel predlog OZO Ptuj in sicer, da OZS skliče tiskovno 

konferenco, na kateri pojasni, da letošnjega dneva PRO BONO ne bo, ker 

odvetniki vse leto delajo pro bono. V razpravi, ki je sledila, so navzoči člani 

predstavili svoja stališča v zvezi s predlogom OZO Ptuj in izvedbo dneva 

odvetniške pravne pomoči PRO BONO. Večina članov upravnega odbora je 

menila, da nesoglasja med odvetniki in državo zaradi onemogočanja pravičnega 

plačila za opravljeno delo (polovična tarifa v zadevah ex offo in Bpp, zavračanje 

izdaje soglasja k spremembi vrednosti odvetniške točke) niso v nikakršni zvezi z 

državljani, zato zaradi tega slednji ne smejo trpeti posledic. Večina je tudi menila, 

da je dogodek (letos bo potekal že sedmič po vrsti) dobra promocija odvetništva 
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ter kaže na socialno odgovornost odvetnikov. Glede same izvedbe so navzoči 

podali različne predloge, od tega, da bi odvetniki svetovali zgolj v odvetniških 

pisarnah, do tega, da bi potekalo svetovanje tudi ali zgolj izven odvetniških pisarn 

(npr. na sodiščih, v prostorih občin oziroma krajevnih skupnosti, v prostorih 

hotelov, centrov za socialno delo). Predsednik zbornice je predlagal, da se ta dan 

razširi na pet dni in sicer od 18. do 22. 12. 2017, v navedenem terminu pa bo 

svetovanje odvetnikov časovno razdeljeno na območne zbore odvetnikov tako, da 

bodo v prej navedenem terminu odvetniki posameznega OZO svetovali na točno 

določen dan, po predhodnem razporedu. Navzoči so se tudi strinjali, da se zaradi 

pomanjkanja časa – dan se običajno izvede 18. decembra, o morebitnih 

spremembah pri sami izvedbi dneva PRO BONO prihodnje leto razprava začne 

prej, kot letos. Po obširni razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:  

 

SKLEP:  Dan odvetniške pravne pomoči PRO BONO se izvede v obdobju petih 

dni in sicer od 18. do 22. 12. 2017. Odvetniki v posameznem zboru 

zagotovijo pravno pomoč na dan, predviden v razporedu, ki ga 

pripravi OZS. Pravno pomoč bodo odvetniki nudili v posameznih 

odvetniških pisarnah ali, v kolikor bo to mogoče, združeno v 

prostorih na krajih, ki so javno dostopni in nudijo potrebno zasebnost 

(npr. v prostorih lokalnih skupnosti, hotelih,..) in jih bo za ta namen 

zagotovil posamezni območni zbor odvetnikov. Odvetniška zbornica 

Slovenije bo pripravila dopis Vrhovnemu sodišču RS za vsa sodišča 

s prošnjo, da se vključijo v izvedbo letošnjega Dneva odvetniške 

pravne pomoči PRO BONO na način, da zagotovijo prostor, v 

katerem bodo lahko odvetniki nudili pravno pomoč.   

 

Predsednik zbornice je navzoče še seznanil, da bo v januarju 2018 sklical sestanek 

v širši zasedbi, na katerem bo obravnavana pereča problematika na področju 

odvetništva, kot je polovična tarifa v zadevah ex offo in Bpp, vrednost odvetniške 

točke, ekonomska analiza o stanju odvetništva, Zakon o odvetništvu ter nadaljnji 

ukrepi za izboljšanje stanja na področju odvetništva v Sloveniji. Sestanek bo 

potekal predvidoma v  hotelu Plesnik v Logarski dolini  v petek, 12. 1. 2017 v 

popoldanskih urah, takoj po januarski seji Upravnega odbora OZS, ter v soboto 

13. 1. 2018 v dopoldanskih urah. Udeležba je zaradi obravnave problematike 

obvezna, več informacij bodo člani Upravnega odbora ter drugi vabljeni 

udeleženci prejeli naknadno.  
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Idejni osnutek Zakona o pravosodnem  izpitu 

 

OZS je dne 20. 10. 2017 v okviru strokovnega usklajevanja prejela izhodiščne teze 

in idejni osnutek Zakona o pravosodnem izpitu. Ker je iz gradiva razbrati, da bo 

usposabljanje pravnikov namenjeno le tistim, ki bodo nameravali opravljati 

sodniško ali državnotožilsko funkcijo, delo državnega odvetnika ali notarja, iz 

osnutka pa je poklic odvetnika izvzet, je OZS dne 25. 10. 2017 ministrstvo 

zaprosila za sestanek. Ministrstvo je v odgovoru z dne 13. 11. 2017 navedlo, da 

gre zgolj za idejni osnutek ureditve, zato bo izmenjava stališč nujna. S tem 

namenom je zbornico ponovno pozvalo, da posreduje svoja stališča, pripombe in 

predloge  do 31. 1. 2018. Ministrstvo bo nato spomladi 2018 sklicalo srečanja  z  

vsemi deležniki z namenom nadaljnje izmenjave stališč. Na strokovno izmenjavo 

stališč bo po navedbah ministrstva vabljena tudi OZS.  

 

SKLEP:  OZS do 31. 1. 2018 Ministrstvu za pravosodje posreduje pripombe in 

predolge na idejni osnutek  Zakona o pravosodnem izpitu.  

 

Obračunavanje mediacijskih srečanj 

 

Odvetnik iz Ljubljane je OZS zaprosil za pojasnilo, kako se obračunajo posamezni 

pristopi v postopku mediacije, če je mediacijskih srečanj več. Komisija za 

odvetniško tarifo je pripravila mnenje, da je v konkretnem primeru potrebno 

uporabiti 1. odstavek tar. št. 4 Odvetniške tarife. Ker je po mnenju odvetnice  

tarifa v tem delu jasna, pojasnila oziroma obvezne razlage po 19. členu 

Odvetniške tarife ni potrebno sprejeti.  

 

SKLEP:  Odvetniku se posreduje odgovor Komisije za odvetniško tarifo, da se 

posamezni pristopi v postopku mediacije v pravdi, če je mediacijskih 

srečanj več, obračunajo po 1. odstavku tar. št. 4 Odvetniške tarife.   

 

Volitve članov Državnega Sveta RS 

 

OZS je skladno z izidi volitev na Skupščini OZS dne 18. 10. 2017 Državni volilni 

komisiji posredovala seznam izvoljenih predstavnikov OZS v volilno telo ter 

kandidatko OZS za člana Državnega sveta - predstavnika samostojnih poklicev.  

Dne 6. 11. 2017 je OZS prejela odločbo Državne volilne komisije, da se v seznam 

izvoljenih predstavnikov v volilno telo vpiše vseh 18 elektorjev, ki jih je predlagala 
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OZS. Prav tako je prejela odločbo Državne volilne komisije, da se potrdi 

kandidatura odvetnice Bojane Potočan za članico Državnega sveta -predstavnika 

samostojnih poklicev.   

 

Zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih  

 

OZS je Ministrstvu za pravosodje dne 27. 10. 2017 posredovala pripombe k 

osnutku Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih. Dne 6. 11. 2017 je OZS 

prejela vabilo Ministrstva za pravosodje na ustno izmenjavo mnenj, stališč in 

predlogov v zvezi z osnutkom prej navedenega zakona. Predvidena so tri srečanja 

s predstavniki strokovne javnosti in sicer 15., 17. in 22. 11. 2017. V imenu OZS 

se bosta srečanj udeležili članici Upravnega odbora odvetnica Klavdija Kerin in 

odvetnica Tanja Marušič. 

 

Odziv Društva državnih tožilcev Slovenije na kandidaturo odvetnika dr. Blaža  

Kovačiča Mlinarja za člana Državnotožilskega sveta  

 

OZS je dne 25. 8. 2017 prejela poziv predsednika države, da mu posreduje 

predlog za kandidata za člana Državnotožilskega sveta (DTS) iz vrst pravnih 

strokovnjakov. Zakon o državnem tožilstvu določa, da predsednik države 

državnemu zboru predlaga kandidate za štiri člane DTS iz vrst pravnih 

strokovnjakov, štiri člane izberejo tožilci sami znotraj svojih vrst, enega pa določi 

minister, pristojen za pravosodje.  

 

OZS je predsedniku države dne 12. 9. 2017 predlagala pravnega strokovnjaka in 

odvetnika dr. Blaža Kovačiča Mlinarja. Dne 9. 11. 2017 pa je bila OZS 

seznanjena, da je odvetnik odstopil od kandidature, saj je, kot je navedel, Društvo 

državnih tožilcev Slovenije v pismu, naslovljenem na Državni zbor, nasprotovalo 

kandidaturi iz odvetniških vrst.  

 

OZS se je na poseg državnih tožilcev v postopek volitev štirih članov 

Državnotožilskega sveta iz vrst pravnih strokovnjakov izven tožilskih vrst odzvala 

dne 10. 11. 2017 s pismom predsedniku Državnega zbora ter dne 13. 11. 2017 še 

s sporočilom javnost, saj meni, da tako neposredno, kakor tudi posredno 

poseganje državnih tožilcev v pristojnosti državnega zbora, ki na predlog 

predsednika države izvoli štiri od devetih članov DTS, ni primerno, niti dopustno.  
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Prijava kršitve Kodeksa sodniške etike  

 

Odvetniška zbornica Slovenije je dne 16. 10. 2017 v zvezi s pisanjem dr. Cirila 

Keršmanca, sicer okrožnega sodnika na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v 

Ljubljani,  predsedniku Vrhovnega sodišča RS ter Komisiji za etiko in integriteto 

pri Sodnem svetu Republike Slovenije poslala prijavo kršitev Kodeksa sodniške 

etike. Sodnik je namreč v časopisnem članku z naslovom »Državni uradnik in 

njegova neodtujljiva pravica do lastnega tempa«, objavljenim dne 7. 10. 2017 v 

prilogi časopisa Dnevnik, neupravičeno javno blatil odvetništvo, s čimer je po 

mnenju OZS grobo kršil načela Kodeksa sodniške etike ter rušil ugled pravosodja. 

Dne 27. 10. 2017 je OZS prejela dopis predsednika Vrhovnega sodišča RS, da je 

bila prijava odstopljena predsedniku Okrožnega sodišča v Ljubljani v nadaljnjo 

pristojno odločanje. 

 

Opomba:  Dne 8. 1. 2018 je OZS prejela načelno mnenje Komisije za etiko in 

integriteto pri Sodnem svetu Republike Slovenije, da  javno izražanje sodnika dr. 

Cirila Keršmanca ni bilo v nasprotju s sodniško etiko.  

 

Seja, 13. 12. 2017 

 

Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja odvetniškemu pripravniku 

 

Odvetnica AA, kot edina zaposlena odvetnica v odvetniški družbi XX, je zaradi 

daljše bolniške odsotnosti določila substitucijsko nadomeščanje s strani drugega 

odvetnika. Ker je v prej navedeni odvetniški družbi zaposlena tudi odvetniška 

pripravnica, je OZS odvetniško družbo pozvala, da naj pojasni, kako je odvetniški 

pripravnici zagotovljeno izobraževanje in usposabljanje (47. člen ZOdv). 

Odvetniška družba je dne 24. 11. 2017 pisno pojasnila, da odvetniški pripravici 

usposabljanje  zagotavlja odvetnik BB.  

 

Ob vpogledu v poslovni register je bilo še ugotovljeno, da je edini družbenik 

odvetniške družbe XX, oseba CC, ki pa ni odvetnik, kar pa ni skladno z ZOdv, ki 

v tretjem odstavku 37. člena določa, da so lahko družbeniki odvetniške družbe 

zgolj odvetniki.  V zvezi s tem je bil sprejet naslednji  

 

SKLEP:  Odvetniško družbo XX, se pozove, da uskladi delovanje družbe s 

predpisi, ki urejajo odvetništvo. 
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Sprejem smernic s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja  

terorizma  

 

Dne 19. 11. 2016 je pričel veljati novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in 

financiranja terorizma (ZPPDFT-1). V 139. členu določa OZS kot primarni 

nadzorni organ za odvetnike in odvetniške družbe. Skladno z določbo 154. člena 

zakona primarni nadzorni organ izda priporočila ali smernice v zvezi z izvajanjem 

posameznih določb ZPPDFT-1. Strokovna služba OZS je zato pripravila smernice 

ter jih predložila v sprejem Upravnemu odboru zbornice.  

 

SKLEP:   Sprejmejo se Smernice v zvezi z izvajanjem Zakona o preprečevanju 

pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) in objavijo na 

zaprtih straneh Odvetniške  zbornice Slovenije.  

 

Stališče v zvezi z 51. členom Kodeksa odvetniške poklicne etike (poklicna 

tajnost) 

 

Odvetniška zbornica Slovenije je prejela vprašanje odvetniške družbe v zvezi s 

poklicno tajnostjo. Tekom zastopanja gospodarske družbe je njihova odvetniška 

družba v okviru podeljenih pooblastil komunicirala s pomočnikom direktorja (ta 

je podajal tudi direktna navodila, na podlagi katerih je odvetniška družba izvajala 

konkretne naloge in zadolžitve). V času sodelovanja je prišlo do prenehanja 

delovnega razmerja pomočnika direktorja, in sicer iz domnevno krivdnih razlogov 

na strani delavca. Njihova odvetniška družba ni bila vključena v postopek 

odpovedi pogodbe o zaposlitvi, niti ni pooblaščenka nobene od pravdnih strank v 

delovnopravnem sporu. Po sprožitvi sodnega postopka se je na odvetniško družbo 

obrnil pomočnik direktorja s prošnjo, da mu posredujejo morebitna elektronska 

sporočila direktorja družbe v zvezi s prenehanjem prejemanja navodil s strani 

pomočnika direktorja ter v zvezi z morebitno prepovedjo komuniciranja s 

pomočnikom direktorja. Odvetnico zanima, ali bi s posredovanjem podatkov 

glede navodil direktorja družbe kršili Kodeks odvetniške poklicne etike ter kako 

naj odvetniška družba ravna v primeru, če bi bil kateri od odvetnikov njihove 

družbe poklican za pričo.  

 

Komisija za etiko pri OZS je pripravila predlog odgovora št. 2109/2017 z dne 

4.12.2017. Komisija meni, da je stranka odvetniške družbe v opisanem primeru  

gospodarska družba, zato odvetniška družba brez soglasja stranke bivšemu 
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pomočniku direktorja ne sme posredovati ničesar, kar je s strani gospodarske 

družbe oziroma njenega direktorja izvedela ali prejela v času trajanja 

pooblastilnega razmerja. Ob smiselni uporabi ZPP sme priča odreči pričanje o 

dejstvih, za katera je izvedela kot odvetnik.  

 

SKLEP:  Potrdi se stališče  Komisije za etiko št. 2109/2017 z dne 4. 12. 2017 

v zvezi  z vprašanjem odvetniške družbe.6 

       

Stališče glede vsebine 5. člena ZOdv (prevzem zastopanja)  

 

Odvetniška zbornica Slovenije je prejela vprašanje odvetnice v zvezi s prevzemom 

zastopanja. Zanimalo jo je, ali je ravnala skladno s Kodeksom odvetniške poklicne 

etike v opisani zadevi: po prevzemu zastopanja stranke v zvezi z zahtevkom za 

zvišanje preživnine je bila odvetnica tekom glavne obravnave s strani nasprotne 

stranke opozorjena, da je pred šestimi leti zastopala njo v zadevi razveze zakonske 

zveze, dodelitve otrok, stikov ter določitve preživnine. Odvetnica je bila takrat kot 

substitut imenovana s strani odvetnice in ne stranke osebno. Ob prevzemu 

zastopanja se odvetnica tega ni spomnila. Odvetnica se je takoj, ko jo je nasprotna 

stranka seznanila s predhodnim zastopanjem v isti zadevi, izločila iz postopka in 

odšla z obravnave. Stranka je postopek nadaljevala sama, stranki pa sta tudi 

sklenili sodno poravnavo.  

 

Komisija za etiko pri OZS je pripravila predlog odgovora št. 2247/2017 z dne 

4.12.2017. Komisija ocenjuje, da je odvetnica s tem, da je ob seznanitvi s 

predhodnim zastopanjem nasprotne stranke takoj prenehala zastopati Andreja 

Demšarja, ravnala pravilno, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do kršitve 5. 

člena Zakona o odvetništvu ter hujše disciplinske kršitve po 3. alineji 77.b člena 

Statuta OZS (navedeno disciplinsko kršitev odvetnik stori, kadar vedoma 

prevzame zastopanje stranke, pa bi moral po zakonu odkloniti zastopanje). Glede 

na specifičnost razloga za odpoved pooblastila odvetnica tudi ne more biti 

zavezana k zastopanju še en mesec po odpovedi pooblastila. Zaradi varovanja 

koristi stranke pa bi lahko odvetnica predlagala prekinitev obravnave, če bi bilo 

treba stranki, ki je brez lastne krivde ostala brez pooblaščenca, omogočiti 

zastopanje po drugem odvetniku.  

 

                                                           
6 Stališče je objavljeno na spletni strani OZS.  

 



52 

 

SKLEP:  Potrdi se stališče  Komisije za etiko št. 2247/2017 z dne 4. 12. 2017 

v zvezi s vprašanjem odvetnice. 7 

 

Stališče glede dovoljenosti promocije odvetnikov   

 

Odvetnik je na Odvetniško zbornico Slovenije naslovil prošnjo za stališče, ali je 

odvetnikom dovoljena naslednja oblika promocije, kot izhaja iz priloženega 

vabila organizatorja konference: Zasebni zavod  je oktobra organiziral poslovno 

konferenco, v okviru katere so odvetniškim pisarnam ponudili možnost 

sodelovanja preko voucherjev in naknadnega povezovanja z obiskovalci po 

konferenci. Vsak sodelujoči odvetnik naj bi ob plačilu kotizacije (300 EUR + 

DDV) dobil ca. 10 vnaprej dodeljenih podjetij, katerim bi podelil voucherje za 

brezplačno pravno svetovanje v trajanju 45 minut. Namen voucherja je, da ga 

podjetje izkoristi po konferenci, v prostorih odvetniške pisarne, z namenom 

ohranjanja nadaljnjega poslovnega sodelovanja. 

 

Komisija za etiko pri OZS je v zvezi s tem pripravila predlog stališča št. 1945/2017 

z dne 4. 12. 2017. Komisija meni, da angažiranje tretjih oseb, da za odvetnika 

delajo reklamo, predstavlja eno izmed prepovedanih oblik reklamiranja 

odvetnikove dejavnosti (10. alineja prvega odstavka 23. člena Kodeksa odvetniške 

poklicne etike ter osma alineja 21. a člena Zakona o odvetništvu). V opisanem 

primeru si odvetnik s plačilom kotizacije zagotovi dodelitev cca. 10 podjetij, ki 

naj bi (po začetni brezplačni pravni pomoči) z odvetnikom poslovno sodelovala. 

Neposredno ali posredno reklamiranje odvetniške dejavnosti v nasprotju s 23. 

pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike (KOPE) je v 77.b členu Statuta 

Odvetniške zbornice Slovenije opredeljeno kot hujša disciplinska kršitev. Poleg 

tega kodeks prepoveduje komercialno udejstvovanje ter združevanje odvetniške 

dejavnosti z neodvetniško dejavnostjo, kar predstavlja kršitev 12. člena KOPE in 

s tem hujšo disciplinsko kršitev po 7. točki 77. b člena Statuta OZS. Glede na 

navedeno je Komisija za etiko stališča, da sodelovanje odvetnikov na konferencah 

na način, da plačajo kotizacijo in dodeljenim podjetjem nudijo začetno 

brezplačno odvetniško svetovanje z namenom ohranjanja nadaljnjega poslovnega 

sodelovanja, ni skladno s Kodeksom odvetniške poklicne etike, Zakonom o 

odvetništvu ter Statutom Odvetniške zbornice Slovenije. 

 

                                                           
7 Stališče je objavljeno na spletni strani OZS. 
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SKLEP:  Potrdi se stališče Komisije za etiko št. 1945/2017 z dne 4. 12. 2017 v 

zvezi s vprašanjem odvetnika.8 

 

Pridobivanjem podatkov po 10. členu Zakona o odvetništvu s strani odvetniške 

družbe  

 

Odvetnica je OZS seznanila s stališčem Geodetske uprave Republike Slovenije, 

da odvetniška družba na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu ni upravičena 

pridobivati podatkov. Te lahko na podlagi prej navedene določbe zakona pridobi 

zgolj odvetnik. Navzoči člani Upravnega odbora zbornice so bili mnenja, da je 

takšno stališče  upravnega organa napačno, zato je sprejel naslednji 

 

SKLEP:  Odvetniška zbornica Slovenije bo Geodetsko upravo RS pisno 

opozorila, da je njeno stališče, da upravičenec do pridobivanja 

podatkov po 10. členu Zakona o odvetništvu ne more biti odvetniška 

družba, napačno.   

                   

Seja, 12. 1. 2018 

 

Mandat odgovornega urednika in članov uredniškega odbora revije Odvetnik 

 

Predsednik zbornice je navzoče člane Upravnega odbora seznanil, da se izteka 

mandat odgovornemu uredniku  in  članom uredniškega odbora revije Odvetnik, 

zato bi bilo potrebno izvesti razpis za odgovornega urednika.  

 

SKLEP:  Na zaprtih straneh Odvetniške zbornice Slovenije se objavi razpis za     

               mesto odgovornega urednika revije Odvetnik.    

 

Mnenje o morebitnih brezplačnih storitvah po Zakonu o državnem odvetništvu  

 

Odvetnik je OZS zaprosil za stališče v zvezi z novimi pristojnostmi državnega 

odvetništva. Po novem naj bi državni odvetniki »brezplačno« nudili svoje storitve 

tudi javnim zavodom, javnim podjetjem, lokalnim skupnostim ipd. Po mnenju 

odvetnika naj bi šlo v tem primeru za nezakonito državno pomoč in kršitev 107. 

člena PDEU, če bi javna podjetja, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, namesto 

                                                           
8 Stališče je objavljeno na spletni strani OZS.  
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odvetnikov koristila pomoč državnih odvetnikov. Na tak način bi javna podjetja 

pridobila ekonomsko prednost, omejilo pa bi se tudi poslovanje »zasebnih« 

odvetnikov na račun državnih odvetnikov. Odvetniška zbornica Slovenije je 

vprašanje odvetnika odstopila Komisiji za konkurenčno pravo pri OZS. Ta je dne 

8. 1. 2018 pripravila pisno mnenje iz katerega izhaja, da bi bili v takem primeru 

lahko izpolnjeni vsi pogoji, ki se zahtevajo za obstoj države pomoči po členu 

107(1) PDEU - da je dana podjetju, da gre za selektivno prednost; iz državnih 

sredstev, pripisljivo državi  in da ima lahko vpliv na konkurenco in trgovini med  

državami članicami.  

 

Komisija za konkurenco pri OZS  je Upravnemu odboru predlagala, da pisno 

opozori Ministrstvo za pravosodje, da bi lahko vsako opravljanje pravnih storitev 

za javne agencije, sklade, zavode, javna podjetja, gospodarske družbe v celotni 

javni lastni ter lokalne skupnosti glede njihovih tržnih dejavnosti in sredstev, ki 

jih uporabljajo tudi za opravljanje tržnih dejavnosti, ki bi bilo brezplačno ali 

zaračunano po cenah, ki ne bi pokrile stroškov takih storitev, predstavljalo 

nedovoljeno državno pomoč tem subjektom in s tem izkrivljanje konkurence.  

 

Z mnenjem komisije se je seznanil Upravni odbor OZS in sprejel naslednji sklep: 

 

SKLEP:  Odvetniška zbornica Slovenije posreduje mnenje Komisije za 

konkurenčno pravo pri OZS z dne 8. 1. 2018 o morebitnih 

brezplačnih storitvah po Zakonu o državnem odvetništvu Državnemu 

odvetništvu in Ministrstvu za pravosodje. 

 

Seja 13. 2. 2018 

 

Razpis za mesto odgovornega urednika revije Odvetnik  

 

Skladno s sprejetim sklepom na seji Upravnega odbora OZS dne 12. 1. 2018 je 

bil na zaprtih straneh Odvetniške zbornice Slovenije objavljen razpis za mesto 

odgovornega urednika revije Odvetnik. Odvetniška zbornica Slovenije je prejela 

eno prijavo in sicer prijavo dosedanjega urednika odvetnika Andreja Razdriha. 

Odvetnik Andrej Razdrih je navzočim članom še ustno predstavil predlog 

vsebinske zasnove revije, ki ga je sicer priložil že svoji prijavi. Navzoči so se 

strinjali, da se o kandidatu za odgovornega urednika revije Odvetnik skladno z 
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določbo tretjega odstavka 92.a člena Statuta OZS obvesti uredništvo revije ter 

zahteva njegovo mnenje.   

 

SKLEP:  Odvetniška zbornica Slovenije obvesti  člane Uredniškega odbora 

revije Odvetnik o kandidaturi odvetnika Andreja Razdriha za 

odgovornega urednika revije ter zahteva mnenje uredništva.   
    

Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije  

 

Predsednik je navzočim predstavil predlog dnevnega reda Skupščine OZS, ki bo 

potekala dne 21. 3. 2018 s pričetkom ob 16. uri v Sivi dvorani Pravne fakultete 

Univerze v Ljubljani. Skladno 13. členom Statuta OZS mora biti sklic skupščine 

skupaj s predlogom dnevnega reda posredovan članom najmanj 15 dni pred 

dnem, določenim za začetek skupščine, kar je 6. 3. 2018. Predsednik je navzoče 

predsednike območnih zborov odvetnikov pozval, da naj kandidature za organe 

zbornice posredujejo pravočasno. Kandidature bodo objavljene na zaprtih 

spletnih straneh OZS.  

 

SKLEP:   Sprejme se naslednji dnevni red skupščine OZS, ki bo potekala dne 

21. 3. 2018 v Ljubljani:  

1. Začetek skupščine, ugotovitev sklepčnosti, volitve delovnega 

predsedstva, zapisnikarja in overovateljev zapisnika 

2. Volitve  volilne komisije 

3. Poročilo kandidacijske komisije 

4. Volitve:  

 - predsednika zbornice 

 - dveh podpredsednikov zbornice 

 - nadzornega odbora, ki ima 3 člane 

 - disciplinskega tožilca in 5 njegovih namestnikov 

 - disciplinske komisije prve stopnje, ki ima predsednika in 15  

    članov 

- disciplinske komisije druge stopnje, ki ima predsednika in   

  15  članov 

- liste mediatorjev za mediacijo pri zbornici (76.a in 76.b    

  člen Statuta OZS) 

5. Poročilo overovateljev zapisnika skupščine 16. 3. 2017 in 

skupščine z dne 18. 10. 2017 
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6. Poročila o delu zbornice, disciplinskih organov, zborničnem 

zaključnem računu 2017, 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. Sprejem finančnega načrta za leto 2018 

9. Razno. 

 

Obravnavanje zaključnega računa  OZS za leto 2017 in predlog finančnega  

načrta OZS za leto 2018 

 

Člani  Upravnega odbora so se seznanili z Zaključnim računom OZS za leto 2017 

in predlogom Finančnega načrta OZS za 2018 po posameznih postavkah. Po 

razpravi o posameznih postavkah je sta bila sprejeta naslednja sklepa:  

 

SKLEP:   Potrdi se Zaključni račun OZS za leto 2017. Izkaz poslovnega izida 

– zbornični zaključni račun za leto 2017 z obrazložitvijo ter bilanca 

stanje se pošljejo Nadzornemu odboru OZS, da bodo podani pogoji 

za obravnavo in odločanje o zaključnem  računu na redni letni 

skupščini OZS. 

SKLEP:  Upravni odbor OZS prejme predlog Finančnega načrta Odvetniške 

zbornice  Slovenije za leto 2018 in predlaga, da ga skupščina OZS 

sprejme.  

 

Zakonodajna agenda 

 

Na razširjeni seji Upravnega odbora dne 13. 1. 2018 je bil sprejet sklep, da člani 

Upravnega odbora in predsedniki območnih zborov odvetnikov v roku 14 dni 

posredujejo pisne predloge za spremembe ključne zakonodaje s kratkimi 

pripombami in obrazložitvijo. Prejete predloge je obravnaval Upravni odbor 

zbornice  

 

SKLEP:  Strokovna služba OZS  povzame predloge zakonskih sprememb, ki jih 

OZS posreduje državni svetnici odvetnici Bojani Potočan ter 

strankam v času pred volitvami v državni zbor. 
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Spisne listine v zadevah ex offo in bpp – stališče Ministrstva za pravosodje 

 

Odvetniška zbornica Slovenije se je v decembru 2017 sestala z Ministrstvom za 

pravosodje, Okrožnim sodiščem v Ljubljani ter Vrhovnim sodiščem RS v zvezi s 

problematiko plačevanja fotokopij spisnih listin v zadevah ex offo in bpp s strani 

odvetnikov. Dne 2. 2. 2018 je Ministrstvo za pravosodje posredovalo predlog 

rešitve za izpostavljena problematiko. Po mnenju ministrstva je problematiko v 

zadevah ex offo mogoče rešiti že z ustrezno uporabo določbe tretjega odstavka 

92. člena ZKP ter prilagoditvijo  prakse sodišč, v zadevah bpp pa  ministrstvo 

konkretne rešitve ni podalo.   

 

SKLEP:  OZS Ministrstvu za pravosodje posreduje odgovor s predlogom  

rešitev, ki jih je pripravila  Strokovna služba OZS.  

 

5.3. PRIPRAVA TEZ NOVEGA ZAKONA O ODVETNIŠTVU  

 

Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije je v letu 2017 nadaljeval pripravo 

novega Zakona o odvetništvu.  

 

Seja, 13. 12. 2018:  

 

Odvetniška zbornica Slovenije je skladno s sprejetim sklepom Upravnega odbora 

z dne 23. 6. 2016 naročila izdelavo predloga novega Zakona o odvetništvu v letu 

2017 naročila izdelavo Predsednik zbornice je navzoče še seznanil, da bo v 

januarju 2018 sklical sestanek v širši zasedbi, na katerem bo obravnavana pereča 

problematika na področju odvetništva, kot je polovična tarifa v zadevah ex offo 

in Bpp, vrednost odvetniške točke, ekonomska analiza o stanju odvetništva, Zakon 

o odvetništvu ter nadaljnji ukrepi za izboljšanje stanja na področju odvetništva v 

Sloveniji. Na sejo bodo vabljeni nekdanji predsedniki Odvetniške zbornice 

Slovenije in  članih organov zbornice.  

 

Seja, 12. in 13. 1. 2018 

 

Vsebinska  obravnava osnutka Zakona o odvetništvu  

 

Na razširjeni seji Upravnega odbora, ki so se ga poleg članov Upravnega odbora 

udeležili nekdanji predsedniki in nekateri nekdanji člani Upravnega OZS, člani 
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organov zbornice je bil obravnavan osnutek Zakona o odvetništvu, ki sta ga 

pripravila Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in 

Inštitut za ustavno pravo ter o Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Ker zaradi 

obsežnosti gradiva ni bilo mogoče obravnavati v celoti na januarski seji UO, se 

je obravnava nadaljevala na februarski seji Upravnega odbora. 

 

Seja, 13. 2. 2018:  

 

Nadaljevanje vsebinske obravnave osnutka Zakona o odvetništvu 

 

Na februarski seji so člani Upravnega odbora nadaljevali z obravnavano osnutka 

Zakona o odvetništvu. Osnutek s pripombami OZS  bo po seji ponovno posredovan 

obema pravnima fakultetama, z namenom, da pripravita predlog zakona, ki bo 

nato posredovan Ministrstvu za pravosodje.  

 

5.4. ZAVAROVANJE ODVETNIŠKE POKLICNE ODGOVORNOSTI 

 

Seja, 13. 12. 2017:  

 

Zavarovanje odvetniške poklicne odgovornosti 

 

Člani Komisije za zavarovanje pri OZS so na seji Upravnega odbora OZS podali 

ustno poročilo o pogajanjih v zvezi s sklenitvijo kolektivnega zavarovanja 

odvetniške poklicne odgovornosti. Optimalne ponudbe še niso dobili. Navzoči 

člani Upravnega odbora zbornice so se seznanili z zadnjima ponudbama za 

sklenitev kolektivnega zavarovanja poklicne odgovornosti, ki ju je posredovala 

zavarovalno posredniška družba Osem B d.o.o.. Po proučitvi zadeve je bil sprejet 

naslednji  

 

SKLEP:  Nobena od ponudb, to je ponudba  Zavarovalnice Triglav in ponudba 

zavarovalnice Wiener Städtische, se ne sprejme. Upravni odbor 

zbornice pooblasti predsednika  zbornice mag. Romana Završka za 

pogajanja, da doseže najboljšo ponudbo.   Zavarovalno posredniško 

družbo Osem B d.o.o. se seznani z odločitvijo Upravnega odbora 

zbornice glede posredovanih ponudb in s preklicem pooblastila. 
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Seja, 12. 1. 2018: 

 

Zavarovanje odvetniške poklicne odgovornosti 

 

Na decembrski seji Upravnega odbora OZS je bil sprejet sklep, da se  za 

pogajanja za najboljšo ponudbo za sklenitev kolektivnega zavarovanja poklicne 

odgovornosti pooblasti predsednika zbornice mag. Romana Završka. Predsednik 

zbornice je navzočim še ustno predstavil ponudbo za zavarovanje odgovornosti 

odvetnikov preko OZS v letu 2018, ki je rezultat pogajanj z zavarovalnico Wiener 

Städtische. Pisna ponudba je bila v gradivu za sejo že posredovana vsem članom 

Upravnega odbora. Iz ponudbe izhajajo nižje zavarovalne premije za vse skupine 

zavarovancev, razen za odvetniške družbe, kjer pa je porast premije majhen, 

pogodba bi se sklenila za obdobje treh let.   

 

SKLEP:   Odvetniška zbornica Slovenije sklene krovno pogodbo za kolektivno 

zavarovanje odvetniške poklicne odgovornosti z zavarovalnico 

Wiener Städtische, podružnica v Ljubljani, pri čemer premija, 

odbitna franšiza, zavarovalna vsota ter letni agregat  izhajajo iz 

ponudbe zavarovalnice z dne 3. 1. 2018.   

 

5.5. ODVETNIŠKA TARIFA - OBVEZNE RAZLAGE IN POJASNILA 

 

V  obdobju od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 je Upravni odbor Odvetniške zbornice 

Slovenije na podlagi prvega odstavka 42. in 43. člena Zakona o odvetništvu, 8. 

točke 28. člena Statuta odvetniške zbornice Slovenije in prvega odstavka 19. člena 

Odvetniške tarife prejel naslednje obvezne razlage in pojasnila: 

 

Seja, 6. 4. 2017:  

 

POJASNILO 

k 1. odstavku 15. člena Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s 

kombinacijo posameznih metod obračuna 

 

Pisna pogodba o plačilu odvetniških storitev lahko vsebuje tudi kombinacijo 

obračuna po uspehu in plačilu po določbah posebnega dela tarife, vendar samo 

tako, da znesek v odstotku od vrednosti prisojenega zneska ali od vrednosti 

pridobljene v postopku (plačilo po uspehu) in znesek obračunan po določbah 
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posebnega dela tarife skupaj ne presegata zneska odvetniških stroškov ki so 

pravnomočno priznani v povračilo stranki s sodno ali drugo odločbo. 

 

Obrazložitev: 

Po 1. odstavku 15. člena Odvetniške tarife je pri Pogodbi o plačilu odvetniških 

storitev prepovedana kombinacija plačila po uspehu in plačila po določbah 

posebnega dela tarife. Prepovedano je torej kumulirati znesek po uspehu in 

znesek po tarifi. Namen te določbe je, da se ne obremenjuje stranke z dvojnim 

plačilom odvetniške storitve po uspehu in po odvetniški tarifi. Ni pa v neskladju 

dogovor s stranko, da je odvetnik upravičen plačila po uspehu poleg tega pa še 

do razlike celotnih s sodno ali drugo odločbo priznanih stroškov (le te moa stranki  

povrniti nasprotna stranka, ki v postopku ni uspela). V osnovi, v takšnem primeru, 

niti ne pride do kumulacije (zgolj do navidezne kumulacija), saj bo odvetnik 

upravičen  le do stranki priznanih (prisojenih) stroškov, katere pa sodišče ali 

organ odmeri skladno z odvetniško tarifo in predstavljajo strošek odvetniške 

storitve, ki jo je odvetnik dejansko tudi opravil. Če je torej znesek dogovorjen po 

uspehu nižji od po določbi priznanih stroškov, je odvetnik upravičen obračunati 

stranki tudi razliko do višine priznanih stroškov. Nobenega razumnega argumenta 

o tem, zakaj takšna kombinacija ne bi bila dovoljena ni, saj bi bila stranka v 

nasprotnem primeru obogatena na račun dela odvetnika oz. odvetniških stroškov, 

če bi plačala manj, kot pa ji je bilo priznano. 

 

Seja UO, 6. 6. 2017:  

 

POJASNILO 

k 10. členu in 4. odstavku 6. člena Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v 

zvezi s potrebnimi pravdnimi stroški 

 

Kot potrebni stroški pravde se štejejo tudi potni stroški pooblaščenca kot tudi 

odsotnost iz pisarne, v skladu z 10. in 4. odstavkom 6. člena Odvetniške tarife, ne 

glede na to, da ima odvetnik pisarno izven kraja sedeža stranke oziroma sodišča. 

 

Obrazložitev: 

Iz pravice do enakega varstva pravic v postopku po 22. členu Ustave, izhaja tudi 

pravica do zastopanja po odvetniku ter pravica do svobodne izbire odvetnika. 

Torej stranka si prosto izbere odvetnika kateremu zaupa. Slednje pa ne pomeni, 

da je zaradi okoliščine, ker se spor obravnava v kraju, ki je izven njenega sedeža, 
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primorana izbrati odvetnika iz tega kraja. Temeljno načelo med odvetnikom in 

stranko, je načelo zaupanja. Stranki, ki je v sodnem sporu, je še toliko bolj 

pomembno, da jo zastopa odvetnik, kateremu zaupa in to zaupanje je tako 

pomembno, da njene zadeve ne sme prevzeti niti substitut, če sama v to ne privoli.  

 

V 1. odst. 155. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je predpisano, da mora 

ena stranka drugi povrniti tiste stroške, ki so bili za pravdo potrebni. Po 2. 

odstavku iste zakonske določbe pa se taki (torej potrebni) stroški odmerijo po 

tarifi, kadar je ta predpisana za nagrade odvetnikov ali za druge stroške. V skladu 

s 1. odst. 154. člena ZPP je stranka, ki v pravdi ne uspe, dolžna nasprotni stranki 

in njenemu intervenientu povrniti stroške. Nadalje 2.odst. 151. člena ZPP določa, 

da pravdni stroški obsegajo tudi nagrado za delo odvetnika in drugih oseb, ki jim 

zakon priznava pravico do nagrade. Iz tega sledi, da si stranka lahko izbere 

pooblaščenca - odvetnika tudi iz drugega kraja, kot ima sama svoj sedež in kot je 

sedež sodišča, pred katerim teče pravda. Slednje tudi pomeni, da je nasprotna 

stranka, ki izgubi spor, dolžna plačati tudi potne stroške pooblaščenca kot tudi 

odsotnost iz pisarne, v skladu z 10. in 4. odstavkom 6. člena Odvetniške tarife, saj 

so bili to potrebni stroški odvetnika, katerega si je stranka izbrala in so določeni 

s predpisano tarifo. Napačno je stališče, da se nasprotni stranki ne sme naložiti 

breme stroškov, ki nastanejo, če si stranka za zastopanje izbere odvetnika v kraju 

zunaj območja sodišča, pri katerem teče postopek. Ob takšni argumentaciji bi bili 

posledično tako odvetniki kot tudi stranke, ki izbirajo svoje pooblaščence, v 

neenakem položaju, saj bi stranke, da bi dobile povrnjene vse stroške, ki so 

priznani z Odvetniško tarifo in ki so ji nastali, kljub dejstvu, da so v sporu 

zmagale, izbirale oziroma bile primorane izbirati zgolj med odvetniki, ki so na 

območju sedeža sodišča, kjer se sodi, saj v nasprotnem primeru ne bi dobile 

povrnjenih vseh stroškov. Sodnim izvedencem in drugim udeležencem postopka, 

sodišča tovrstne stroške v celoti priznavajo, ne glede na to, iz katerega kraja so, 

kar pomeni neenakopravno obravnavanje udeležencev v postopku. Glede na 

dejstvo, da je svobodna izbira odvetnika zagotovljena že z Ustavo RS ter da je 

stranka, ki v pravdi ni uspela, dolžna nasprotni stranki povrniti stroške in glede 

na to, da je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov, se taki stroški odmerijo po 

Odvetniški tarifi.  
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Seja, 28. 9. 2017    

 

POJASNILO 

k 2. točki tarifne številke 39 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) 

 

Po določilu 2. točke prvega odstavka tarifne številke 39 Odvetniške tarife (Uradni 

list RS, št. 2/15 - v nadaljevanju OT), ki določa, da se pregled spisov, listin in 

druge dokumentacije ter sestava poročila o pregledu samostojno ovrednotijo, to 

pomeni, da gre za samostojne storitve, ki niso zajete v drugih postavkah. 

 

Obrazložitev: 

Kot samostojna odvetniška storitev se pregledi spisov, listin in druge 

dokumentacije ter sestava poročila o pregledu štejejo tudi, kadar so potrebni za 

opravo posameznih odvetniških storitev, kakor tudi v primeru tekočih postopkov. 

Namreč predmetne storitve so zelo pomembne za zastopanje, saj se na ta način 

odvetnik seznani z vsebino zadeve, ki je pomembna za zastopanje stranke in v 

marsikaterem primeru je to edini način dostopa do informacij. Upoštevajoč 

navedeno, so organi iz 2. odstavka 14. člena OT, pri odločanju o priznanju in 

odmeri ter povrnitvi stroškov pregledov spisov, listin in druge dokumentacije ter 

sestavo poročila o pregledu, dolžni priznati. 

 

POJASNILO 

k 2. odstavku 7. člena Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) 

 

Odvetnik je upravičen obračunati, sodišče pa je dolžno odmeriti odvetniške 

stroške za drugo in vsako nadaljnje očitano dejanje, v skladu z 2. odstavkom 7. 

člena Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15 - v nadaljevanju OT), ne glede na 

to, kako sodišča ocenijo oziroma pojmujejo posamezna kazniva dejanja. 

 

Obrazložitev: 

Glede na različna stališča sodišč in sodne prakse pri opredelitvi pojmov 

posameznih kaznivih dejanj, kot npr. kolektivna kazniva dejanja, je odvetnik 

upravičen obračunati, sodišče pa je dolžno odmeriti odvetniške stroške za drugo 

in vsako nadaljnje očitano dejanje, v skladu z 2. odst. 7. člena OT, torej za 25 

odstotkov, vendar največ za 100 odstotkov. Določilo tega člena je zelo jasno in 

govori o dejanjih. Namreč različna uporaba, npr. pojma kolektivnega kaznivega 

dejanja, v kazenskopravni teoriji, sodni praksi in zakonodaji v slovensko kazensko 
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pravo vnaša neskladnost, pri tem pa je potrebno poudariti, da ne glede na 

uporabo pojma kaznivih dejanj, je potrebno na vsako posamezno dejanje dokazati 

oziroma je dolžna obramba obdolženca razbremeniti, zato je potrebno stroške 

odmeriti kot zgoraj. Dejstvo je, da se sodna praksa menja, zagovor obdolženca 

pa je potrebno pripraviti za vsako dejanje. Enako mora tudi pristojni tožilec vsako 

dejanje dokazati, ne glede na to, kako bo v končni fazi sodišče zavzelo stališče. 

 

POJASNILO 

k 3. točki tarifne številke 10 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) 

 

V primeru zagovora ali zastopanja na predobravnavnem naroku, naroku za izrek 

kazenske sankcije, naroku za glavno obravnavo, sejo ali pri ogledu ali 

rekonstrukciji, ki se izvajajo na okrožnem sodišču, kjer je predvideno senatno 

sojenje, je odvetnik upravičen obračunati, sodišče pa je dolžno odmeriti 

odvetniške stroške po 3. točki tarifne številke 10 Odvetniške tarife (Uradni list RS, 

št. 2/15 - v nadaljevanju OT). 

 

Obrazložitev: 

V skladu z določilom 25. člena Zakona o kazenskem postopku - v nadaljevanju 

ZKP sodijo okrožna sodišča o kaznivih dejanjih, za katera je v zakonu predpisana 

kazen zapora petnajstih ali več let, v senatih, ki jih sestavljajo dva sodnika in trije 

sodniki porotniki, o kaznivih dejanjih, za katera je predpisana milejša kazen in o 

kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime, storjenih s tiskom, po radiu, televiziji 

ali z drugim sredstvom javnega obveščanja, pa v senatih, ki jih sestavljajo en 

sodnik in dva sodnika porotnika. Pred okrožnimi sodišči torej sodijo senati, kljub 

temu, da v določenih primerih posamezna opravila izvaja predsednik senata, sicer 

kot posameznik, zato je potrebno priznati stroške v skladu z določilom 3. točke 

tarifne številke 10 Odvetniške tarife. Zlasti predobravnavni narok je izjemno 

pomemben, saj je na tem naroku potrebno navesti in predlagati izvedbo vseh 

dokazov, sicer v nadaljevanju stranka izgubi pravico predlagati dokaze. 
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Seja, 14. 11. 2017 

 

OBVEZNA RAZLAGA 

 

prve in druge alinee 1. točke tarifne številke 3 in 2. točke tarifne številke 4 

Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) 

 

»V primeru, ko je poravnava v postopku mediacije sklenjena pred začetkom 

pravdnega, nepravdnega ali izvršilnega postopka in najpozneje pred ali med 

poravnalnim narokom, če je ta zakonsko predviden, se za obračun stroškov pri 

sklenitvi poravnave v postopku mediacije uporablja prva alinea 1. točke tarifne 

številke 3 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in ne 2. točka tarifne številke 

4 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15). V primeru, ko je poravnava v 

postopku mediacije sklenjena po začetku pravdnega, nepravdnega ali izvršilnega 

postopka oziroma po zaključku poravnalnega naroka, če je bil ta zakonsko 

predviden, se za obračun stroškov pri sklenitvi poravnave v postopku mediacije 

uporablja 2. točka tarifne številke 4 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in 

ne druga alinea 1. točke tarifne številke 3 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 

2/15).« 

 

Seja, 13. 12. 2017:  

 

POJASNILO 

k 16. členu Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) 

 

Pri priglasitvi stroškov, poleg besednega zapisa oziroma opisa opravljenih 

storitev, ni potrebno zapisati tudi člena splošnega dela Odvetniške tarife (Uradni 

list RS, št. 2/15). 

 

Obrazložitev: 

Člen 16 Odvetniške tarife, ki ima naslov obračun storitev in izstavitev računa, 

med drugim določa, da je odvetnik dolžan v skladu s predpisi izstaviti stranki 

oziroma naročniku storitve specificiran račun za opravljeno odvetniško storitev 

ali plačani predujem najkasneje osmi dan po tem, ko je storitev opravljena, ali po 

tem, ko je predujem plačan. V specifikaciji računa je treba navesti zneske 

odvetniških stroškov za posamezne storitve in izdatke, predujme, kratek opis 

dejstev glede posameznih storitev, opis izdatkov, številke iz posebnega dela tarife, 
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ki so bile uporabljene kot podlaga za odmero odvetniških stroškov ter vrednost 

predmeta pri storitvah, ki se vrednotijo po vrednosti predmeta. Pri navajanju 

zneskov, ki so v posebnem delu tarife določeni v razponu, mora odvetnik kratko 

obrazložiti razloge, ki utemeljujejo navedene zneske.  

 

Glede na navedeno je jasno, da ob upoštevanju gornjih predpostavk, navedba 

posameznega člena splošnega dela tarife ni potrebna. Domneva se tudi, da tisti, 

ki odloča o stroških, saj to niso le sodniki, pozna materialno pravo. Analogno 

lahko upoštevamo tudi, da je skladno z razpravnim načelom sodišče pri odločanju 

omejeno le na zatrjevano dejansko podlago, na pravno kvalifikacijo pa ne. Prav 

tako sodišče v kazenskih zadevah na pravno kvalifikacijo ni vezano, temveč le na 

konkretni opis dejanskega stanja, iz katerega izhajajo zakonski znaki kaznivega 

dejanja. Upoštevajoč opisano, izrecna navedba posameznega člena splošnega 

dela Odvetniške tarife ni potrebna. 

 

5.6. ODVETNIKI - SPECIALISTI  

 

Status odvetnika-specialista pridobi odvetnik, ki izpolnjuje zakonske pogoje. O 

podelitvi statusa odvetnika-specialista odloča Upravni organ Odvetniške 

zbornice Slovenije na podlagi zahteve posameznega odvetnika.  

 

V obdobju od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 je status odvetnika-specialista pridobilo 

6 odvetnic in 5 odvetnikov.  

 

Seja 9. 5. 2017:  

 

SKLEP:  Odvetnici doc. dr. Maji Ovčak Kos se prizna status odvetnice- 

specialistke za področje  civilnega in gospodarskega prava.  

 

SKLEP:   Odvetnici mag. Vlasti Horvat se prizna status odvetnice-specialistke 

za področje davčnega prava.   

 

Seja, 6. 6. 2017 

 

SKLEP:  Odvetnici mag. Tini Florijančič se prizna  status odvetnice-

specialistke za področje civilnega in gospodarskega prava.   
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Seja 5. 9. 2017 

 

SKLEP:  Odvetniku mag. Luki Zupančiču se prizna status odvetnika-

specialista za področje  gospodarskega prava.  

 

SKLEP:  Odvetniku doc. dr. Aleksiju Mužini se prizna status odvetnika- 

specialista za področje  upravnega prava.   

 

SKLEP:     Odvetniku mag. Marku Žviplju se prizna status odvetnika-specialista        

                   za področje  civilnega in gospodarskega prava.  

 

Seja, 28. 9. 2017 

 

SKLEP:  Odvetniku  Blažu Pateju, LL.M., se prizna status odvetnika-  

                    specialista za področje  davčnega prava.  

 

Seja, 18. 10. 2017 

 

SKLEP:  Odvetniku Iztoku Milaču LL.M., se prizna status odvetnika-

specialista za področje gospodarskega prava.  

 

SKLEP:  Odvetnici mag. Mateji Likozar Rogelj se prizna status odvetnice 

specialistke za področje civilnega in gospodarskega prava. 

 

Seja, 14. 11. 2017 

 

SKLEP:      Odvetniku mag. Urošu Divjaku se prizna  status odvetnika- 

          specialista za področje civilnega in gospodarskega prava. 

 

Seja, 12. 1. 2018 

 

SKLEP:      Odvetnici dr. Sari Ahlin Doljak se prizna status odvetnice- 

                   specialistke za področje civilnega prava.       
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6. REVIJA ODVETNIK  

 

V letu 2017 smo izdali 5 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 2017 je vsaka številka obsegala povprečno 80 strani s platnicami vred, kar 

je v okviru povprečja zadnjih 5 let. 

 

Število avtorjev je ostalo na ravni prejšnjih let in sicer  

 v letu 2014 je sodelovalo 77 avtorjev, od tega 55 iz odvetniških vrst, 

 v letu 2015 je sodelovalo 83 avtorjev, od tega 49 iz odvetniških vrst, 

 v letu 2016 je sodelovalo 82 avtorjev, od tega 56 iz odvetniških vrst, 

 v letu 2017 je sodelovalo 87 avtorjev, od tega 53 iz odvetniških vrst. 

 

Revija je objavljala tako strokovne članke, kot prispevke povezane z delom in 

življenjem odvetnikov. Dva naša članka so prevedli in objavili v glasilu hrvaške 

zbornice Odvjetnik. 

 

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

smo pokrili približno 1/4 stroškov potrebnih za izdajanje Odvetnika. 

 

Odgovorni urednik revije Odvetnik 

 odvetnik Andrej Razdrih 

 

 

7. MEDNARODNO SODELOVANJE, KONFERENCE, SREČANJA 

 

Letno poročilo delegacije OZS pri CCBE (leto 2017) 

 

Izteka se 20-letno obdobje članstva OZS pri CCBE v Bruslju9. OZS je imela 

najprej status opazovalke v CCBE, po sprejetju Slovenije v EU je stalna članica 

z vsemi glasovalnimi in drugimi pravicami. 

 

                                                           
9 CCBE – Svet evropskih odvetniških in pravniških organizacij je tudi uradna posvetovalna institucija EU. Združuje preko 1 milijon evropskih 

pravnikov v okviru nacionalnih odvetniških   zbornic. 
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Sodelovanje med CCBE in OZS je permanentno, poteka pa predvsem  preko naše 

štiričlanske delegacije10. V tehničnem in vsebinskem pogledu je sodelovanje 

primerno in korektno. 

 

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. Če se 

ozrem v preteklost je bilo takšno zelo aktualno vprašanje pravna ureditev pranja 

denarja, kjer je CCBE uspela zavarovati temeljne postulate  odvetništva. Gledano 

naprej, bo zelo pomembna tema vprašanje davčne optimizacije v celotni EU, ki 

za enkrat s svojo zasnovo prav tako ogroža temeljna načela enakosti, kot so 

poklicna tajnost in neodvisnost. Tako kot pri pranju denarja se želi v davčnih 

zadevah naložiti odvetnikom dolžnost poročanja finančnim oblastem. Vse kaže, 

da se takšni dolžnosti odvetniki na področju davkov ne bodo mogli izogniti, če 

bodo v takšnih transakcijah poklicno delovali ali dajali pravne nasvete s področja 

davkov. 

 

CCBE se trudi biti kohezivni faktor v EU, a hkrati ne odstopa od branjenja 

esencialnih atributov odvetništva. Torej, ščiti temeljna načela odvetništva brez 

katerih si tega poklica ni mogoče predstavljati in hkrati biti odprt za inovacije in 

razvoj. Pri tem ne gre spregledati vpliva novih IT tehnologij na organizacijo in 

delovanje odvetniških pisarn. CCBE je za enkrat uspelo ohraniti enotnost med 

članicami. To se kaže zlasti ob evidentni zlorabi prava v državah Višegrajske 

skupine, zlasti na Poljskem in na Madžarskem. Seveda prihaja med delegacijami 

tudi do različnosti stališč, a secje to usklajevalo na ravni pogovorov in konsenza. 

 

Naša delegacija v okviru svojih časovnih in kadrovskih zmožnosti uspešno 

ohranja razmeroma visoko in kvalitetno raven sodelovanja s CCBE. To 

sodelovanje je že dnevnega značaja, zlasti, če k temu prištejemo tudi bilateralne 

stike med članicami CCBE, ki dnevno potrebujejo informacije o konkretnih 

slovenskih rešitvah ali problemih, povezanih z odvetništvom. 

 

Delegacija OZS se je v letu 2017 udeležila obeh plenarnih sej CCBE (Edinburg, 

Bruselj), ter večinoma sej Stalnega odbora (Standing Committee). Aktivni smo 

bili v PECO odboru, ki se ukvarja z razvojem odvetništva v Jugovzhodni in 

                                                           
10 Delegacijo sestavljajo Aleksandra Janežič kot oficir za zvezo, Petja Plauštajner in Nina Drnovšek ter Konrad Plauštajner kot vodja 

delegacije. 
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Vzhodni Evropi. Spremljali smo tudi delo drugih odborov CCBE, kot so odbor za 

Brexit, Odbor za konkurenčnost in Odbor za bodočnost ( razvoj) odvetništva.  

 

Delegacija je analizirala vso delovno gradivo CCBE kot tudi predloge 

posameznih delegacij. Nismo se n.pr. strinjali, da bi bili angleški odvetniki 

izločeni iz delovanja odbora za Brexit. Na vseh sejah je imela naša delegacija 

izoblikovana stališča, ki niso bila vedno enaka željam CCBE, n.pr. glede namena 

širjenja njegove dejavnosti. 

 

Vsaka širitev delovanja CCBE mora biti racionalna in preverjena z vidika 

stroškov. To velja tudi za razne fundacije kot je n.pr. ELF (European Lawyers 

Fundition), ki ji zmanjkuje sredstev za določene projekta in ji je CCBE moral 

posoditi denar (150.000,00 EUR), kar se je hočeš nočeš moralo spremeniti v 

darilo. 

 

Vse kar je normativno povezano z odvetništvom, n.pr. priprava Evropske 

konvencije o poklicu odvetnika, ali regulativa poklicnih storitev (»Services 

Package«) je bilo v fokusu zanimanja vseh delegacij, zato je CCBE prejel dovolj 

napotkov katere pozicije mora braniti ali pojasnjevati v okviru predvidenih 

razprav znotraj inštitucij EU. Podprli smo tudi prizadevanje CCBE, da se izvede 

komunikacijska kampanja s strani CCBE. Ta mora doseči večjo prepoznavnost 

CCBE med evro poslanci in pri predstavnikih Evropske komisije in Evropskega 

sveta. Temu, da nacionalne zbornice premalo izkoriščajo možnosti sodelovanja 

in lobiranja pri svojih evro poslancih, zagotovo nismo mogli oporekati. Slovensko 

odvetništvo nima niti občasnih stikov in konzultacij  s slovenskimi euro- poslanci. 

 

Potrebno je priznati, da se način odvetniškega dela spreminja. Odvetnik ni več  

oseba, ki sedi v pisarni in čaka na stranke. Vse več je primerov, seveda zaenkrat 

le v tujini, da odvetnik dela deloma v gospodarski družbi, deloma pa kot odvetnik. 

To pri nas ni možno že iz razloga, da lahko odvetnik opravlja le svoj poklic. Na 

tem področju bo nekatere rešitve morala prinesti tudi naša nova zakonodaja, pri 

čemer bo potrebno upoštevati posebnosti in značilnosti slovenskega odvetništva. 

Spremembe morajo biti postopne, logične in v korist razvoja slovenskega 

odvetništva. 

 

Podprli smo idejo o znižanju stopnje DDV za pravne storitve, kar je trenutno 

tema, s katero se ukvarja Evropska komisija. Za slovenske razmere zagotovo 
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velja, da polni DDV draži odvetniške storitve in marsikomu otežuje pristop do 

sodišč kot ene temeljnih človekovih pravic. Če bi se uresničile napovedi, da bo 

Vlada RS dvignila splošno stopnjo DDV na 24%, bi to imelo neposreden vpliv na 

omejitev dostopa državljanov do sodišč. 

 

Kot eno izmed prednostnih nalog je delegacija opredelila spremljanje 

problematike razvoja pravnih storitev, kar je tesno povezano tudi z odvetniško 

dejavnostjo. S to problematiko se ukvarja Odbor za razvoj odvetništva in 

odvetniških storitev, tako da smo se udeleževali tudi sej omenjenega odbora. 

Stališča znotraj odbora niso enotna, kar za enkrat ne gre na škodo odvetništva. 

Gre predvsem za vprašanje kaj vse bo lahko poleg odvetništva počel odvetnik že 

v bližnji prihodnosti. Naše stališče je, da dejavnosti, ki niso združljive z digniteto 

in neodvisnostjo odvetništva, ne more spadati v obseg dela odvetnika. Velike 

odvetniške družbe, ki na veliko zaposlujejo odvetnike in jih tudi nadzorujejo pri 

delu, so dovolj tehten dokaz, da pri takšnih odvetnikih sploh ne moremo govoriti 

o neodvisnosti. Za Slovenijo je sprejemljivo, da bo odvetnik bodočnosti moral biti 

drzen in angažiran (a committed lawyer, un avocat engage´). A če premislimo s 

kakšnim orožjem se bo lahko »bojeval« potem vidimo, da bo pri tem omejen, saj 

ima tako kot včasih, le dve orožji. Njegov ščit je beseda in pravo njegova sulica. 

Mora biti sposoben, kar je lahko le, če je dovolj edukativen, ne samo glede 

domačega prava, ampak tudi evropskega, vsaj toliko kolikor se to dotakne 

običajnih strank. N. pr. obvladati mora postopek pred ESČP in Sodiščem EU. 

Odvetnik bodočnosti, ki že trka na vrata, bo moral biti inovativen, moral bo 

sprejemati in izkoriščati nove tehnologije, saj kot je dejal Heraclitus pred 2500 

leti, »nič ni stalnega, razen sprememb«. Predanost strankam in ostati neodvisen, 

kar bo odvetništvo ohranilo kot poklic s poslanstvom. 

 

Vse članice CCBE opažajo, da se povečuje oblastveni nadzor nad odvetniki, vse 

več je tudi napadov na računalniške sisteme odvetnikov. Dolžnost odvetnikov je, 

v njihovem imenu govori tudi CCBE, da se takšnim nelegalnim nadzorom uprejo, 

pri čemer jim mora biti prva naloga zaščititi podatke stranke. To terja od 

odvetnikov tudi ustrezno tehnično znanje, ki se ga lahko pridobi v raznih oblikah 

izobraževanja, saj ni dovolj, če se odvetnik opremi le z »hard ware«. 

 

 Zaščita temeljnih človekovih pravic je stalna naloga CCBE. Pri tem ne gre le za 

pravice strank, ampak tudi za položaj odvetnikov v posameznih državah. Izkazale 

so se kot pravilne ugotovitve CCBE, ki jih je v svojem letnem poročilu 2016 
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ugotovil Evropski parlament. Kot prvo se ugotavlja povečanje napadov vseh vrst 

na tiste odvetnike, ki se ukvarjajo s kazenskim pravom, zlasti je v tem pogledu 

problematična Turčija. Poljska, je žalosten primer kršitve vladavine prava in 

neodvisnosti sodstva. CCBE se tudi zavzema, da bi se posebnemu predstavniku 

EU za človekove pravice podaljšal mandat do konca februarja 2019. Ne gre 

prezreti angažiranosti CCBE, ki je na grški otok Lezbos poslala preko 30 

odvetnikov – volonterjev, da bi migranti bili deležni vsaj osnovne pravne pomoči. 

 

CCBE sodeluje preko svoje Evropske odvetniške fundacije (ELF) v več projektih, 

ki se delno financirajo tudi s sredstvi EU. ELF ocenjujemo kot organizacijo 

znotraj organizacije, saj jo vodi odbor direktorjev, ima pa tudi svetovalni odbor 

v katerem Slovenija za enkrat nima predstavnika. ELF po naši oceni potrebuje 

trdnejšo upravljalsko strukturo, predvsem pa se mora zavedati, da članice CCBE 

niso naklonjene k stalnim finančnim injekcijam. O tem, da bi  

ELF iz finančnih razlogov lahko ukine ( vsaj tako je bilo zagotovljeno ob njegovi 

ustanovitvi), pri čemer bi se posamezni projekti izvajali direktno preko CCBE, pa 

se danes prav nič ne govori. Zaenkrat še ne moremo govoriti, da ELF ni potreben. 

Vendar se večkrat sklicuje, da so ga izvolile delegacije in zato ne sledi vedno 

stališčem Predsedstva CCBE. 

 

Projekti ali študije kot so Evropski zaporni nalog (Arrest Warrant), e-sodstvo (e-

justica), podatki o odvetnikih v EU (Find  Lawyer 3) pokažejo, da je CCBE 

uspešna sodeloval pri pripravi dokumentov EU, ali njenih direktiv za 

implementacijo v nacionalne zakonodaje. CCBE se je močno angažiral tudi v t.i. 

»e-Codex project«, ki želi povezati nacionalne e-sodne sisteme, da bi se 

zagotovilo elektronsko komunikacijo med njimi, vključno z udeležbo odvetnikov v 

prekomejnih postopkih.11 Ta projekt se širi na t.i. Me-Codex (vzdrževanje e-

Codexa) v katerem sta CCBE in ELF t.i. podizvajalca.  

 

Podani kratek opis dejavnosti CCBE v preteklem letu nam pove dvoje. Prvič, ker 

CCBE združuje in predstavlja nacionalne odvetniške zbornice, predstavlja tudi 

vse njihove odvetnike. Kot posvetovalna institucija ima direktni dostop do EU 

institucij. Zato CCBE predstavlja za Slovenijo najustreznejše odvetniško 

združenje. V tem smislu je naše članstvo v CCBE nujnost. 

 

                                                           
11 Na. pr. v postopku Evropske  tožbe male vrednosti, Evropski plačilni nalog. 
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Drugič, članstvo v CCBE postavlja naši delegaciji stalne naloge, ki so, če 

upoštevamo tudi stike na bilateralni ravni med članicami, že vsakodnevnega 

značaja. Večje nacionalne zbornice so lahko bolj odzivne kot to velja za manjše. 

Španija, Nemčija, Francija imajo v Bruslju svoja stalna predstavništva, kar si 

Slovenija ne more privoščiti. Vendar smo tudi mi izpolnili vse tisto do CCBE, kar 

izhaja kot dolžnost našega članstva, za kar gre zahvala vsem članom delegacije, 

zlasti pa oficirki za zvezo Aleksandri Janežič. 

 

Pri pripravi nekaterih ključnih dokumentov CCBE kot so posodobitev Kodeksa 

etike, razvoja odvetništva, pranja denarja in sprememba statuta CCBE, naš 

prispevek zaradi že opisanih objektivnih razlogov ni bil popoln. Smo pa se izkazali 

z vsebinsko dobro pripravljenim Dnevom evropskih odvetnikov. 

 

Zaključiti je, da je CCBE zelo pomemben za evropske odvetnike in njihova 

stanovska združenja, že zaradi pozicije, ki jo ima v Bruslju. Okoliščina, da CCBE 

v razloček nekaterih drugih globalnih odvetniških združenj, ne povezuje 

odvetnikov direktno, ampak preko nacionalnih zbornic, ne zmanjšuje njegovega 

pomena, ampak ga celo povečuje. 

 

CCBE mora  biti tudi sposoben pripraviti jutrišnje odvetnike za svet, ki prihaja, 

in v katerem ne bo lahko ohraniti temeljnih postulatov našega poklica. Za 

marsikoga, tudi za evropske politike, so neodvisnost in samostojnost odvetniškega 

poklica, predvsem pa profesionalna tajnost, le nepotrebna zastarela navlaka, ki 

ovira globalizacijo pravnih storitev. V tem smislu je tudi vse manj  razumevanja 

za t.i. odvetniško ekskluzivnost zastopanja. 

 

 Več pozornosti se bo moralo dati ekonomiji konkretnih procesov, ki so povezani 

s časom in stroški vsakega postopka. To je zlasti aktualno v zadevah, kjer 

nacionalna sodišča čakajo na rešitev Sodišča EU o predhodnem vprašanju. 

 

Sklepno se lahko oceni, da se je delo CCBE izboljšalo, kar se kaže zlasti v delu in 

dosežkih posameznih odborov in drugih delovnih teles. Odzivnost na aktualne 

probleme, n.pr. Brexit je bila hitra. Kot pozitivno lahko ocenimo, da se na seje 

CCBE vabijo predavatelji, ki se kot kompetentne osebe vpleteni v pripravo rešitev 

na ravni EU. To, da spoznajo CCBE od blizu, je lahko včasih v fazi sprejemanja 

odločitev na ravni EU, celo odločilno. 

 



73 

 

Zahvaljujem se vsem članom delegacije za njihov prispevek k delu delegacije, 

sekretariatu OZS pa za informacijsko pomoč. 

 

Vodja delegacije OZS pri CCBE 

odvetnik doc. dr. mag. Konrad Plauštajner 

 

Mednarodno sodelovanje  

 

V obdobju od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 so  predstavniki Odvetniške zbornice 

sodelovali na naslednjih mednarodnih konferencah ter srečanjih v tujini:  

 

Datum potovanja Kraj in namen potovanja Udeleženci                             

23.2.2017 Dunaj, Seja stalnega 

odbora CCBE  

Petja Plauštajner,            

doc. dr. Konrad Plauštajner            

23.2.-25.2.2017      Dunaj, 45. Evropska 

predsedniška konferenca      

mag. Roman Završek, 

Janez Starman 

27.2.2017    Zagreb, Konferenca 

Odvetniške zbornice 

ZDA, HOK in OZS  

mag. Roman Završek 

16.-17.3.2017      Zagreb, Dnevi hrvaških 

odvetnikov         

mag. Roman Završek,  

Tanja Marušič 

30.3.2017              Bruselj, Seja stalnega 

odbora CCBE 

Aleksander Pevec 

30.3.-31.3.2017     Berlin, 3. mednarodni 

forum odvetnikov 

mag. Roman Završek,  

Tanja Sedušak 

12.5.-14.5.2017     Skopje, 72. Obletnica 

makedonskega 

odvetništva       

Živa Drol Novak                          

 

18.-19.5.2017        Edinburgh, Plenarna seja 

CCBE                

Aleksandra Janežič,  

Nina Drnovšek 

9.6.-10.6.2017      Bratislava, Generalna 

skupščina slovaške 

zbornice                                                

Tanja Marušič                                     

10.6.-11.6.2017    Priština, 44. obletnica 

kosovske zbornice       

Gregor Gregorin, 

Uroš Miklič                 
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15.6.-17.6.2017    Luzern, Kongres 

švicarske odvetniške 

zbornice      

mag. Roman Završek 

 

30.6.2017             Bruselj, Seja stalnega 

odbora CCBE               

Aleksander Pevec 

 

14.9.-16.9.2017   Zenica, Dnevi odvetnikov 

zbornice FBIH 

mag. Roman Završek 

16.-17.9.2017     Bologna, Kongres Aigli – 

Asociacija italijansko 

govorečih odvetnikov  

mag. Roman Završek 

22.9.2017        Praga, 7. Generalna 

skupščina češke zbornice         

Janez Starman 

 

28.9.2017          Gradec, Dan odvetnikov 

avstrijske zbornice             

Zdenka Pavlovič 

 

1.10.-2.10.2017     Budimpešta, 

Predsedniška konferenca      

mag. Roman Završek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

18.10.-21.10.2017 Bordeaux, 7. 

Mednarodna konvencija                           

odvetnikov                                            

Alenka Košorok Humar                                          

 

11.11.2017     Celovec, Srečanje s 

predstavniki avstrijske 

zbornice 

mag. Roman Završek,  

Tanja Sedušak 

24.11.2017          Bruselj, Plenarna seja 

CCBE          

doc. dr. Konrad Plauštajner,       

Petja Plauštajner,  

Janez Starman 

30.11.-2.12.2017 Pariz, Otvoritev sodnega 

leta       

mag. Roman Završek,  

Alenka Košorok Humar, 

Tanja Marušič 

7.12.-8.12.2017    Vilna, Teden litovske 

zbornice                  

mag. Roman Završek, 

Klavdija Kerin 

15.12.-17.12.2017 Budva, Dnevi odvetnikov      

Črne Gore      

Andrej Razdrih,  

Tina Šnajder Paunović, 

Janez Starman 

8.2.-10.2.2018     Dunaj, 46. Evropska 

predsedniška konferenca         

mag. Roman Završek,  

Janez Starman 

23.2.-24.2.2018       Beograd, Dnevi 

odvetnikov    

Rija Krivograd,  

Andreja Dajčman 
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Drugi dogodki, v katerih je bila zbornica aktivno udeležena:  

- Predavanje »Odvetniška zbornica in izzivi odvetniške poklicne etike«, 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (Ljubljana, 7. 3. 2017), 

- Sestanek s predstavniki Agencije za brezplačno pravno pomoč Kosova, 

Veleposlaništvo Republike Kosovo, Odvetniška zbornica Slovenije, 

(Ljubljana,  19. 4. 2017),  

- Šola evropskega prava, Ministrstvo za pravosodje, Center za 

izobraževanje v pravosodju (Portorož, 11.5. in 12. 5. 2017), 

- Posvet »Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji«, Odvetniška zbornica 

Slovenije in Državni svet RS, Državni Svet RS (Ljubljana, 21. 6. 2017), 

- Srečanje s predstavniki nemške odvetniške zbornice, Odvetniška zbornica 

Slovenije in BRAK, OZS, (Ljubljana, 29. 8. do 30. 8. 2017), 

- Predstavitev odvetništva v Sloveniji, DTZ Žige Zoisa iz Trsta, Odvetniška 

zbornica Slovenije (Ljubljana, 6. 9. 2017), 

- Redni delovni posvet med Policijo in centri za socialno delo, Policija- 

Oddelek za mladoletniško kriminaliteto (Tacen, 24. 11. 2017),  

- Delavnica »Postopkovna pravičnost - Sistem komuniciranja med 

sodiščem in javnostjo«, Vrhovno sodišče RS (Ljubljana, 15. 2. 2018). 

 

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 udeležbo na sestankih in konferencah v obdobju od 1. 2. 2017 do 28. 2. 

2018 sodelovala pri pripravi in spremembah naslednjih predpisov: 

 Zakon o pravdnem postopku (ZPP-E), 

 Zakon o kolektivnih tožbah, 

 Zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, 

 Zakon o dedovanju, 

 Zakon o notariatu, 

 Zakon o sodnem registru (ZSReg-G), 

 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), 

 Zakon o kazenskem postopku (ZKP-N), 

 Kazenski zakonik (KZ-1E),  

 Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih, 

 Zakon o nepremičninskem posredovanju, 
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 Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije, 

 Uredba o načinu zagotavljanja pravne pomoči ribičem, 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). 

 

Posebej se je OZS v zvezi z ZKP-N udeležila sej Odbora za pravosodje Državnega 

zbora in javne predstavitve mnenj o predlogu zakona ter podala amandmaje k  

predlogu.  

 

Poleg navedenega je OZS na podlagi novega Zakona o preprečevanju pranja 

denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) pripravila smernice za izvajanje 

določb tega zakona. 

 

9. PODATKI O ČLANSTVU 

 

Odvetniki 

 

Dne 1. 2. 2017 je bilo vpisanih 1700 odvetnikov (932 odvetnikov in 768 odvetnic), 

dne 28. 2. 2018 pa 1732 odvetnikov (938 odvetnikov in 794 odvetnic). Na novo se 

jih je vpisalo 92 odvetnikov (43 odvetnikov in 49 odvetnic). Novo vpisani odvetniki 

prihajajo iz vrst odvetniških kandidatov (67) in iz drugih služb (25). 

 

V obdobju od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 se je izbrisalo 60 odvetnikov (37 

odvetnikov in 23 odvetnic). Vzrok izbrisa je upokojitev v 14 primerih, prenehanje 

opravljanja odvetniškega poklica v 36 primerih, smrt v 5 primerih in po uradni 

dolžnosti so bili iz imenika odvetnikov izbrisani: 

- odvetnik Zdravko Križman, z odvetniško pisarno v Mariboru, Glavni trg 

17b, iz razloga po 9. točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu 

(izbrisan z dnem 1. 2. 2017),                                                       

- odvetnik David Šega, z odvetniško pisarno v Mariboru, Cankarjeva ulica 6 

c, iz razloga po 9. točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu 

(izbrisan z dnem 16. 2. 2017), 

- odvetnik Aleš Maček, z odvetniško pisarno v Celju, Prešernova ulica 27 

(zaposlen v Odvetniški družbi Maček Nuša o.p., d.o.o.), iz razloga po 7. 

točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu v zvezi z 2. točko 

prvega odstavka 25. člena Zakona o odvetništvu (izbrisan z dnem 14. 4. 

2017),                               

http://www.odv-zb.si/imenik/imenik-odvetnikov/Druzba?Uid=2fda6f90-82ca-4219-ad17-8116db0a407c
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- odvetnik Konrad Rebernik, z odvetniško pisarno na Ptuju, iz razloga po 7. 

točki prvega odstavka 30. člena v zvezi z 8. točko prvega odstavka 25. člena 

Zakona o odvetništvu (izbrisan z dnem 13. 11. 2017), 

- odvetnica Aleksandra Štiblar, z odvetniško pisarno na Prevaljah, Trg 57a, 

iz razloga po 7. točki prvega odstavka 30. člena Zakona o odvetništvu v 

povezavi z 8. točko prvega odstavka 25. člena Zakona o odvetništvu 

(izbrisana z dnem 13. 2. 2018). 

 

V času med 1. 2. 2017 in 28. 2. 2018 so umrli: 

 

- dne 17.3. 2017   Branko Rupnik, upokojeni odvetnik iz Radovljice, 

- dne 29. 3. 2017   Igor Grossman, odvetnik iz Ljubljane, 

- dne 22. 4. 2017   Josip Bogdan Jarh, upokojeni odvetnik iz Celja, 

- dne 9. 7. 2017   Nada Bolcar, upokojena odvetnica iz Solkana, 

- dne 13. 8. 2017   Barbara Pakiž, upokojena odvetnica iz Ljubljane, 

- dne 15. 8. 2017   Franc Sever, upokojeni odvetnik iz Škofje Loke, 

- dne 18. 8. 2017   Jurij Žorž, odvetnik iz Kopra, 

- dne 27. 8. 2017   Ivan Merčnik, odvetnik iz Murske Sobote, 

- dne 18. 9. 2017   Janez Poljšak, odvetnik z Jesenic, 

- dne 9. 11. 2017   Mirko Kramljak, odvetnik iz Radelj ob Dravi, 

- dne 23.1. 2018    Mihajlo Milić, upokojeni odvetnik iz Ljubljane, 

- dne 1. 2. 2018  Stanislava Štiglic Zlatnar, upokojena odvetnica iz 

Ljubljane, 

- dne 1. 2. 2018  Aleksander Dovidija, upokojeni odvetnik iz Maribora. 

 

Na dan 28. 2. 2018 je vpisanih 1732 odvetnikov (938 odvetnikov in 794 odvetnic). 

Največ (980 odvetnikov) je v Območnem zboru odvetnikov (OZO) Ljubljana, 

najmanj pa v OZO Slovenj Gradec (25 odvetnikov). 
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Tabela:  Stanje vpisanih odvetnikov po območnih zborih odvetnikov na dan 

28. 2. 2018 

 

Območni zbor 

odvetnikov (OZO) 

Število odvetnikov 

(samo mesto) 

Število odvetnikov 

(OZO skupaj) 

Celje 98 164 

Koper 67 103 

Kranj 54 92 

Krško 15 30 

Ljubljana 862 980 

Maribor 156 173 

Pomurje 0 42 

Nova Gorica 27 52 

Novo mesto 30 40 

Ptuj 29 31 

Slovenj Gradec 12 25 

Skupaj  1.732 

 

Tuji odvetniki 

 

Dne 28. 2. 2018 je bilo v imenik tujih odvetnikov na podlagi 34.b člena Zakona o 

odvetništvu vpisanih 10 odvetnikov (6 odvetnikov in 4 odvetnic), na podlagi 34.č 

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

priglasitve po 34.d členu Zakona o odvetništvu pa 1 odvetnik. 

 

Odvetniški kandidati 

 

Dne 1. 2. 2017 je bilo vpisanih v imenik 175 odvetniških kandidatov (67 

kandidatov in 108 kandidatk), dne 28. 2. 2018 pa 173 kandidatov (56 kandidatov 

in 117 kandidatk). 

 

Od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 se je na novo vpisalo 88 odvetniških kandidatov (32 

kandidatov in 56 kandidatk), izbrisalo pa 90 odvetniških kandidatov (43 

kandidatov in 47 kandidatk), od teh se je vpisalo v imenik odvetnikov 67 

odvetniških kandidatov, z odvetniško prakso pa je prenehalo 23 odvetniških 

kandidatov. 
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Na dan 28. 2. 2018 je vpisanih 173 odvetniških kandidatov (56 kandidatov in 117 

kandidatk). Največ (97 odvetniških kandidatov) je v Območnem zboru odvetnikov 

(OZO) Ljubljana, najmanj pa v OZO Pomurje (3 odvetniških kandidatov). 

 

Tabela:  Stanje vpisanih kandidatov po območnih zborih odvetnikov na dan  

28. 2. 2018 

 

Območni zbor 

odvetnikov (OZO) 

Število odvetniških 

kandidatov (samo mesto) 

Število odvetniških 

kandidatov (OZO skupaj) 

Celje 5 10 

Koper 9 14 

Kranj 9 13 

Krško 3 4 

Ljubljana 92 97 

Maribor 13 14 

Pomurje 0 3 

Nova Gorica 4 8 

Novo mesto 3 3 

Ptuj 1 3 

Slovenj Gradec 2 4 

Skupaj  173 

 

Odvetniški pripravniki 

 

Dne 1. 2. 2017 je bilo vpisanih v imenik 359 odvetniških pripravnikov (131 

pripravnikov in 228 pripravnic), dne 28. 2. 2018 pa 332 pripravnikov (127 

pripravnikov in 205 pripravnic). 

 

Od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 se je na novo vpisalo 101 odvetniških pripravnikov 

(35 pripravnikov in 66 pripravnic), izbrisalo pa 129 pripravnikov (39 

pripravnikov in 90 pripravnic), od teh se je vpisalo v imenik kandidatov 27, z 

odvetniško prakso pa je prenehalo 102 pripravnikov. 

 

Na dan 28. 2. 2018 je vpisanih 332 odvetniških pripravnikov (127 pripravnikov 

in 205 pripravnic). Največ (212 odvetniških pripravnikov) je v Območnem zboru 

odvetnikov (OZO) Ljubljana, najmanj pa v OZO Ptuj (2 odvetniških 

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

28. 2. 2018 

 

Območni zbor 

odvetnikov (OZO) 

Število odvetniških 

pripravnikov  

(samo mesto) 

Število odvetniških 

pripravnikov  

(OZO skupaj) 

Celje 14 21 

Koper 11 18 

Kranj 6 7 

Krško 3 10 

Ljubljana 194 212 

Maribor 27 28 

Pomurje 0 12 

Nova Gorica 8 12 

Novo mesto 4 4 

Ptuj 2 2 

Slovenj Gradec 2 6 

Skupaj  332 

 

Odvetniške družbe 

 

Na dan 1. 2. 2017 je aktivno poslovalo 262 odvetniških družb in 8 civilnih 

odvetniških družb, na dan 28.2.2018 pa 269 odvetniških družb in 9 civilnih 

odvetniških družb. 

 

V obdobju od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 so pričele poslovati naslednje odvetniške 

družbe: 

- Odvetniška družba Wagner, o.p., d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana 

- Odvetniška družba Plesec o.p., d.o.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana 

- Odvetniška družba Markelj Pečečnik & Jančič o.p., d.o.o., Ljubljanska cesta 

64, 1230 Domžale 

- Odvetniška pisarna Čarman & Resman d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana 

- Odvetniška družba Menard, o.p., d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

- Odvetniška družba Weber o.p. - d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana 

- Odvetniška družba Devjak o.p., d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 

Ljubljana 

- Odvetniška pisarna Zagorc d.o.o., Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana 
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- Odvetniška družba Fincinger, o.p., d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana 

- Odvetniška družba Markošek, o.p., d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 3, 1410 

Zagorje ob Savi 

- Odvetniška družba Pelko in Kovač, o.p., d.o.o., Razlagova ulica 9, 3000 Celje. 

 

V obdobju od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 so bile iz sodnega registra izbrisane 

naslednje odvetniške družbe: 

- Odvetniška pisarna Murn d.o.o., Koroška cesta 21, 4000 Kranj 

- Odvetniška družba Tatjana Markelj o.p. - d.o.o., Ljubljanska cesta 64, 1230 

Domžale 

- Odvetniška družba Štrlekar o.p., d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje 

- Odvetniška družba Krainer prejšnji in partnerji o.p. d.o.o., Gorenjska cesta 2, 

4240 Radovljica. 

 

10. POROČILO O DELU ADMINISTRACIJE 

 

V obdobju 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 je bilo evidentiranih, obdelanih, izdanih, 

odpravljenih: 

- 5.694  prejetih poštnih pošiljk, 

- 6.938 odposlanih poštnih pošiljk in 18.839 odposlanih poštnih pošiljk vsem 

odvetnikom, 

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

pripravniki), 

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

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

pripravnikih), 

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

za odvetnike in odvetniške družbe), 

- 3.003 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, 

-  255  prijav s strani različnih prijaviteljev,  

- 30 zahtev za uvedbo disciplinskega postopka, razpisanih 51 disciplinskih 

obravnav na disciplinski komisiji prve stopnje in 4 obravnav na disciplinski 

komisiji druge stopnje. Preklicanih je bilo 18 disciplinskih obravnav prve stopnje. 

Poslanih je bilo torej  255  vabil na disciplinske obravnave  in  90 preklicev, 



82 

 

- v tem času je bilo odrejenih 13  izpitnih senatov za opravo preizkusa iz 

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

zvezi je bilo poslanih 108 vabil in izdanih 105 potrdil ter zapisniki.  

 

II. POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ETIKO 

 za obdobje od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018   

 

V obdobju od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 je Komisija za etiko obravnavala skupno 

31 zadev, od tega je bilo 8 zadev prenesenih iz prejšnjega obdobja, komisija pa je 

obravnavala tudi dve zadevi, ki sta bili v preteklem obdobju odstopljeni 

disciplinskim organom, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.  

 

Komisija je do zaključka poročila zaključila 29 zadev. V obravnavi sta še dve 

zadevi, v katerih je komisija zaprosila za dodatna pojasnila in bo v zadevah lahko 

podala mnenje pred iztekom svojega mandata.  

 

Skupno je komisija za etiko v obravnavanem obdobju v sedmih obravnavanih 

zadevah ocenila, da ravnanje odvetnika ni bilo skladno z določili Kodeksa 

odvetniške poklicne etike, v dvanajstih zadevah pa je sprejela stališče, da ni prišlo 

do kršitve odvetniške poklicne etike.  

 

V štirih zadevah je komisija odgovorila na vprašanja glede etičnosti določenega 

ravnanja, ki ga je postavil odvetnik oziroma odvetniška družba, ne da bi bila pri 

tem podana prijava zaradi očitka kršitve etičnih pravil. V okviru obvezne razlage 

načel in pravil kodeksa odvetniške poklicne etike je upravni odbor Odvetniške 

zbornice Slovenije potrdil odgovore oziroma mnenja komisije.  

 

V eni zadevi komisija za etiko prijave ni sprejela v obravnavo, saj se očitki niso 

nanašali na morebitno kršitev Kodeksa odvetniške poklicne etike, temveč na 

sporna vprašanja, o katerih je pristojno odločati sodišče.  

 

V eni zadevi je bil postopek ustavljen zaradi umika pritožbe, v eni zadevi pa zaradi 

izbrisa odvetnika iz imenika odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije.  

 

V eni zadevi je komisija odvetnikoma, ki sta si medsebojno očitala kršitve Kodeksa 

odvetniške poklicne etike, predlagala postopek mediacije, odvetnika pa sta 

predlog komisije sprejela. 
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V preteklem obdobju (od 1. 3. 2016 do 31. 1. 2017) je komisija za etiko dve zadevi 

odstopila disciplinskim organom, saj je ocenila, da bi očitana kršitev lahko 

predstavljala tudi disciplinsko kršitev. Ker so disciplinski organi v obeh primerih 

ocenili, da ni podana disciplinska kršitev (izdana sta bila sklepa o zavrženju), je 

komisija v enem primeru po prejemu sklepa o zavrženju sprejela odločitev (ta 

zadeva je všteta med  zadeve, kjer je komisija ugotovila kršitev), da je v zadevi 

prišlo do kršitve Kodeksa odvetniške poklicne etike, v eni zadevi pa je ugotovila, 

da ni mogoče presojati etične kršitve. V obdobju od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 je 

komisija za etiko disciplinskim organom odstopila še eno zadevo.  

 

Tretji odstavek 6. določila Kodeksa odvetniške poklicne etike določa, da lahko 

odvetnik, ki se ne strinja z mnenji, poukom ali opozorilom etične komisije, 

predlaga o tem širšo obravnavo pred častnim razsodiščem treh članov zbornice, 

ki jih za vsak posamezni primer določi upravni odbor zbornice. V obdobju od 

1.2.2017 do 28.2.2018 je bila častnemu razsodišču odstopljena v obravnavo ena 

zadeva. 

  

Predsednica Komisije za etiko 

odvetnica Živa Drol Novak 

 

 

III. POROČILO O DELU DISCIPLINSKIH ORGANOV 

 

1. POROČILO O DELU DISCIPLINSKEGA TOŽILCA 

    za obdobje od 1. 2. 2017 2017 do 28. 2. 2018 

 

V navedenem obdobju sem Disciplinski tožilec, skupaj z namestniki, prejel v 

obravnavanje skupaj 104 nove disciplinske spise. Iz preteklega obdobja (do 

31.1.2017) je ostalo nerešenih 15 disciplinskih spisov, v postopku dopolnitve oz. 

dodatnih poizvedb in preverjanj pa je bilo še dodatnih 12 zadev, tako da je bilo 

skupno število disciplinski spisov v reševanju v tem obdobju 131. 

 

Skupno število zavrženih prijav je bilo 84; v 30 zadevah so bile zoper odvetnike 

vložene zahteve za uvedbo disc. postopka, od tega so bile v 2 zadevah zahteve 

vložene pred Disciplinskim sodiščem, v ostalih pa pred DK I. V 19 primerih smo 

zahtevali dodatna pojasnila oz. opravili dodatne poizvedbe v zvezi z očitanimi 

kršitvami pred dokončno odločitvijo o zavrženju oz. vložitvi zahteve, pri čemer 
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smo doslej v 12 zadevah že sprejeli odločitev, medtem ko v 7 zadevah do oddaje 

poročila predhodni postopek s poizvedbami še vedno traja. Dve zadevi sta bili 

odstopljeni Etični komisiji. Neobravnavanih disciplinskih spisov oz. disciplinskih 

prijav na dan izdelave tega poročila je 8.  

 

Najpogostejši disciplinski kršitvi, zaradi katerih smo v tem obdobju vložili zahteve 

za uvedbo disciplinskega postopka, sta bili disc. kršitvi nevestnega zastopanja 

stranke po čl. 77.a/4 Statuta, zaradi katere smo uvedbo disc. postopka zahtevali v 

6 primerih in zaračunavanje stranki višjega plačila za delo kot gre odvetniku po 

OT po čl. 77.b/5 Statuta, zaradi katere smo uvedbo disc. postopka zahtevali v 4 

primerih. En disciplinski postopek, v katerem sem Disciplinski tožilec vložil 

zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka pred Disciplinskim sodiščem, je že 

pravnomočno zaključen, in sicer z izrekom disciplinskega ukrepa pogojnega 

odvzema pravice opravljati odvetniški poklic. 

 

Glede na preteklo obdobje se je število prijav disciplinskih kršitev zoper odvetnike 

nekoliko povečalo (lani skupaj 85 prijav, letos skupaj 104 nove prijave), vendar 

pa je bilo število novih prijav še vedno pod povprečjem preteklih let (povprečno 

število prijav v zadnjih 5 letih je bilo 123 prijav na leto). 

 

POVZETEK stanja zadev pri Disciplinskem tožilcu in namestnikih (DT): 

 

Skupaj prevzetih novih spisov:      104 

Nerešeni spisi iz preteklega obdobja:     15 

V postopku dopolnitve iz preteklega obdobja:  12 

Skupno število disc. spisov v obravnavanju pri DT: 132 

 

Rešeni spisi: 116 (88,6 %) - od tega  

(a) zavržene prijave:     84 (72,4 %);  

(b) zahteva za uvedbo disc. postopka:  30 (25,9 %);  

(c) ostalo:       2 (1,7 %). 

 

V postopku reševanja (dopolnitve in poizvedbe):   7 (5,3 %) 

Neobravnavani spisi:       8 (6,1 %) 

 

Disciplinski tožilec  

odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak 
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2. POROČILO O DELU DISCIPLINSKE KOMISIJE I. STOPNJE 

    za obdobje od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 

 

V obdobju od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 je disciplinska komisija I. stopnje prejela 

v reševanje 30 novih zahtev za uvedbo disciplinskega postopka. 

 

Na dne 28. 2. 2018 je 6 zadev pravnomočno zaključenih, 1 zadeva je zaključena 

in še ne pravnomočna, 11 zadev je še v obravnavanju (čakamo na odgovor 

disciplinskega obdolženca na zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka / 

čakamo na odgovor disciplinskega tožilca), 10  zadev je še v obravnavanju pri 

senatih disciplinske komisije I. stopnje in 2 zadevi sta odstopljeni Disciplinskem 

sodišču. 

 

Iz prejšnjega obdobja (tj. od 1. 3. 2016 do 31. 1. 2017) je bilo v obravnavanje 

prenesenih 28 zadev. Na dne 28. 2. 2018 je od tega 19 zadev pravnomočno 

zaključenih, 3 zadeve zaključene še ne pravnomočne, 6 zadev je še v 

obravnavanju. 

 

Od skupno prejetih 58 zadev je tako 25 zadev pravnomočno zaključenih, 4 zadeve 

zaključene in še ne pravnomočne, 27 zadev v obravnavanju, 2 zadevi odstopljeni 

Disciplinskem sodišču. 

 

Odločitve v pravnomočno zaključenih zadevah: 

Opomin: 1x 
Ukor 1x 
Denarna kazen: 12x 
Ni odgovoren: 3x 
Disciplinski postopek ustavljen: 5x 
Zavrnitev zahteve:       3x 
 

Na disciplinsko komisijo II. stopnje je bilo vloženih 5 pritožb. Skupno je bilo na 

disciplinski komisiji I. stopnje opravljenih 33 ustnih obravnav, 18 – krat pa so 

bile obravnave preložene. 

 

Očitane kršitve pri pravnomočno zaključenih zadevah: 

- 1. tč. 77. a. čl. Statuta 

- 1. tč. 77. b. čl. Statuta 

- 3. tč. 77. a. čl. Statuta 
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- 3 tč. 77. b. čl. Statuta 

- 4. tč. 77. a čl. Statuta 

- 4. tč. 77. b čl. Statuta 

- 5. tč. 77. a čl. Statuta 

- 5. tč. 77. b čl. Statuta 

- 7. tč. 77. a čl. Statuta 

- 15. tč. 77. b. čl. Statuta. 

 

Pregled pravnomočno zaključenih zadev kaže na trend izboljševanja tako po 

številu zadev (prejetih in pravnomočno zaključenih) kot glede na vsebino očitanih 

kršitev, tudi hujših – vse ob dejstvu, da se določbe 77.a in 77.b člena Statuta OZS 

smiselno uporabljajo tudi za odvetniške kandidate in odvetniške pripravnike. 

 

      Predsednica disciplinske komisije I. stopnje  

              odvetnica Nina Radulovič 

 

 

3. POROČILO O DELU DISCIPLINSKE KOMISIJE II. STOPNJE    

    za obdobje od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2018 

 

Predsednik disciplinske komisije II. stopnje podajam poročilo o delu za obdobje 

1. 2. 2017 - 28. 2. 2018. 

 

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 navedenem obdobju je disciplinska komisija II. stopnje prejela v obravnavanje 

6 pritožb zoper odločbe izdane s strani disciplinske komisije I. stopnje. Tako je 

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

neposrednim ali posrednim reklamiranje odvetniške dejavnosti v nasprotju s 

pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike, kršitve zaradi vzpostavitve stika s 

stranko, o katerih disciplinski obdolženec ve, da jo zastopa drug odvetnik in to 

brez privoljenja drugega odvetnika, dalje zaradi zadrževanja strankinih listin, 

spisov v izvirniku ali prepisa po prenehanju pooblastilnega razmerja s stranko, 

pa je stranka zahtevala izročitev teh listin, dalje zaradi tega, ker je podan očitek, 
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da je disciplinski obdolženec vedoma prevzel zastopanje stranke, pa bi moral po 

zakonu odkloniti zastopanje, podani so tudi očitki glede kršitev zaradi  

nepravilnega zaračunavanja stroškov strani, ter s tem povezano neizstavljanje 

stranki obračuna prejetih in izplačanih denarnih sredstev oziroma nevestno 

vodenje finančnega poslovanja za stranko. 

 

Disciplinska komisija II. stopnje je obravnavala 4 pritožbe, sprejela odločitve, ki 

so postale pravnomočne, pri čemer je dvema pritožbama ugodila, ter odločitve  

Disciplinske komisije I. stopnje delno spremenila, dve pritožbi pa zavrnila kot 

neutemeljene, za eno zadevo je razpisana obravnava v mesecu marcu 2018, prav 

tako pa je v obravnavi še ena zadeva, glede katere pa je pritožba prispela na 

Disciplinsko komisijo II. stopnje dne 16 2. 2018.  

 

Sicer pa je Disciplinska komisija II. stopnje pritožbe obravnavala pravočasno in 

tudi sprejemala odločitve, v skladu z našimi pravili. 

 

Vsebino zadev, ki so se pretežno očitale disciplinskim obdolžencem, lahko v 

največji meri skrčim na lažje in hujše kršitve, ki so povezane z odvetnikovimi  

dolžnostmi pri opravljanju odvetniškega poklica, ter so opredeljena v 77 a. in 77 

b. členu pravil, ki urejajo disciplinsko odgovornost.  

 

Predsednik disciplinske komisije II. stopnje 

                                                                             odvetnik Bojan Makovec 

 

 

IV. AKTIVNOSTI ODVETNIŠKE AKADEMIJE OZS  

 

Odvetniška akademija OZS si je v letu 2017 zadala ambiciozne cilje, ki jih je 

dosegla, poleg planiranega pa realizirala še dodatne naloge in za člane 

Odvetniške zbornice Slovenije organizirala še dodatna izobraževanja, ki so se 

pokazala tekom leta za nujna in koristna za odvetnike, vse v okviru 

permanentnega izobraževanja odvetnikov.  

 

Naš cilj je postaviti izobraževalni sistem, ki je fleksibilen, 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 
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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.  

 

Poleg cilja izobraževanja iz pravnih vsebin je bil naš cilj v letu 2017 tudi poskrbeti 

za računalniško »opismenovanje« odvetnikov in jim nuditi praktične delavnice iz 

dela na računalniku, za kar so odvetniki izkazali zelo velik interes, tako starejše 

generacije kot mlajše (ti še bolj!). Takih delavnic je bilo kar 13 tekom celega leta 

(3 stopnje za elektronsko zemljiško knjigo - eZK-1, eZK-2 in eZK-3, za odvetnike 

in za zaposlene pri odvetnikih), izvedli pa smo tudi izobraževanje iz programa 

Law Office v drugi polovici leta in sicer smo organizirali dve delavnici (tudi za 

zaposlene v administraciji odvetniških pisarn). Podrobnejši razpored vseh 

izobraževalnih dogodkov tekom leta 2017 je v prilogi tega poročila.  

 

Največji izziv v letu 2017 sta predstavljali Odvetniška šola 2017 v Portorožu in 

izobraževanje iz civilnega procesnega prava. Na Odvetniški šoli v Portorožu 

(april 2017), na kateri so sodelovali tudi predavatelji iz tujine, smo letos uvedli 

dogodke čez dva dni, z večimi sekcijami (prvi dan je bila splošna, civilna in 

kazenska, naslednji dan pa tri sekcije kot npr. delovno-socialna, organizacijska-

organizacija odvetniške pisarne in malo bolj »sproščujoča«-mediacijske tehnike 

za odvetnike in kako premagovati odvetniški stres). Več o Odvetniški šoli 2017 je 

zapisano v točki 3. tega poročila. 

 

Odvetniške šole v Portorožu se je udeležila večina odvetnikov, sploh pa opažamo, 

da so naša izobraževanja vedno bolj obiskana, za vse manjše delavnice so čakalne 

vrste, tako da smo z odzivom odvetnikov zadovoljni.  

 

Naslednji največji izziv pa je nedvomno predstavljala novela Zakona o pravdnem 

postopku (ZPP-E), kjer smo kot eni prvih izobraževalnih ustanov v državi ponudili 

našim odvetnikom izobraževanje na največjem možnem kvalitetnem nivoju, tako 

po naših regijskih centrih kot v okviru osrednje civilne šole v Ljubljani, kjer smo 

do zadnjega sedeža napolnili Veliko dvorano GH Union (cca 900 obiskovalcev). 

Vsa izobraževanja so spremljala tudi kvalitetna gradiva, ki so objavljena na 

zaprtem delu naše spletne strani. 
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Odvetniška akademija je v obdobju, ki ga zajema to poročilo, izvedba naslednja 

izobraževanja:  

 

Datum izvedbe  Kraj izvedbe Naslov izobraževanja  

9. 2. 2017 Ljubljana Delavnica eZK-1 

6. 3. 2017 Ljubljana Delavnica eZK-1 

9. 3. 2017 Ljubljana Mala šola dednega prava 

22. in 23. 3. 2017 Ljubljana Aktualna vprašanja gospodarskega prava 

23. 3. 2017 Ljubljana Delavnica eZK-1 

30. 3. 2017 Ljubljana Delavnica eZK-2 

7. in 8. 4. 2017 Portorož Odvetniška šola 2017 

11. 4. 2017 Ljubljana 
Delavnica eZK-1 za zaposlene pri 

odvetnikih 

13. 4. 2017 Ljubljana Delavnica eZK-2 

13. 4. 2017 Nova Gorica  Mala šola dednega prava 

11. 5. 2017 Ptuj Mala šola delovnega prava 

17. 5. 2017 Koper Mala šola delovnega prava 

25.5.2017 Ptuj Mala šola dednega prava 

29. 5. 2017 Nova Gorica 
Šola civilnega procesnega prava – novela 

ZZP-E 

30. 5. 2017 Ljubljana Mala šola delovnega prava 

31. 5. 2017 Maribor 
Šola civilnega procesnega prava – novela 

ZZP-E 

 1. 6. 2017 Ljubljana Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje 

20. 6. 2017 Ljubljana 
Šola civilnega procesnega prava – novela 

ZZP-E 

7. 9. 2017 Ljubljana Delavnica eZK-1 

14. 9.-14. 10. 2017 Ljubljana Osnovno izobraževanje za mediatorje 

18. 9. 2017 Ljubljana Delavnica eZK-1 

21. 9. 2017 Ljubljana Osnovno izobraževanje za mediatorje 

26. 9. 2017 Ljubljana Delavnica eZK-2 

24. 10. 2017 Ljubljana Delavnica eZK-2 

7. 11. 2017 Ljubljana Projektno vodenje 

15. 11. 2017 Ljubljana  Delavnica Law Office 

20. 11. 2017 Ljubljana Delavnica eZK-1 IN eZK-2 

23. 11. 2017 Ljubljana Šola davka od dohodka pravnih oseb 

29. 11. 2017 Ljubljana Nadaljevalno izobraževanje za mediatorje 
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7. 12. 2017 Ljubljana Delavnica eZK-3 

13. 12 .2017 Ljubljana  Delavnica Law Office 

10. 1. 2018 Ljubljana Delavnica Law Office                                               

16. 1. 2018         Ljubljana 
Kako najbolj učinkovito zastopati stranko 

v  mediacijskem postopku 

18. 1. 2018         Ljubljana Šola dohodnine                                                        

23. 1. 2018          Ljubljana Delavnica eZK-1 in eZK-2                                        

24. 1. 2018 Ljubljana Delavnica eZK-3                                                        

25. 1.-9. 3. 2018 Ljubljana Seminar priprave na PDI                                         

7. 2. 2018 Ljubljana Delavnica Law Office                                                

14. 2. 2018 Ljubljana Delavnica Law Office                                                

 

Poleg navedenega smo se udeležili kot povabljeni odvetniki tudi Šole evropskega 

prava v Portorožu (maj 2017, v organizaciji Centra za izobraževanje v 

pravosodju) ter bili povabljeni v juniju (vabila so prejeli vsi odvetniki) na seminar 

Implementacija ukrepov za zajezitev davčne erozije in prenosa dobička-OECD 

Konvencija, ki ga je organiziralo Fiskalno društvo.  

 

Dne 2. 6. 2017 sem se aktivno udeležila predstavitve OZS, OA in našega 

Mediacijskega centra na Obrtno podjetniški zbornici. S predsednikom OZS, mag. 

Romanom Završkom sva se udeležila v juniju sestanka pri predsedniku Vrhovnega 

sodišča RS, mag. Damijanu Florjančiču, ki je podprl kakšno skupno 

izobraževanje odvetnikov in sodnikov (npr. Družinski zakonik, ZPP v praksi). Na 

slednjem povezovanju (s CIP) bomo intenzivno delali tudi v bodoče. Odvetniško 

akademijo sem predstavila tudi v Državnem svetu na odmevnem posvetu dne 

21.6.2017 (Vloga Odvetništva v Republiki Sloveniji). Dne 30.8.2017 sem se v 

okviru izmenjave in obiska Nemške zvezne odvetniške zbornice srečala na s 

podpredsednikom (sedaj predsednikom) dr. Ulrichom Wesselsom ter izmenjala 

izkušnje na področju izobraževanja v obeh državah.  

 

V okviru Odvetniške zbornice Slovenije in Odvetniške akademije smo aktivno 

obeležili tudi Dan evropskih odvetnikov (25. 10. 2017) in sicer smo skupaj 

organizirali predstavitve teme »Etični vidiki uporabe novih tehnologij v 

odvetništvu in varstvo državljanov-predstavitev v čast Evropskega dneva 

odvetnikov) za študente, zunanje in tudi odvetnike na Pravni fakulteti v Ljubljani. 

V novembru 2017 pa sem se udeležila ustanovnega srečanja za izobraževanje pri 
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Mirovnem inštitutu (evropski projekt) za skupna izobraževanja s področja zaščite 

žrtev kaznivih dejanj, ki bi jih imeli odvetniki, sodniki in državni tožilci.  

 

Še vedno se pripravlja dokumentarni film o Odvetniški zbornici Slovenije ob njeni 

150-letnici obstoja v letu 2018, tekom leta 2017 sva s članom Sveta našega zavoda 

Andrejem Razdrihom aktivno sodelovala pri snovanju scenarija (scenaristka 

Maruša Prelesnik Zdešar).  

 

Strokovni svet Odvetniške akademije se je tekom leta srečal na treh sestankih, 

imel je tudi eno korespondenčno sejo. V glavnem je obravnaval vsebinska 

vprašanja izobraževanja in mediacije, članice so imele tudi nekaj zanimivih 

predlogov za izobraževanja (npr. Špelca Mežnar – Kako pripraviti kvalitetno 

sodno poravnavo; pa Martina Žavcer Hrovatin – kazenske tematike).    

 

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. Seveda pa, brez 

naše Nastje in v drugi polovici tudi Diane (zaposlenih na OZS) vse izvedbe naših 

izobraževanj in drugih aktivnosti akademije ne bi bile takšne kot izvedene. 

 

Nenazadnje, tekom letošnjega leta je tudi zaživel naš Mediacijski center in 

vzpostavili smo listo mediatorjev, opravili celo vrsto aktivnosti za zagon in 

pričetek dela, nekaj mediacij je tudi že v teku. Več o Mediacijskem centru si lahko 

preberete v spodnjem poročilu o delovanju Mediacijskega centra pri Odvetniški 

Akademiji. Delo centra lahko spremljate tudi na spletu www.odv-

zb.si/mediacijski-center/predstavitev/poslanstvo. 

 

Direktorica Odvetniške akademije OZS  

odvetnica Alenka Košorok Humar 

 

Mediacijski center pri Odvetniški akademiji 

 

Mediacijski center pri Odvetniški zbornici Slovenije je pričel z delovanjem v 

začetek leta 2017. Aktivnosti centra  lahko razdelimo na dva sklopa in sicer na 

aktivnosti, vezane na delovanje centra, ter na aktivnosti, vezane na promocijo 

centra.  

 

http://www.odv-zb.si/mediacijski-center/predstavitev/poslanstvo
http://www.odv-zb.si/mediacijski-center/predstavitev/poslanstvo
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Aktivnosti, vezane na delovanje centra: 

 

- predstavljena in potrjena je bila vsebinska zasnova centra, 

- sprejet je bil Pravilnik o delu mediacijskega centra in postopku izvajanja 

mediacij pred Mediacijskim centrom pri Odvetniški akademiji OZS,  

- sprejeta je bila Mediacijska tarifa (konec februarja 2017), 

- pripravljena je bila podrobna časovnica opravil za to leto, 

- podan je bil poziv odvetnikom, ki bi bili zainteresirani za vpis na listo 

mediatorjev centra, opravljena je bila selekcija in lista je bila objavljena 

maja 2017, 

- opravljen je bil uvodni sestanek za vse zainteresirane mediatorje, 

- pripravljeni so bili vsi potrebni dokumenti in obrazci, ki jih je potrebno 

pripraviti za delovanje centra, 

- pripravljeni so bili standardni dopisi, odgovori in internetna sporočila za 

stranke v mediacijskih postopkih, 

- nekoliko je bila prilagojena internetna stran OZS in pripravljeni teksti in 

predstavitev za to internetno stran, 

- opravljena je bila komunikacija s predsedniki okrožnih sodišč v Sloveniji 

zaradi zagotovitve možnosti observacij mediatorjev in vzpostavljen način 

sodelovanja s tistimi, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje, 

- vzpostavljena je redna komunikacija z mediatorji, 

- dogovorjen je bil način zapisovanja dogovorov na podlagi uspešno 

zaključene mediacije v obliki sodne poravnave. 

 

Aktivnosti, vezane na promocijo centra: 

 

- pripravljeni in poslani so bili ustrezni dopisi za odvetnike in mediatorje, 

dopis (2x) za spodbujanje k odstopanju zadev v mediacijo (prvič 

septembra 2017), 

- pripravljeni so bili dopisi za pomembne deležnike: Okrajno sodišče v 

Ljubljani, Okrožno sodišča v Ljubljani, Vrhovno sodišče RS, 

- opravljena je bila predstavitev MC na ljubljanskem Območnem zboru, 

- opravljena je bila  predstavitev MC v odvetniških pisarnah Čeferin, 

Jadek Pensa in Čad. Potekajo pogovori še z nekaj odvetniškimi 

pisarnami in predsednikom združenja Stečajnih upraviteljev, 

- predstavitev Mediacijskega centra v reviji Jana (avtorica Irena Vovk), 

- Pro bono dan tudi za Mediacijski center   (18. 12. 2017), 
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- izvedeno je bilo osnovno in dva nadaljevalna izobraževanja za 

mediatorje - ta izobraževanja predstavljajo najboljšo možno promocijo 

in motivacijo za odvetnike - tako za odstopanje zadev, kot za mediiranje. 

 

Statistika glede zadev: 

 

Mediacijski center od začetka delovanja naprej natančno beleži vse statistične 

podatke, pomembne za normalno delovanje in spremljanje uspešnosti 

Mediacijskega centra glede na mediacijske zadeve.  

 

Od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2018 je Mediacijski center prejel skupno 27 predlogov za 

mediacijo, od katerih: 

- v 13 zadevah nasprotna stran ni podala soglasja za mediacijo, 

- v 4 zadevah mediacije zaključene pred prvim srečanjem, 

- v 1 zadevi se predlagatelj kasneje ni odločil za mediacijo, 

- 7 zadev je v teku (v 5 zadevah potekajo srečanja, v 2 zadevah čakamo 

odgovor nasprotne stranke), 

- 2 zadevi sta uspešno zaključeni. 

 

Tabela:  Obravnavane zadeve  

 

Število  

podanih 

predlogov 

Število 

soglasij 

nasprotne 

stranke 

Rok za 

podajo 

soglasja še 

ni potekel 

Uspešno 

zaključene 

mediacije 

Neuspešno 

zaključene 

mediacije 

Mediacije 

zaključene 

pred prvim 

srečanjem 

Število 

odprtih 

mediacijskih 

postopkov 

27 14 2 2 0 4 7 

Odstotek: 52%      

 

V vsaki zadevi, kjer do postavljenega roka ni bilo podano soglasje, Mediacijski 

center pošlje še opomnik, prav tako vodja Mediacijskega centra še osebno pokliče 

nasprotno stranko (nepredlagateljico). Vodja osebno pokliče tudi v nekaterih 

primerih, ko soglasje ni podano, sama pa oceni, da bi bila zadeva primerna za 

mediacijo. 

 

Izzivi: 

- nadaljnja promocija centra med odvetniki in splošno javnostjo, 

- zagotovitev prostorov, zlasti za izvajanje mediacij v drugih delih 

Slovenije, 
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- administrativna podpora, 

- mediacija kot predhodni postopek po Zakonu o državnem odvetništvu. 

 

Vodja Mediacijskega centra  

pri Odvetniški akademiji OZS 

odvetnica Maša Kociper 

 

 

V. ZBORNIČNI ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2017 

 

ZBORNIČNI ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2017  

  

ODHODKI  2017 €-brez centov 

Stroški dela – btt plače: 261.923 

Pisarniški material 7.595 

Energija 4.561 

Komunikacije – pošta, telefon in internet, Ajpes,… 14.251 

Razna popravila, računalniška opreme in progr. 15.270 

Obratovalni stroški – poslovni prostor 9.411 

Reprezentančni stroški – organi OZS in gostje na DSO 12.581 

Bančni in zavarovalni stroški 5.789 

Odvetniške izkaznice 2.564 

Prejemki iz delovnega razmerja 18.753 

Objave v Ur. list, Delo … 7.431 

Intelektualne storitve – račun. servis, pog. dela… 28.872 

Drugi stroški – takse, izvršbe, zemlj. prisp., cvetje, priponke 9.885 

Naročnine časop.in revij, Ius info, Kliping, Pravna prak. 7.897 

Glasilo Odvetnik – tisk in avtorski honorarji 64.071 

Stroški izobraževanja odvetnikov  – Odvetniška šola,  

Odvetniška akademija OZS 122.403 

Stroški Skupščine OZS 7.373 

Stroški Dnevi odvetnikov – po programu  34.647 

Stroški sej in službenih potovanj 54.157 

Članarine CCBE Bruselj , UIA Paris, IBA London 16.748 

Kotizacije 2.494 
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Dotacije 600 

Vzdrževanje Law Office, ERP, spletni portal 61.542 

Amortizacija prostora in opreme 48.469 

Odpis zastaranih terjatev 5.000 

Strošek prevzema odvetniških pisarn 1.018 

Strošek zastopanja na narokih 1.575 

150 obletnica OZS 5.069 

Obnova poslovnih prostorov 1.650 

ODHODKI  SKUPAJ: 833.599 

PRIHODKI  2017  

Članarina OZS 644.815 

Vpisnine – odvetniki, kandidati, pripravniki 232.200 

Prihodki od disciplinskih kazni 12.236 

Mnenja WS, obresti – TRR,  vezava, izvršbe zzo 6.578 

Prihodki od sponzorjev na OŠ 9.500 

  

PRIHODKI  SKUPAJ: 905.329 

 

 OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2017 

    

 
Skupni prihodki za leto 2017 so bili nižji glede na FN za 22.171 €. 

Glede na finančni načrt 2017 so bili izdatki nižji za 93.901 €. 

 
Razlika med prihodki in izdatki 2017 je pozitivna in sicer za 71.730 €. 

Terjatve do odvetnikov za leto 2017 znašajo 178.011 €. 

    

 ODHODKI PO ZR 2017  Opis stroškov 

 
STROŠKI DELA : 

261.923 

 

Plače 1.bruto 211.756; prisp. 

delodajalca na plače 42.520, regres 

7.647; 

 Strošek je manjši kot v FN 

 PISARNIŠKI MATERIAL: 7.595 

Fotokop. papir, tonerji, dopisi, 

pisemske ovojnice, čestitke in drugi 

pisarn. material; 

 ENERGIJA : 4.561 
Elektro in Energetika ogrevanje – po 

računih 
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 KOMUNIKACIJE : 14.251 
Poštnine, Telefonija in internet, Ajpes, 

dig.potrdilo 

 
RAZNA POPRAVILA, 

RAČ.OPREMA: 
15.270 

Vzdrževanje računalniške opreme in 

programov ter druga popravila, nakup 

več funkcijskega tiskalnika 

 OBRATOVALNI STROŠKI: 9.411 SPL – upravnik; Čiščenje; 

 

REPREZENTANCA: 12.581 

Seje na zbornici: UO in ostalo; vpisi 

novih odv., večerja UO, obiski 

predstavnikov tujih zbornic 

 

 

 
BANČNI IN 

ZAVAROV.STROŠKI: 
5.789 

Bančna prov. za TRR; Zavarovanje – 

vlom, požar, potres; poklicna 

odgovornost OZS 

 ODV. IZKAZNIC: 2.564 Izdelava odv. izkaznic (stare in CCBE) 

 PREJEMKI IZ DEL.RAZMERJA: 18.753 Prevoz na delo, regres za prehrano 

 

OBJAVE V DELU, UR.LISTU: 7.431 

Objava vseh sprememb o odvetnikih v 

Ur. listu;  

 
Delo – objava osmrtnic za pok. 

odvetnike; 

 INTELEKT.STORITVE: 28.872 

Prevodi, Rač. servis – izdelav  davčno 

finančnih izkazov, izdelava ekonomske 

analize o stanju odvetništva 

 DRUGI STROŠKI: 9.885 

Sodne in upravne takse, izvr. stroški, 

zemlj. prisp., priponke za toge, žalni 

cvetl. aran.; 

 NAROČNINE: 7.897 
Kliping, Ius info, Pravna praksa, 

Pravosodni bilten, Delo, STA; 

 GLASILO ODVETNIK: 64.071 
Tisk in avtorski honorarji za revijo 

Odvetnik 2017, 5 številk 

 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA 

ODVETNIKOV: 

40.763 

Odvetniška šola: gostinske, hotelske 

storitve, najem dvorane, tolmačenje, 

vabila 

 81.640 Odvetniška akademija OZS 

 SKUPŠČINA OZS: 7.373 Tisk vabil in stroški dvorane PF – 2x 

 
DNEVI SLOVENSKIH 

ODVETNIKOV: 
34.647 

Organizacija po programu v Moravskih 

Toplicah 

 SLUŽBENA POTOVANJA: 25.961 

Seje organov OZS:  ( UO 11 x v LJ + 

Portorož- tudi nočitve, Moravske 

Toplice), 
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DK I. in DK II., Komisija za odvetniški 

izpite, Komisija za etiko, Skrbn. odbor 

za humanit. pomoč (3x); Komisija za E 

– poslovanja; Komisija za zavarovanje; 

 Komisija za ZOdv;, Nadzorni odbor; 

 28.196 
Sl.pot v tujino – podrobno v poročilu o 

mednarodnem sodelovanju 

 ČLANARINE: 16.748 Član. UIA; Član. CCBE; Član IBA 

 KOTIZACIJE: 2.494 CCBE, Preds. konferenca Dunaj  

 DOTACIJE: 600 Pravna fakulteta v Ljubljani  

 
VZDRŽEVANJE LAW OFFICE, 

ERP, SPLETNI PORTAL: 
61.542 

Zaslon Telecom, po pogodbi 

vzdrževanje Law Office, ERP, spletni 

portal; razvoj aplikacije beleženje 

prisotnosti na izobraževanjih 

 AMORTIZACIJA: 48.469 Poslovni prostor in oprema  

 
ODPIS ZASTARANIH 

TERJATEV 
5.000 Odpis terjatev 

 
STROŠEK PREVZEMA ODV. 

PISARN 
1.018 Strošek prevzema odvetniških pisarn 

 
STROŠEK ZASTOPANJA NA 

NAROKIH 
1.575 Strošek zastopanja na narokih 

 150 OBLETNICA OZS 5.069 150 obletnica OZS 

 
OBNOVA POSLOVNIH 

PROSTOROV 
1.650 Nakup poslovnih prostorov 

 SKUPAJ VSI STROŠKI: 833.599   

 

 

 

 

PRIHODKI PO ZR 2017 

  

 Članarina OZS   574.997 

 Terjatve za članarino   69.818 

 Vpisnine: Odvetniki, kandidati, pripravniki 232.200 

 Disciplinske kazni in stroški 12.236 

 Sponzorji na Odv. šoli 9.500 

 Mnenja WS, obresti TRR, vezave, izvršbe zzo 6.578 

 PRIHODKI SKUPAJ: 905.329 
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 TERJATVE DO ODVETNIKOV 2017  

 Članarina OZS 69.818 

 Zavarovanje 108.193 

 TERJATVE  SKUPAJ: 178.011 

    

 

NAKAZILA ČLANARIN OBMOČNIM ZBOROM 2017 

 

 

IZDANI 

RAČUNI 2017 

NAKAZILA 
SKUPAJ 

ZA PRETEKLA L. ZA L.2017 

Koper 5.100 870 4.160 5.030 

Ptuj 1.600 55 1.300 1.355 

Kranj 5.522 724 4.273 4.997 

Celje 8.886 2.176 6.682 8.858 

Ljubljana 35.218 2.761 30.533 33.294 

Maribor 9.120 1.350 7.070 8.420 

Nova Gorica 2.387 138 2.019 2.157 

SKUPAJ 67.833 8.074 56.037 64.111 

 

 

FINANČNO POROČILO O STANJU HUMANITARNEGA  SKLADA 

ZA LETO 2017  

  

Prenos 1.1.2017 166.289   

Vplačila prispevka 2017 (1.477  x ) 68.342 

Izplačila – nakazila v 2017 73.825 

SREDSTVA NA DAN 31.12.2017 160.805 

Prejemniki pomoči: € 

BEŽAN M., ČRNOMELJ 1.000 

CEHTL D., MARIBOR 500 

CEHTL P., MARIBOR 2.000 

CESTAR A., MARIBOR 500 

COKAN L., LIMBUŠ 1.000 
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CSD KOPER, KARMEN GORJUP 600 

DIVJAK K., LJUBLJANA – DRUŠTVO VESELE NOGICE 1.500 

DRUŽINA FIJOLIČ, KAPELE 500 

DRUŽINA SALKIĆ, SOLKAN 500 

DULAR J., PIŠECE 1.000 

DŽEKANOVIĆ R., LJUBLJANA 1.000 

FRANC S. – DRUŠTVO ZA ŠPORT INVALIDOV MOST PTUJ 1.500 

GIMNAZIJA NOVO MESTO 2.300 

IVNIK A., KRŠKO 1.000 

JAKŠA G., CELJE 500 

KIRALY M., ŠENTILJ V SLO. GORICAH 1.500 

KOŽELJ K., BRESTANICA 300 

KRANER STAJIĆ V., SENOVO 1.000 

KUČINIČ D., SENOVO 1.000 

LAPOSKI A., KOPER 3.000 

MARIČNIK S., MARIBOR 2.000 

OŠ BOJANA ILICHA, MARIBOR 637 

OŠ BREŽICE 2.863 

OŠ CERKLJE OB KRKI – ŠAHOVSKI KLUB KRŠKO 500 

OŠ DOBROVO 1.205 

OŠ DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA 120 

OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI 5.000 

OŠ MIRNA 2.000 

OŠ STOPIČE 2.450 

OŠ ŽUŽEMBERK 2.550 

PODGORAC M., GROSUPLJE 500 

PRIMOŽIČ I., LENART 500 

REBA N., NOVO MESTO 1.000 

REPEC A., BREŽICE 500 

SAVIĆ M., LJUBLJANA 1.000 

SOLDAT U., KOPER 500 

TONI ZAJC B. IN TONI M., IZOLA 700 

VOLČANJŠEK B., SEVNICA 1.200 

VUJANOVIĆ J., KRŠKA VAS 500 

VUJIĆ M., MARIBOR 500 

WEISBACHER J., KOBARID 1.000 

ZLOBKO B., KRŠKO 1.000 



100 

 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 5.400 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE – POMEŽIK SONCU 18.000 

  

Skupaj nakazano v 2017 73.825 

  

  

FINANČNO POROČILO ZA VZAJEMNO POMOČ ODVETNIKOV  

ZA LETO 2017 

  

Prenos Sredstev 1.1.2017 109.112   

Izplačila upravičencem za 2017 155.480   

Vplačila v 2017 za preteklo leto 5.561   

  

Vplačila prispevkov za 2017 161.442   

RČ.1 = 101.677    (1.557  vplačil )  

RČ.2 = 59.294    (1.491  vplačil)  

  

Izplačila upravičencem  v 2017 155.480   

  

Sredstva na računu 31.12.2017 120.636   

  

Obveznosti do upravičencev iz 2017 5.962   

Obveznosti do upravičencev za preteklo leto 70.134   

Stalna sredstva vzajemne pomoči 44.540   

  

Prispevke je povprečno vplačalo 1.524 odvetnikov  

  

Glede na Pravilnik o vzajemni pomoči odvetnikov, je v letu 2017    

vzajemna pomoč izplačana za naslednje odvetnike – skupaj 21:   

  

BAJC JANEZ upok. 

BRODARIČ KOČEVAR JASNA upok. 

FURLAN TONE upok. 

GROSSMAN IGOR posmrtn. 

HUSAR ANDREJ upok. 

JARH JOSIP BOGDAN posmrtn. 

KOČNIK JUG LJUBICA upok. 
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LAMUT KLEMEN upok. 

LJUJIĆ BORIVOJE upok. 

MAJCEN SAŠO upok. 

MERČNIK IVAN posmrtn. 

PEČE LJUBO upok. 

RABZELJ VLADIMIR upok. 

RAŽEM DUŠAN upok. 

SUKIČ RADOSLAV upok. 

ŠOBERL IVAN upok. 

ŠTRTAK MARJAN upok. 

VOLGEMUT PETER upok. 

ZAJC ANTON upok. 

ŽORŽ DUŠAN upok. 

ŽORŽ JURIJ posmrtn. 

  

  

VI. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 

 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2018  

  

ODHODKI: EUR   

Stroški dela - btt plače 285.000 

Materialni izdatki:  

Pisarniški material 9.000 

Energija 6.000 

Komunikacije 15.000 

Razna popravila, računalniška oprema 16.000 

Obratovalni stroški posl. prostora 13.000 

Reprezentančni stroški 13.000 

Bančni in zavarovalni stroški 6.000 

Odvetniške izkaznice (stare, CCBE) 4.000 

Prejemki iz delovnega razmerja 23.000 

Objave v Ur. listu, Delo… 7.000 

Intelekt. storitve – razne (račun. servis, mnenja, prevodi, ZOdv) 52.000 

Drugi stroški (sodne takse, izvršbe, zemlj. prisp., žalno cvetje...) 11.000 
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Naročnine časop.in revij, Ius info, Kliping, PP,... 8.500 

Glasilo Odvetnik - 5 številk, tisk in avtorski honorar 60.000 

Stroški izobraževanja odvetnikov (Odv. šola, Odv. akademija) 100.000 

Stroški Skupščine OZS 8.000 

Stroški za Dneve odvetnikov 60.000 

Stroški vseh sej in služb. potovanj (potni str...) 54.000 

Članarine (UIA, CCBE, IBA ) 17.000 

Kotizacije 2.500 

Dotacije 2.000 

Vzdrževanje Law Office, ERP, spl. portal 62.000 

Amortizacija prostora in opreme 50.000 

Odpis zastaranih terjatev 10.000 

Strošek prevzema odvetniških pisarn 2.000 

Strošek zastopanja na narokih 3.000 

150 obletnica OZS 60.000 

ODHODKI  SKUPAJ: 959.000 

OBNOVA POSLOVNIH PROSTOROV  IZ POSL. SKLADA 260.000 

  

PRIHODKI:  

Članarina 680.000 

Vpisnine  255.000 

DK 10.000 

Drugi prihodki (obresti, sponzorska sredstva, mnenja WS…) 14.000 

PRIHODKI   SKUPAJ: 959.000 

  

VPISNINE: EUR 

v imenik odvetnikov in tujih odvetnikov po 31.čl.Zodv 2.295,50 

v imenik odvetniških kandidatov: 1.500 

v imenik odvetniških pripravnikov: 300 

Prispevek za izdajo potrdila tujemu odvetniku o priglasitvi  

opravljanja storitve: 2.295,50 

  

Predhodna vplačila vpisnin se upoštevajo, kar velja tudi za vpis  

v imenik tujih odvetnikov po 34.c členu Zodv.  
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ČLANARINE: EUR 

Mesečna članarina za odvetnika in tujega odvetnika  30 

Mesečna članarina za odvetniškega kandidata 15 
 

 

PRIMERJAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2017 – FN 2017 – FN 2018 

    

ODHODKI ZR 2017 FN/2017 FN/2018 

BANČNI IN ZAVAR.STROŠKI  5.789   6.000   6.000   

ČLANARINE CCBE, IBA, UIA 16.748   16.700   17.000   

KOTIZACIJE 2.494   2.500  2.500  

DNEVI SLO ODVETNIKOV  34.647   47.000   60.000   

DOTACIJE  600   2.000   2.000   

DRUGI STROŠKI 9.885 11.000   11.000   

ENERGIJA  4.561   6.000   6.000   

GLASILO ODVETNIK - TISK IN AH 64.071   60.000   60.000   

INTELEKTUALNE STORITVE 28.872   67.000   52.000   

ODVETNIŠKE IZKAZNICE 2.564   6.000   4.000   

KOMUNIKACIJE 14.251   15.000   15.000   

NAROČNINE  7.897   9.000   8.500   

OBJAVE V DELU, UR.LISTU  7.431   6.000   7.000   

OBRATOVALNI STROŠKI  9.411  13.000   13.000   

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA ODVETNIKOV 

Odvetniška šola, Odvetniška akademija 
122.403   105.800   100.000   

RAZNA POPRAVILA, RAČ.OPREMA 15.270   14.500   16.000   

REPREZENTANCA  12.581   11.000   13.000   

SKUPŠČINA OZS  7.373   9.000   8.000   

SLUŽBENA POTOVANJA SKUPAJ 54.157   53.000   54.000   

PISARNIŠKI MATERIAL  7.595   7.000   9.000   

VZDRŽEVANJE LAW OFFICE, ERP, SPLETNI 

PORTAL 
61.542   62.000   62.000   

STROŠKI DELA 261.923   285.000   285.000   

PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA 18.753   23.000   23.000   
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AMORTIZACIJA SKUPAJ 48.469   35.000   50.000   

ODPIS ZASTARANIH TERJATEV 5.000  5.000   10.000   

STROŠEK PREVZEMA ODV.PISARN 1.018 5.000 2.000 

STROŠEK ZASTOPANJA NA NAROKIH 1.575 10.000 3.000 

150 OBLETNICA OZS 5.069 35.000 60.000 

OBNOVA POSLOVNIH PROSTOROV 1.650   -   -   

SKUPAJ STROŠKI   833.599   927.500   959.000   

OBNOVA POSLOVNIH PROSTOROV – IZ 

POSLOVNEGA SKLADA   
0  150.000   260.000   

    

    

PRIHODKI: ZR 2017 FN/2017 FN/2018 

ČLANARINE 644.815   655.000   680.000 

VPISNINE 232.200   245.000   255.000 

DISC.KAZNI 12.236   10.000   10.000 

OBRESTI, MNENJA WS 6.578   10.000   7.000 

SPONZORJI 9.500   7.500   7.000 

SKUPAJ: 905.329  927.500   959.000 

IZDANI RAČUNI ZA ČLANARINO OZO ZR 2017 FN/2017 FN/2018 

CELJE 8.886   8.850   8.900 

KRANJ 5.522   5.560   5.600   

KOPER 5.100   5.000   5.200   

LJUBLJANA 35.218   36.000   36.000   

MARIBOR 9.120   8.870   9.100   

NOVA GORICA 2.387   2.480   2.400   

PTUJ 1.600 1.750   1.700   

SKUPAJ : 67.833   68.510   68.900   


