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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Soglasje Vlade RS k sklepu o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 − ZDU-1G) in 44.
člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odločba US, 24/01, 54/08 in 35/09) 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, ki ga je sprejela skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 05.04.2014.
Tanja ŠARABON
GENERALNA SEKRETARKA
Prejmejo:
Odvetniška zbornica Slovenije,
Generalni sekretariat Vlade RS,
Ministrstvo za pravosodje.
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:
- dr. Senko Pličanič, minister za pravosodje,
- Tina Brecelj, državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje,
- Andreja Lang, v.d. generalne direktorice Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
S spremembami in dopolnitvami Statuta OZS se predlaga novi 59.č člen Statuta OZS, ki določa
primere, v katerih so izpolnjeni pogoji za izbris odvetnika iz imenika odvetnikov v primeru, ko
odvetnik ni več vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica.

Skupščina OZS je dne 21.4.2012 sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta OZS, ki ga je
posredovala v soglasje Vladi Republike Slovenije. Po usklajevanju z Ministrstvom za pravosodje in
Službo Vlade RS za zakonodajo je bil oblikovan tudi 59.č člen Statuta in sicer tako, da je v skladu z
zadnjo peto alineo 59.č člena pogoj za izbris odvetnika iz imenika odvetnikov v primeru, ko odvetnik
ni več vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, izpolnjen tudi "v drugih primerih, ki
kažejo na to, da odvetnik za opravljanje odvetniškega poklica ni več vreden zaupanja". Na skupščini
OZS dne 20.4.2013 je bila navedena zadnja alinea prvega odstavka 59.č člena umaknjena, z
utemeljitvijo, da je to vprašanje že primerno zakonsko urejeno in da zato dopolnitev Statuta v tem
delu ni potrebna. Po dogovoru z OZS je Vlada RS podala soglasje le k tistim predlaganim
spremembah oziroma dopolnitvam Statuta OZS, ki so bile vsebinsko nesporne, torej vsem določilom
predloga, razen predvidenega 59.č člena Statuta. Soglasje je Vlada RS podala dne 17.9.2013 in
Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta OZS je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 22.10.2013.
V zvezi z navedeno problematiko je Upravni odbor OZS na seji dne 14.1.2014 sprejel nov predlog
59.č člena Statuta OZS, ki je, z izjemo pete alinee, povsem identičen prvotno usklajenemu besedilu,
v peti alinei pa je OZS predlagala, da je pogoj za izbris odvetnika iz imenika odvetnikov v primeru, ko
odvetnik ni več vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, izpolnjen tudi "v drugih
primerih, določenih z zakonom". V zvezi s tem predlogom smo na Ministrstvu za pravosodje menili,
da ne sledi zakonski ureditvi, saj gre za vsebinsko prazno določbo, ki napotuje na zakonske primere,
ki ne obstajajo.
Upravni odbor OZS je na seji dne 5.3.2014 sprejel nov predlog besedila navedenega 59.č člena
Statuta OZS in sicer tako, da je bilo spremenjeno besedilo na začetku 59.č člena oziroma napovedni
stavek. To se je do sedaj glasilo: "Pogoj za izbris odvetnika iz imenika odvetnikov v primeru, ko
odvetnik ni več vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica je izpolnjen:". Predlagana
sprememba pa se je glasila: "V postopku izbrisa odvetnika iz imenika odvetnikov iz razloga, ko
odvetnik ni več vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, se sklepa, da odvetnik
odvetniškega poklica ne opravlja vestno in pošteno predvsem v naslednjih primerih:".
Skladno z mnenjem Službe Vlade RS za zakonodajo smo na Ministrstvu za pravosodje predlagali,
da se napovedni stavek zadevne določbe nekoliko prilagodi po pravilih abstraktnega normiranja, kar
so predstavniki OZS upoštevali in usklajen predlog sprejeli na skupščini dne 5.4.2014.
Na podlagi navedenega menimo, da je Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, ki se nahaja v prilogi tega gradiva, tako vsebinsko kot nomotehnično ustrezno
pripravljen, zaradi česar predlagamo, da na podlagi drugega odstavka 44. člena Zakona o
odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odločba US, 24/01, 54/08 in 35/09) Vlada RS k njemu
poda soglasje.

6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t e r
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki

NE
NE
NE
NE
NE
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e)
f)

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

NE

NE
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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
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,
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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:
Gradivo nima finančnih posledic za državni proračun.
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
NE
Ocenjeno je bilo, da glede na vsebino predlaganega gradiva ni potrebno usklajevanje z javnostjo.
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:
- Službi Vlade RS za zakonodajo
Datum pošiljanja: 12.2.2014 in 18.3.2014
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
Gradivo je usklajeno v celoti.

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti:
10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE
NE

dr. Senko PLIČANIČ
minister
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Prilogi:
- Dopis Odvetniške zbornice Slovenije z dne 10.4.2013
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije.
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Na podlagi 44. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 - odl. US, 24/01,
111/05 - odl. US, 54/08 in 35/09) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 05.04.2014
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 in 86/13) se za 59.c členom doda novi 59.č člen, ki se glasi:
»59.č člen
V postopku izbrisa odvetnika iz imenika odvetnikov iz razloga, ko odvetnik ni več vreden
zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, se utemeljeno sklepa, da odvetnik odvetniškega
poklica ne opravlja vestno in pošteno, zlasti:
- če je odvetnik v obdobju zadnjih osmih let storil najmanj pet hujših disciplinskih kršitev, ali če
je storil štiri hujše in dve lažji disciplinski kršitvi, ali tri hujše in štiri lažje disciplinske kršitve, ali
- če odvetnik v obdobju zadnjih štirih let ni prostovoljno izpolnil najmanj dveh odločb
disciplinskih organov zbornice, čeprav je v tem razdobju prejel vsaj dva pisna opomina zbornice
z opozorilom na izbris iz imenika odvetnikov, ali
- če odvetnik kljub prejemu vsaj dveh pisnih opominov zbornice z opozorilom na izbris iz
imenika odvetnikov ni poravnal zapadlih obveznosti zbornici (članarina, denarne kazni,
zavarovalnina, zamudne obresti in druge obveznosti odvetnika do zbornice) v višini več kot
2.000 eurov, ali
- če je zoper odvetnika začet stečajni postopek.
Pred izdajo odločbe o izbrisu iz imenika odvetnikov na podlagi prejšnjega odstavka poda
mnenje pristojni območni zbor odvetnikov.«
2. člen
Dosedanja 59.č člen in 59.d člen postaneta 59.d člen in 59.e člen.

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.

Ljubljana, dne 05.04.2014
EVA 2014 2030 0032
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Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
Roman Završek

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu aktu pod št. ….. z dne…..
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