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Številka: 007-148/2021
Ljubljana, dne 22. marca 2021
EVA  2021-2030-0012

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

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k Sklepu 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 (EVA 2021-2030-0012), sprejetem na seji skupščine Odvetniške zbornice 
Slovenije dne 10. 2. 2021.

                                                                                                     mag. Janja GARVAS HOČEVAR
                                                                                                 V. D. GENERALNEGA SEKRETARJA

Prejmejo:
– 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:
– mag. Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje, 
– Matic Zupan, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, 
– Zlatko Ratej, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje, 
– Rado Fele, v. d. generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in
   pravosodno upravo, Ministrstvo za pravosodje.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi dela ali celotnega gradiva zunanji strokovnjaki niso sodelovali.

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je Ministrstvu za pravosodje posredovala Sklep o spremembah 
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in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, ki ga je sprejela skupščina OZS dne 10. 2. 
2021.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Statuta Odvetniške zbornice Slovenije se za primere 
izrednih dogodkov določa izvedba skupščine zbornice na daljavo ter podaljšanje mandata organom 
zbornice in članom do izvedbe tajnega glasovanja na prvi naslednji skupščini z neposredno 
navzočimi člani. V prvi polovici leta 2021 namreč poteče mandat večini organov OZS in zaradi 
trenutnega epidemiološkega stanja izvedba skupščine ne bo mogoča. 

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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
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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: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE
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- 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

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

mag. Lilijana KOZLOVIČ 
             ministrica 

Prilogi:
– dopis OZS z dopolnjenim besedilom nomotehnično usklajenega Sklepa o spremembah in
  dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije z dne 10. 2. 2021,
– obrazložitev gradiva.
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Datum:
Številka:

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:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta 
Odvetniške zbornice Slovenije (EVA 2021-2030-0012), sprejetem na seji skupščine Odvetniške 
zbornice Slovenije dne 10. 2. 2021.

                                                                                  mag. Janja GARVAS HOČEVAR
                                                                                       v. d. GENERALNEGA SEKRETARJA

Prejmejo:
– 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 10. 2. 2021 sprejela

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije

1. člen

V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94,10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 
90/03, 131/04, 103/11, 86/13, 41/14 in 47/19) se za 12. členom dodata nova 12.a in 12.b člen, 
ki se glasita:

»12.a člen

Skupščina se praviloma izvede z neposredno navzočimi člani. 

V primeru naravne ali druge hujše nesreče, ob večjih epidemijah ali podobnih večjih izrednih 
dogodkih (v nadaljnjem besedilu: izredni dogodki), ko izvedba skupščine z osebno navzočimi 
člani predstavlja tveganje za zdravje ali varnost članov in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s 
katerimi ni mogoče odlašati, se lahko skliče skupščino na daljavo.

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

 12.b člen

Skupščina na daljavo je skupščina, na kateri člani in organi skupščine sodelujejo s pomočjo 
varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in javno glasovanje na 
daljavo. 

Varna informacijsko-komunikacijska tehnologija iz prejšnjega odstavka omogoča prenos in 
snemanje slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakršnega dvoma 
ugotoviti identiteto člana, ki na skupščini sodeluje. Skupščina na daljavo se snema.

Odvetnik, odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik, ki želi sodelovati na skupščini na daljavo, 
mora opraviti prijavo na skupščino pri zbornici najkasneje pet dni pred dnevom izvedbe 
skupščine.

Vsak sodelujoči na skupščini na daljavo mora sam zagotoviti, da je njegova komunikacijska 
naprava povezana v omrežje, ki omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka.«.

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

»Pri ugotavljanju sklepčnosti skupščine na daljavo se za prisotne štejejo člani, ki na skupščini 
sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije in so pravočasno opravili 
prijavo na skupščino.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

3. člen

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

»V primeru izvedbe skupščine na daljavo poteka javno glasovanje s pomočjo varne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije.«.

4. člen

V 17. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, dodata nova drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita:

»Če skupščine z neposredno navzočimi člani zaradi izrednega dogodka iz drugega odstavka 
12.a člena tega statuta ni mogoče izvesti, se tajno glasovanje na skupščini na daljavo ne 
izvede. Mandat organom in članom iz prejšnjega odstavka se podaljša do izvedbe tajnega 
glasovanja na prvi naslednji skupščini z neposredno navzočimi člani.  

Upravni odbor zbornice mora sklicati skupščino z neposredno navzočimi člani v enem mesecu 
po prenehanju izrednega dogodka iz drugega odstavka 12.a člena tega statuta.«.

5. člen

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. 007-148/2021
Ljubljana, dne 10. februarja 2021
EVA 2021-2030-0012

                                                                     

            Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
                                                                    mag. Roman Završek
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Vlada Republike Slovenije je k temu sklepu podala soglasje s sklepom št. ___________z dne 
_____________.
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OBRAZLOŽITEV 

S Statutom Odvetniške zbornice Slovenije (statut) se podrobneje določijo naloge in organizacija 
zbornice, naloge skupščine in drugih organov zbornice, sodelovanje odvetniških kandidatov in 
pripravnikov in tujih odvetnikov, način zagotavljanja sredstev za delo zbornice in druga 
vprašanja, pomembna za delovanje zbornice. 

K statutu v skladu z drugim odstavkom 44. člena Zakona o odvetništvu daje soglasje Vlada 
Republike Slovenije (drugi odstavek 44. člena ZOdv).

Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je Ministrstvu za pravosodje posredovala Sklep o 
spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, ki ga je sprejela skupščina 
OZS dne 10. 2. 2021.

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Statuta Odvetniške zbornice Slovenije OZS želi 
urediti situacijo, ko zaradi izrednih dogodkov (kot je tudi razglašena epidemija nalezljive bolezni 
COVID-19) ni mogoče izvesti skupščine z neposredno navzočimi člani, kar sicer določa 
veljavna ureditev, ter hkrati podaljšati mandat organom, ki se volijo le s tajnim glasovanjem na 
skupščini z neposredno navzočimi člani.

Glede na epidemiološko sliko v državi hitre odprave ukrepov za preprečevanje širjenja okužb ni 
pričakovati. Skupščino OZS pa je ne glede na izredne razmere potrebno izvesti, saj le-ta 
sprejema odločitve, ki so pomembne za nemoteno delovanje zbornice (med njimi potrditev 
zaključnega računa zbornice, sprejem finančnega načrta zbornice).

Sedanja ureditev v statutu omogoča zgolj izvedbo skupščine z neposredno navzočimi člani, 
zato je potrebno sprejeti ustrezno pravno podlago, ki bo omogočila izvedbo skupščine na 
daljavo.
Navedeno pravno podlago predstavljajo nov 12. a in 12. b člen ter dopolnjen 14. in 15. člena 
statuta.

Statut v veljavnem 13. členu določa, da mora biti sklic skupščine s predlogom dnevnega reda 
poslan članom zbornice najmanj 15 dni pred dnem, določenim za začetek dela skupščine. 
Sklicu mora biti priloženo tudi gradivo. Navedeno pravilo velja tudi v primeru, ko je sklicana 
skupščina na daljavo.

Člani zbornice bodo v roku, ki ga OZS nalaga 13. člen statuta, v sklicu skupščine na daljavo 
opozorjeni tudi na rok za prijavo, ki ga določa tretji odstavek 12. b člena statuta in ki omogoča 
varno obvladovanje dogajanja v e-sistemu, preko katerega se bo izvedla skupščina na daljavo. 
Omenjeni rok služi pravočasni določitvi obsega pravic posameznemu prijavljenemu članu v e-
sistemu, preko katerega bo potekala skupščina na daljavo. 

Statut v prvem odstavku 17. člena določa, da se na skupščini izvede tudi tajno glasovanje. 
Skupščina s tajnim glasovanjem voli in razrešuje predsednika in dva podpredsednika, člane 
nadzornega odbora, disciplinskega tožilca in njegove namestnike, predsednika in člane 
disciplinskih komisij, člane disciplinskega sodišča in njihove namestnike ter predstavnike 
zbornice v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev. 

V prvi polovici leta 2021 poteče mandat večini organov OZS, tajnega glasovanja pa na 
skupščini, na kateri niso neposredno navzoči člani, ni mogoče izvesti.
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Nov tretji odstavek 17. člena statuta določa tudi skrajni rok po prenehanju izrednih dogodkov, v 
katerem je potrebno izvesti skupščino z neposredno navzočimi člani in na njej tajno glasovanje 
(volitve organov zbornice).

Glasovalno pravico na skupščini imajo zgolj odvetniki; odvetniški kandidati in odvetniški 
pripravniki lahko sicer sodelujejo pri delu skupščine, vendar pa nimajo glasovalne pravice.

Predlagatelj gradiva meni, da so predlagane spremembe in dopolnitve Statuta OZS ustrezno 
utemeljene in v času izrednih dogodkov potrebne za nemoteno delovanje zbornice.
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