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EVA 2017-2030-0009

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k Sklepoma o spremembah in dopolnitvah 
Statuta Odvetniške zbornice Slovenije – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
- uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 
drugega odstavka 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 
54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl.US, 46/16 in 36/19) je Vlada Republike Slovenije na .....seji 
dne......sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, sprejetemu na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne 16. 3. 2017 in k 
Sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, sprejetemu na 
skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne 10. 4. 2019, katerih spremenjeno in dopolnjeno 
besedilo je potrdil Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije na svoji seji dne 4. 7. 2019.

                                                                                                        Stojan Tramte
                                                                                                          GENERALNI SEKRETAR 

Prejemniki: 
– Odvetniška zbornica Slovenije,
– Ministrstvo za pravosodje,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. 
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Andreja Katič, ministrica,
– dr. Dominika Švarc Pipan, državna sekretarka,
– Gregor Strojin, državni sekretar,
– mag. Evelin Pristavec Tratar, generalna direktorica Direktorata za organizacijsko zakonodajo in
   pravosodno upravo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi dela ali celotnega gradiva zunanji strokovnjaki niso sodelovali.
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je marca 2017 Ministrstvu za pravosodje posredovala Sklep o 
spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, s katerim je predlagala povišanje 
vpisnine za vpis v imenik odvetnikov s sedanjih 2.295 EUR na 3.000 EUR. OZS je povišanje vpisnine 
utemeljila zgolj z uskladitvijo vpisnine z rastjo življenjskih potrebščin, zato jo je vlada s sklepom št. 
00720-9/2017/3 z dne 27. 6. 2017 OZS pozvala na dopolnitev obrazložitve sklepa, na podlagi katere 
bi bilo mogoče oceniti, ali je predlagani dvig vpisnine tudi objektivno ustrezen, primeren, potreben in 
v javnem interesu. OZS je dne 7. 9. 2017 podala dodatna pojasnila v zvezi s predlogom za podajo 
soglasja k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije z dne 16. 3. 
2017. Postopek pridobitve soglasja vlade k sklepu je bil iz razloga opravljanja tekočih poslov prejšnje 
vlade zadržan.

Skupščina OZS je na seji 10. 4. 2019 sprejela tudi sklep, da se dopolni 61. člen statuta tako, da se 
doda tretji odstavek, ki določa, da se za delo v organih zbornice lahko določi nadomestilo oziroma 
nagrada. Obseg in višino nadomestila oz. nagrade določi skupščina OZS. Predlagano spremembo 
statuta je OZS tudi obširno obrazložila, finančna sredstva za nadomestilo ali nagrado pa zagotavljajo 
iz članarin OZS kot stanovske organizacije.

Pojasnila k navedenim spremembam statuta so ustrezna, zato po mnenju predlagatelja ni 
utemeljenih razlogov, da vlada ne bi dala soglasja k predlaganim spremembam statuta.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
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OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,

NE
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- delovanje občin,
- financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni bilo objavljeno, saj ne gre za gradivo, za katero se zahteva javna objava.
V razpravo so bili vključeni: 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Andreja KATIČ
                                                                                                                           ministrica

Priloge sklepa:

– dopis OZS št. 2793/2016 z dne 24. 3. 2017 s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Statuta       
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 16. 3. 2017 (vpisnina) ,

– pojasnila OZS št. 2793/2016 z dne 7. 9. 2017,
– dopis OZS št. 434/2018 z dne 11. 4. 2019 s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Statuta 

Odvetniške zbornice Slovenije z dne 10. 4. 2019 (nadomestila in nagrade),
– dopis OZS z dopolnjenim besedilom nomotehnično usklajenega Sklepa o spremembah in 

dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije z dne 4. 7. 2019,
– obrazložitev gradiva.
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Številka:
Datum: 

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 
in 55/17) in drugega odstavka 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 –
odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl.US, 46/16 in 36/19) je Vlada Republike Slovenije 
na .....seji dne......sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta 
Odvetniške zbornice Slovenije, sprejetemu na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne 16. 
3. 2017 in k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 
sprejetemu na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne 10. 4. 2019, katerih spremenjeno in 
dopolnjeno besedilo je potrdil Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije na svoji seji dne 4. 
7. 2019.

                                                                                                        Stojan Tramte
                                                                                                          GENERALNI SEKRETAR 

Prejemniki: 
– Odvetniška zbornica Slovenije,
– Ministrstvo za pravosodje,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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Na podlagi 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 
54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl.US, 46/16 in 36/19) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije 
dne 16. 3. 2017 in dne 10. 4. 2019 sprejela

SKLEP

                         o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije

1. člen

V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 
90/03, 131/04, 103/11, 86/13 in 41/14) se v 61. členu za drugim odstavkom doda nov tretji 
odstavek, ki se glasi:

»Za delo v organih zbornice se lahko določi nadomestilo oziroma nagrada. Obseg in višino 
nadomestila oziroma nagrade določi skupščina.«.

2. člen

63. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»63. člen

Kandidati za vpis v imenik odvetnikov so pred vpisom v imenik odvetnikov dolžni plačati 
vpisnino v višini 3.000 EUR. Znesek vpisnine 3.000 EUR se zniža za znesek, ki ga je 
posameznik že plačal ob vpisu v imenik odvetniških pripravnikov in imenik odvetniških 
kandidatov. Če posameznik, ki ni več odvetnik, želi ponovno opravljati odvetniški poklic, mu ob 
vpisu v imenik odvetnikov vpisnine ni treba plačati ponovno.

Kandidati za vpis v imenik odvetniških pripravnikov in kandidati za vpis v imenik odvetniških 
kandidatov so pred vpisom v imenik odvetniških kandidatov ali odvetniških pripravnikov dolžni 
plačati vpisnino, ki jo določi skupščina zbornice.

Člani zbornice so dolžni plačevati zbornici članarino in druge prispevke, ki jih določi skupščina 
zbornice. Člani območnega zbora odvetnikov so dolžni plačevati prispevek za delo območnega 
zbora, ki ga določi skupščina odvetniške zbornice.

Vpisnine, članarine in prispevke zbira zbornica.

Zbrana sredstva iz prejšnjega odstavka nakazuje zbornica posameznemu območnemu zboru iz 
44. člena tega statuta ob zaključku četrtletja v znesku, ki predstavlja seštevek plačanih 
prispevkov članov tega območnega zbora.«.
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3. člen

Te spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se potem, ko da k njim 
soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo 
veljati petnajsti dan po objavi.

Št.
Ljubljana, dne 3. julija 2019

EVA 2017-2030-0009                                                  

                                                                                     Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
                         mag. Roman Završek 

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

Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je marca 2017 Ministrstvu za pravosodje posredovala 
Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, ki ga je sprejela 
skupščina OZS dne 16. 3. 2017, s predlogom, da ga v obravnavo posreduje Vladi Republike 
Slovenije (vlada) kot pristojnemu organu za podajo soglasja k temu sklepu.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (statut) je 
OZS predlagala povišanje vpisnine za vpis v imenik odvetnikov s sedanjih 2.295 EUR na 3.000 
EUR. 

S 1. 7. 2016 je začela veljati novela Zakona o odvetništvu (ZOdv-E, Uradni list RS, št. 46/16), ki 
je določila, da se višina vpisnine določi s statutom, hkrati pa je določila tudi, da do uveljavitve 
zadevne dopolnitve statuta velja višina vpisnine za vpis v imenik odvetnikov, ki je veljala 1. 4. 
2016 (t. j. 2.295 EUR). Ker trenutno veljavni statut višine vpisnine ne ureja, pomeni, da še 
vedno teče prehodno obdobje, ko velja višina vpisnine na dan 1. 4. 2016.

Pravno podlago za določitev vpisnine v statutu torej predstavlja Zakon o odvetništvu (ZOdv, 
Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl.US, 46/16 in 
36/19), ki v petem odstavku 31. člena določa, da vpisnino za vpis v imenik odvetnikov in njeno 
višino določa Statut Odvetniške zbornice Slovenije. Vendar pa meril za določitev višine vpisnine 
ZOdv ne predpisuje, niti ta merila niso opredeljena v kakšnem drugem predpisu. Zato je edina 
pravno upoštevna usmeritev, h kateri sta zavezana tako OZS kot vlada, uresničevanje ciljev 
uspešnega delovanja in razvoja odvetništva kot svobodnega poklica ter uspešnega delovanja in 
razvoja odvetniške poklicne organizacije. Iz tega izhaja, da je način določitve višine vpisnine, 
vključno z argumenti za to določitev, prepuščen OZS, ki mora svojo odločitev glede višine 
vpisnine ustrezno obrazložiti, obrazložitev višine vpisnine pa je bistvenega pomena pri 
odločanju vlade v postopku podaje soglasja k statutu po drugem odstavku 44. člena ZOdv.

OZS je povišanje vpisnine s sedanjih 2.295 EUR na 3.000 EUR utemeljila zgolj z uskladitvijo 
vpisnine z rastjo življenjskih potrebščin, zato jo je vlada s sklepom št. 00720-9/2017/3 z dne 27. 
6. 2017 pozvala na dopolnitev obrazložitve sklepa, na podlagi katere bi bilo mogoče oceniti, ali 
je predlagani dvig vpisnine tudi objektivno ustrezen, primeren, potreben in v javnem interesu.

OZS je dne 7. 9. 2017 podala dodatna pojasnila v zvezi s predlogom za podajo soglasja k 
Sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije z dne 16. 3. 2017. 
Kot razlog za spremembo višine vpisnine v imenik odvetnikov je na prvem mestu ponovno 
navedla uskladitev z rastjo življenjskih potrebščin. Od junija 2003, ko se je zaradi spremembe 
vrednosti odvetniške točke nazadnje spremenila vpisnina v imenik odvetnikov, pa do marca 
2017, je stopnja inflacije znašala 30,9%, kar pomeni, da so se dejanski prihodki OZS iz naslova 
vpisnine znižali skoraj za tretjino. V zvezi s tem je OZS pojasnila, da sta bili tako vpisnina za 
vpis v imenik odvetniških kandidatov kot vpisnina za vpis v imenik odvetniških pripravnikov že 
usklajeni z rastjo življenjskih stroškov, in sicer na skupščini OZS dne 16. 4. 2016. Dalje je OZS 
poudarila, da finančna sredstva, zbrana iz naslova vpisnin v imenik odvetnikov, niso namenjena 
samo ozko formalnemu postopku preverjanja izpolnjevanja zakonskih pogojev za vpis 
posameznika v imenik odvetnikov, temveč pokrivajo celotno paleto opravil, povezanih z 
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vodenjem imenika odvetnikov, iz naslova vpisnin pa se financirajo tudi stroški disciplinskih 
postopkov zoper odvetnike in vse obsežnejše delo strokovnih služb zbornice. OZS izvaja 
preizkus iz poznavanja ZOdv, Odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike ter 
permanentno izobraževanje odvetnikov. Poleg tega OZS vsakemu odvetniku ob vpisu v imenik 
odvetnikov nudi programsko opremo Law Office z najmanj dvema brezplačnima licencama za 
uporabo. Po navedbah OZS treba je upoštevati tudi, da se pri vpisu v imenik odvetnikov 
upošteva morebiti že plačani znesek vpisnine za vpis v imenik odvetniških pripravnikov in /ali 
odvetniških kandidatov, v primeru izbrisa iz imenika odvetnikov in nato ponovnega vpisa se 
vpisnina ne plača ponovno, v primeru, da OZS posamezniku izda zavrnilno odločbo, ker ta ne 
izpolnjuje vseh pogojev za vpis, pa posameznik ničesar ne plača. 

Po mnenju predlagatelja je OZS podala pojasnila oz. utemeljitev na večino zahtev iz zgoraj 
navedenega sklepa vlade, in sicer na naslednji način:
– utemeljitev z vidika uresničevanja ciljev uspešnega delovanja in razvoja odvetništva kot 
svobodnega poklica ter uspešnega delovanja in razvoja OZS kot odvetniške poklicne 
organizacije: finančna sredstva iz vpisnin pokrivajo številna opravila, povezana z vodenjem 
imenika odvetnikov (izvajanje odvetniškega izpita, permanentno izobraževanje odvetnikov, tudi 
vodenje disciplinskih postopkov) ter zagotavljanje programa Law Office za vsakega na novo 
vpisanega odvetnika; 
– pojasnilo, ali bi bilo povišanje vpisnine na 3.000 eurov v sorazmerju s potrebami OZS po višjih
finančnih prilivih za njeno delovanje: zaradi inflacije od junija 2003 do marca 2017 so se 
dejanski prihodki OZS iz naslova vpisnine znižali skoraj za tretjino, zato bi OZS potrebovala več 
prihodkov;
– ocena, za koliko bi se s povišanjem vpisnine na 3.000 eurov na letni ravni povečali prihodki 
OZS: z uskladitvijo višine vpisnine bi se finančni prihodki zbornice iz tega naslova povišali za 
6%.
Iz navedenega izhaja, da je OZS podala ustrezna pojasnila oz. utemeljitev na večino zahtev iz 
sklepa vlade. 

Postopek pridobitve soglasja vlade k sklepu je bil iz razloga opravljanja tekočih poslov prejšnje 
vlade zadržan.

Zaradi ponovne presoje okoliščin za izdajo soglasja k spremembi Statuta OZS v vsebini, kot jo 
predlaga OZS, je predlagatelj gradiva preveril, ali so se v tem času spremenile okoliščine, ki bi 
lahko vplivale na sprejem omenjenih sprememb Statuta OZS, ali ostaja sklep o spremembah in 
dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije v enakem besedilu.

OZS je z dopisom št. 2793/2016 z dne 12. 3. 2019 sporočila, da se okoliščine niso spremenile 
in da besedilo sklepa ostaja v enakem besedilu.

Predlagatelj gradiva je na sestanku dne 18. 6. 2019 z OZS ponovno preučil možnost določitve 
kriterijev za spremembo vpisnine, vendar je po sestanku zaključil, da je za vsakokratne 
spremembe in dopolnitve statuta po veljavni ureditvi potrebno soglasje vlade, s čimer bo 
ustrezno varovan javni interes tudi z vidika višine vpisnine.
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Predlagatelj gradiva meni, da so pojasnila ustrezna in odgovarjajo na večino zahtev iz zgoraj 
navedenega sklepa vlade. Zato je po mnenju predlagatelja obravnavano povišanje vpisnine za 
vpis v imenik odvetnikov upravičeno.

Zato predlagatelj gradiva meni, da so predlagane spremembe in dopolnitve Statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije z določitvijo višje vpisnine za vpis v imenik odvetnikov upravičene.

OZS je aprila 2019 Ministrstvu za pravosodje posredovala tudi Sklep o spremembah in 
dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, ki ga je sprejela skupščina OZS dne 10. 4. 
2019, s predlogom, da ga v obravnavo posreduje vladi kot pristojnemu organu za podajo 
soglasja k temu sklepu.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta je OZS predlagala sklep, da se dopolni 
61. člen statuta tako, da se doda tretji odstavek, ki določa, da se za delo v organih zbornice 
lahko določi nadomestilo oziroma nagrada. Obseg in višino nadomestila oz. nagrade določi 
skupščina OZS.

Skladno z ZOdv se odvetniki, ki opravljajo odvetniški poklic v Republiki Sloveniji, obvezno 
združujejo v OZS. V okviru OZS delo profesionalno (odplačno, na podlagi pogodbe o zaposlitvi) 
opravljajo le glavna tajnica OZS, strokovna služba OZS ter administracija. Člani drugih organov 
zbornice (predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinski tožilec, disciplinska komisija, 
disciplinsko sodišče, komisija za izpit iz poznavanja predpisov s področja odvetništva, člani 
delovnih skupin in komisij) pa so odvetniki, ki delo za zbornico opravljajo pro bono, brez 
nadomestila oziroma nagrade. 

OZS je v letu 2018 združevala 2.264 članov. V imenik odvetnikov je bilo vpisanih 1.768 
odvetnikov, v imenik tujih odvetnikov je bilo vpisanih 11 odvetnikov, v imenik odvetniških 
kandidatov je bilo vpisanih 163 kandidatov, v imenik odvetniških pripravnikov pa 322 
pripravnikov. V Sloveniji je v letu 2018 aktivno poslovalo 271 odvetniških družb in 11 civilnih 
odvetniških družb. 

Število odvetnikov v Republiki Sloveniji stalno narašča. V samostojni Sloveniji je od leta 1991 
število odvetnikov iz 613 narastlo za skoraj trikrat (na 1.768 odvetnikov). Z večanjem števila 
odvetnikov se povečuje obseg dela OZS in njenih organov (odločanje o vpisih in izbrisih iz 
imenika odvetnikov in odvetniških kandidatov, preverjanje izpolnjevanja pogojev za delovanje 
odvetniških družb in civilnih odvetniških družb, odločanje o spremembah pri vpisih pri imenikih, 
ki jih vodi zbornica, kar vse je v pristojnosti Upravnega odbora OZS, izvajanje obveznega 
preverjanja znanja iz poznavanja predpisov s področja pravosodja, kar je v pristojnosti izpitnih 
komisij pri OZS, obravnavanje disciplinskih zadev, kar je v pristojnosti disciplinskih organov 
OZS, obravnavanje etičnih vprašanj in kršitev Kodeksa odvetniške poklicne etike, kar je v 
pristojnosti Komisije za etiko pri OZS). 

Vedno večji obseg dela se nanaša tudi na člane različnih delovnih skupin, ki se vključujejo v 
zakonodajne postopke na različnih področjih, ki so pomembna za odvetnike in odvetništvo. 
Zaradi aktivnosti na zakonodajnem področju je vedno večja potreba po udeležbi odvetnikov kot 
predstavnikov zbornice, na internih sestankih z ministrstvi, na sejah in sestankih delovnih teles 
v okviru ministrstev oz. odborov državnih organov v okviru zakonodajnih postopkov.  Vse večji 
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obseg dela terjajo tudi same zakonodajne spremembe na področju varstva osebnih podatkov, 
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zahtev drugih evropskih direktiv in 
nenazadnje vse  številčnejših anket, vprašalnikov in prošenj za sodelovanje s strani CCBE, 
evropskih inštitucij, Ministrstva za pravosodje, Vrhovnega sodišča RS in drugih. 

Ker je delo v večini organov zbornice zaradi povečanega števila članstva in povečanega obsega 
dela preseglo razumno mejo, ki bi še opravičevala pro bono delo odvetnikov, je bil podan 
predlog s strani OZS, da se delo v organih zbornice delno profesionalizira tako, da odvetniki, kot 
člani organov OZS, za svoje delo iz sredstev OZS kot stanovske organizacije prejmejo ustrezno 
nadomestilo, katerega obseg in višino bo določila šele skupščina. Primerljivo ureditev je uvedlo 
kar nekaj evropskih zbornic.

Predlagatelj gradiva meni, da so predlagane spremembe in dopolnitve Statuta OZS, v delu, ki
določa nadomestilo oziroma nagrado članom organov OZS iz finančnih sredstev OZS, ustrezne.
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