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EPA 429-VIII

Komisija Državnega sveta za državno ureditev je, na podlagi drugega odstavka 56.
člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 20. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdvF) – skrajšani postopek
Komisija za državno ureditev (v nadaljevanju: komisija) je na 21. redni seji 17. 4.
2019 obravnavala Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
odvetništvu (ZOdv-F), EPA 429-VIII (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v
obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju:
predlagatelj).
Komisija podpira predlog zakona.
***
Predlagatelj je predstavil namen predloga zakona in njegove glavne spremembe.
Spremembe Zakona o odvetništvu odpravljajo neskladnost slovenske zakonodaje na
področja odvetništva s pravom Evropske unije. V povezavi z regulacijo poklicnih
storitev v Evropski uniji je prepovedana vsakršna diskriminacija, ki posredno ali
neposredno temelji na državljanstvu. Republiko Slovenijo na tem področju zavezujeta
2 direktivi - Direktiva za olajšanje uspešnega izvrševanja odvetniške pravice do
svobodnega opravljanja storitev (Direktiva 77/249/EGS) in Direktiva za olajšanje
opravljanja poklica odvetnika na trajni podlagi v kaki drugi državi članici od tiste, v
kateri je bila kvalifikacija pridobljena (Direktiva 98/5/ES).
Veljavni Zakon o odvetništvu je omenjeni direktivi z novelo Zakona o odvetništvu iz
2001 že prenesel v naš pravni red, vendar pa je treba zaradi naknadne pridružitve
držav članic Evropskega gospodarskega prostora - EGS (Norveška, Liechtenstein,
Islandija) in Švicarske konfederacije k direktivama možnost opravljanja storitev in
opravljanje poklica tujega odvetnika na trajni podlagi s samozaposlitvijo ali redno
zaposlitvijo v RS določiti tudi za državljane teh držav.

Slovenija je v zvezi s tem julija 2018 prejala uradni opomin Evropske komisije in zato
se zdaj predlaga sprememba zakona. Pri presoji ustreznosti za opravljanje
odvetniškega poklica se pogoji državljanstva Republike Slovenije izenačujejo z
državljanstvom držav članic EGS in Švicarske konfederacije. Odpravo pogojev
državljanstva za državljana Evropske unije, ki imajo v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov za opravljanje odvetniškega poklica podpira tudi Odvetniška
zbornica Slovenije, ki tudi vodi seznam odvetnikov in odloča o vpisih in izbrisih iz
imenika.
Ostale spremembe v predlogu zakona predstavljajo manjše spremembe, ki so
potrebne zaradi celovitega prenosa direktiv, ki na področju odvetništva zavezujejo
Slovenijo.
***
Komisija je predlog zakona podprla. V razpravi je bilo izpostavljeno, da je predlog
zakona v celoti usklajen z Odvetniško zbornico Slovenije. Predlagatelj je poudaril, da
so bile vse pripombe Odvetniške zbornice Slovenije v fazi usklajevanj upoštevane.
Odvetniški zbornici Slovenije se je sledilo tudi v primeru 5. točke 25. člena 1.
odstavka, kjer je določeno, da je mogoče 4 leta prakse za odvetniški poklic opraviti
tudi z delom na Odvetniški zbornici Slovenije. Zaradi sprememb na področju delovnih
razmerij se v 5. točki predlaga tudi odstavek, da se za ustrezne delovne izkušnje po
opravljenem pravniškem državnem izpitu poleg enoletnega rednega delovnega
razmerja, sklenjenega s pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, šteje tudi
sorazmerno daljše časovno obdobje od enoletnega, če je redno delovno razmerje
sklenjeno s pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.
***
Za poročevalko je bila določena državna svetnica Bojana Potočan.
Rajko Fajt, l.r.
predsednik
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