Seja, 12. januar 2021
Stališče Urada za preprečevanje pranja denarja v zvezi z obveznostjo odvetnikov
za izvajanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja
Odvetniška zbornica Slovenije je Urad za preprečevanje pranja denarja zaprosila
za stališče, ali so odvetniki zavezanci za izvajanje ukrepov za preprečevanje
pranja denarja po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (ZPPDFT-1) tudi v primeru, ko zgolj sestavijo pogodbo, ne izvedejo pa
finančnih transakcij. OZS je dne 9. 12. 2020 prejela pisni odgovor Urada, da so
odvetniki oz. odvetniške družbe dolžni izvesti ukrepe po ZPPDFT-1 tudi pri
sestavi pogodbe za nakup nepremičnine ali nakup poslovnega deleža, pri čemer
gre šteti, da sestava vsebine tovrstnih listin sodi v okvir pomoči pri načrtovanju
transakcij za stranko. S stališčem Urada se strinja tudi Komisija OZS za
preprečevanje pranja denarja, saj se z izvajanjem takšnih ukrepov odvetnik
razbremeni odgovornosti. OZS bo s stališčem seznanila odvetnike.
Nekateri člani Upravnega odbora so izpostavili težave pri ustanavljanju
gospodarskih družb in s tem povezanim odpiranjem prehodnega računa pri banki
za vplačilo ustanovitvenega kapitala družbe. Banke namreč zavračajo odpiranje
prehodnih računov, kot razlog naj bi bili ukrepi za preprečevanje pranja denarja
in financiranja terorizma. Odvetniška zbornica Slovenije bo s problemom
seznanila Združenje bank Slovenije ter apelirala, da naj banke odpravijo
omejevalne ukrepe pri odpiranju računov, v kolikor ustanovitev družbe za stranko
ureja odvetnik, saj je le-ta dolžan izvesti ukrepe za preprečevanje pranja denarja
in financiranja terorizma.

Volitve novega predsednika in organov OZS
V letu 2021 bo sedanjemu predsedniku OZS in drugim organom OZS potekel
mandat, zato je predsednik zbornice predlagal, da predsedniki območnih zborov
odvetnikov pravočasno nagovorijo svoje člane glede morebitnih kandidatur.
Uradno se kandidacijski postopek sicer začne 60 dni pred volitvami.

Seja, 9. februar 2021
Anketa med člani OZS glede izvajanja obravnav
videokonferenčnega sistema

na sodiščih preko

OZS je med svojimi člani izvedla spletno anketo glede izkušenj odvetnikov pri
izvajanju obravnav v sodnih zadevah preko videokonferenčnega sistema. Skladno
z Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča RS z dne 13. 11. 2020 se namreč lahko
seje, naroki in zaslišanja izvedejo videokonferenčno, ob ustreznem upoštevanju

ostalih procesnih pogojev za izvedbo procesnega dejanja. Na seji Upravnega
odbora so bili predstavljeni rezultati ankete, v kateri je sodelovalo 486
odvetnikov. Navzoči člani Upravnega odbora so poročali o svojih izkušnjah pri
sodelovanju na narokih preko videokonferenčnega sistema. Kot pomanjkljivost je
bilo izpostavljeno, da se odvetnik in stranka med izvajanjem procesnega dejanja
ne moreta posvetovati, kot prednost pa ekonomičnost izvedbe procesnega dejanja,
saj odvetnik po nepotrebnem ne izgublja časa s potjo na sodišče.

Pomoč odvetnikom s področja Petrinje
Odvetniška zbornica Hrvaške je na zaprosilo OZS posredovala podatke za
nakazilo donacije OZS za odvetnike, ki so utrpeli škodo zaradi več potresov na
območju Petrinje na Hrvaškem v decembru 2020.
SKLEP:

Odvetniška zbornica Slovenije nameni odvetnikom na področju
Petrinje, ki ga je decembra 2020 prizadel potres, donacijo v višini
5.000,00 EUR.

Seja, 9. marca 2021
Pobuda OZS za spremembo 5. odst. 17. člena ZOdv
OZS je dne 16. 12. 2020 na Ministrstvo za pravosodje poslala predlog za
spremembo petega odstavka 17. člena ZOdv na način, da je odvetnik, ki je
postavljen po uradni dolžnosti oziroma izvaja storitve brezplačne pravne pomoči,
upravičen do plačila po odvetniški tarifi v polnem znesku. Dne 5. 3. 2021 je na
Ministrstvu za pravosodje na to temo potekal sestanek, na katerem je ministrstvo
predstavilo svoj predlog spremembe. Ministrstvo je predlagalo, da bi bil odvetnik
namesto v višini 50 % upravičen do plačila v višini 65% vrednosti po odvetniški
tarifi, v primeru uspeha v pravdni zadevi pa v višini 100% plačila po odvetniški
tarifi, razen, če bi bila nasprotna stranka tudi upravičenka do brezplačne pravne
pomoči. Ministrstvo še predlaga, da bi storitve v zadevah brezplačne pravne
pomoči in obveznega zastopanja lahko izvajali samo postavljeni odvetniki, ne pa
tudi odvetniški kandidati oziroma odvetniški pripravniki. Na sestanku z
ministrstvom je predsednik zbornice predlog ministrstva štel za nesprejemljiv tako
glede višine plačila, kakor tudi omejitve dela odvetniških kandidatov. Po obširni
razpravi so se navzoči člani UO strinjali, da ni razloga, da zbornica popušča pri
svoji zahtevi za plačilo po 5. odstavku 17. člena ZOdv v polnem znesku po
odvetniški tarifi, prav tako ni razloga, da odvetniški kandidati oziroma odvetniški
pripravniki ne bi smeli nadomeščati odvetnika v zadevah brezplačne pravne
pomoči oziroma v zadevah zastopanja po uradni dolžnosti. O svojem stališču
OZS bo seznanila Ministrstvo za pravosodje. OZS bo ministrstvo ponovno tudi

opozorila, da bo morebitno nadaljevanje te nevzdržne situacije lahko pripeljalo
do situacije, ko bi bilo ogroženo izvajanje odvetniških storitev.
Predsednica OZO Nova Gorica je Upravni odbor seznanila, da so se v
novogoriškem sodnem okrožju 8. marca 2021 odvetniki množično izbrisali iz
seznama Ex offo in Bpp. Na seznamu je tako od 44 odvetnikov le še 8 odvetnikov,
s čimer območni zbor odvetnikov vrši pritisk na sodišče. Z imenovanjem odvetnika
iz seznama vseh odvetnikov je po 4. odstavku 17. člena je izključen prostovoljni
element glede pristanka na polovično plačilo odvetniških storitev.

Seja, 13. aprila 2021
Vpogled v prekrškovne spise s strani odvetniškega pripravnika
OZS je Okrajno sodišče v Ljubljani opozorila, da Oddelek za prekrške
odvetniškim pripravnikom ne dopušča vpogledov v sodne spise, s čimer so ti v
primerjavi s sodniškimi pripravniki diskriminirani, kršena pa je tudi njihova
pravica do izobraževanja. Sodišče se je na poziv OZS odzvalo dne 25. 3. 2021.
Vodja Oddelka za prekrške je navedla, da ZP-1 v 90. členu določa, da je lahko v
postopku o prekršku zagovornik zgolj odvetnik, njega pa lahko nadomešča samo
odvetniški kandidat. Sodnica je še pojasnila, da se je na to temo že pogovarjala
s sodniki, tudi v smislu, da se tovrstni vpogledi omogočijo, kako bodo sodniki
odločali, pa bo pokazala sodna praksa, saj se vodja oddelka v procesno vodenje
postopka ne sme vmešavati. OZS bo sodišče ponovno pozvala, da naj se vzpostavi
praksa, ki je bila na sodiščih že vzpostavljena in objavljena v Sodnikovem
informatorju št. 1/2014 z dne 31. 1. 2014.

Oddajanje najete nepremičnine v podnajem
Odvetnik je na Upravni odbor OZS naslovil vprašanje, ali lahko kot »lastno
nepremičnino« v smislu sklepa Upravnega odbora OZS z dne 14. 5. 2019 šteje
tudi nepremičnino, katere odvetnik še ni lastnik (jo še najema), vendar jo že ima
pravico oddajati v podnajem in jo po Slovenskih računovodskih standardih (2016,
uvodne določbe ter standard 1) tudi vključuje med svoja sredstva. Odvetnik je
pojasnil, da je sklenil najemno pogodbo z opcijo odkupa v njegovo korist, ki je
vpisana tudi v zemljiški knjigi. Odvetnik bi želel najeto nepremičnino oddajati v
podnajem v obdobju, dokler ne postane njen lastnik.
SKLEP:

Odvetnik lahko nepremičnino, ki jo najema za potrebe opravljanja
odvetniške dejavnosti, odda v podnajem, če se najemodajalec s tem
strinja. Odvetnik je dolžan paziti, da oddajanje nepremičnine ne
nasprotuje ugledu in neodvisnosti odvetniškega poklica.

Seja, 11. maja 2021
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi ZOdv – skrajšani postopek (17.
člen ZOdv)
Ministrstvo za pravosodje je na sestanku dne 21. 4. 2021 predstavnikom
Odvetniške zbornice Slovenije predstavilo osnutek novele ZOdv, ki se nanaša na
ureditev problematike plačila odvetniških storitev v zadevah brezplačne pravne
pomoči ( Bpp) in v zadevah, ko je odvetnik postavljen po uradni dolžnosti (Ex
offo). Na seji se je s pisnim predlogom ministrstva seznanil tudi UO. Ministrstvo
predlaga, da se 17. člen ZOdv s spremeni tako, da se plačilo odvetniških storitev
v zadevah Bpp in v zadevah Ex offo postopno do leta 2024 dvigne na 90 %
vrednosti po odvetniški tarifi, v primeru, ko je odvetniške stroške dolžna plačati
nasprotna stranka, ki ni upravičenka do brezplačne pravne pomoči, pa je odvetnik
upravičen do plačila po odvetniški tarifi v polnem znesku. Glede nadomeščanja
odvetnika v teh zadevah pa ministrstvo predlaga ureditev, da nadomeščanje po
odvetniškem kandidatu v zadevah Ex offo in Bpp ni dopustno. Navzoči člani UO
so se strinjali, da je predlog sprejemljiv izključno v delu, ki se nanaša na 100%
plačilo v primeru, ko je stroške postopka dolžna povrniti nasprotna stranka, ki ni
upravičenka do Bpp. Glede predloga, da nadomeščanje po odvetniškem
kandidatu in odvetniškem pripravniku ni dopustno, pa je bilo večinsko mnenje, da
takšno omejevanje odvetniških kandidatov ni dopustno. Predstavniki OZS bodo
na sestanku z ministrstvom poročali o stališču UO glede predlaganih sprememb
17. člena ZOdv.

Seja, 9. septembra 2021
Pobuda OZS, da sodišča odvetnikom omogočijo učinkovito opravljanje
odvetniškega poklica
OZS je dne 16. 8. 2021 vsem sodiščem, Vrhovnemu sodišču RS pa v vednost,
poslala pobudo, da sodišča odvetnikom tudi izven uradnih ur omogočijo
komunikacijo med odvetnikom in sodnikom, po predhodni najavi pa tudi pregled
spisov izven uradnih ur sodišča.
Na pobudo zbornice so se odzvali Okrajno sodišče v Ljubljani, okrožno sodišče v
Ljubljani in Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Predsednik VSRS je pobudi
izrazil osebno podporo, vendar pa je pojasnil, da VSRS načina komunikacije
sodiščem ne more predpisovati. Iz odgovorov sodišč je razbrati, da bi bilo za

takšno spremembo poslovanja sodišč potrebno spremeniti Sodni red (določbi 70.
in 71. člena).
SKLEP: Glede dostopa odvetnikov do sodišč izven uradnih ur sodišč se pridobi
podatke iz drugih držav. Na podlagi pridobljenih podatkov se prouči
možnost spremembe sodnega reda.
Član upravnega odbora je podal informacijo glede možnosti večje digitalizacije
na različnih področjih. V sodnih postopkih vidi odvetnik možnost predvsem na
področju izvajanja narokov na daljavo in uvedbe varnih elektronskih predalov
na vseh sodiščih.
SKLEP:

Zadeva se odstopi v obravnavo Komisiji OZS za e-poslovanje, ki naj
naj pripravi predloge sprememb predpisov, ki bi lahko bili pravna
podlaga za večjo digitalizacijo na področju sodstva.

Seja, 23. novembra 2021
Investiranje lastnih sredstev odvetnikov
Odvetnica je na Upravni odbor OZS naslovila zaprosilo za stališče glede
investiranja lastnih sredstev odvetnika. Povod za zaprosilo je odločitev slovenskih
bank, da za depozite na bančnih računih, ki presegajo 100.000 evrov, strankam
zaračunavajo nadomestilo oziroma mesečne negativne obresti. Navzoči člani so
se strinjali, da je potrebno ločiti med opravljanjem dejavnosti in vlaganjem
lastnih sredstev odvetnikov oziroma odvetniških družb. Sprejet je bil naslednji
SKLEP:

Upravni odbor meni, da predpisi o odvetništvu odvetnika omejujejo
zgolj pri opravljanju dejavnosti, ki bi lahko bile nezdružljive z
opravljanjem odvetništva, zato glede na obstoječe predpise o
odvetništvu sprejem sklepa glede ohranjanja vrednosti lastnih
sredstev odvetnika ali odvetniške družbe ni potreben. Vsekakor pa
mora odvetnik tako pri opravljanju odvetniškega poklica, kakor tudi
takrat, ko ga ne opravlja, spoštovati pravila in načela Kodeksa
odvetniške poklicne etike.

Seja, 14. decembra 2021
Nova spletna stran OZS
Predsednik Komisije OZS za e-poslovanje in informiranje je predstavil novo
spletno stran OZS, nove funkcionalnosti spletne strani ter novo oblikovan imenik
odvetnikov. Na seji je bilo dogovorjeno, naj se po prenosu obstoječih in namestitvi
novih vsebin nova spletna stran aktivira sredi januarja 2022.

