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Spoštovani,

z gornjim dopisom ste nam posredovali predlog državljana, objavljen na spletnem portalu
predlagam.vladi.si, v katerem predlaga vladi, da naj sprejme predpis, s katerim se ukinejo 
vpisnine za vpis v imenik zbornic (odvetniška, notarska, detektivska, izvršiteljska, davčnih 
svetovalcev, gospodarska, obrtniška, zdravniška  itd). Dodaja, da so vpisnine in članarine 
izjemno visoke, kar prizadene predvsem mlade in samostojne podjetnike.

V nadaljevanju podajamo pojasnilo z vidika pristojnosti Ministrstva za pravosodje.

Uvodoma pojasnjujemo, da so zbornice pravne osebe, v katere se brez profitnega namena 
združujejo subjekti. So nevladne organizacije, v katerih uresničujejo člani svoje interese, so pa 
tudi javno koristne organizacije, ki delujejo v javnem interesu. Zbornice so lahko javnopravne ali 
zasebnopravne osebe. Od vprašanja, ali gre za javnopravno ali zasebnopravno osebo, je v 
veliki meri odvisna notranja ureditev zbornice, pravo razmerij, v katere vstopa, in celotni pravni 
režim te pravne osebe.

Vprašanju obveznega članstva v Odvetniški zbornici Slovenije smo v preteklih letih posvetili 
veliko pozornosti, saj so predstavniki Ministrstva za pravosodje pod vodstvom Službe Vlade RS 
za zakonodajo aktivno sodelovali v delovni skupini za pripravo analize zborničnega sistema v 
Republiki Sloveniji. Na podlagi opravljenih analiz se je izkazalo, da obvezno članstvo v 
Odvetniški zbornici Sloveniji, ki jo zaradi izvrševanja navedenih nalog spremlja izrazit javni 
interes, prinaša vrsto prednosti. Z njim je zagotovljena večja reprezentativnost zbornice kot 
nosilke javnega interesa, večja stabilnost njenega delovanja, poleg tega pa je z obveznim 
članstvom omogočeno državi, da ima na strani nosilca javnega interesa praviloma enega 
sogovornika, kar omogoča boljšo komunikacijo.



2

Rešitev, kot jo predlaga državljan, tudi ni primerna z vidika sistemskega normiranja področja 
odvetništva. Zakon o odvetništvu1 namreč plačevanja določanega zneska ob vpisu v imenik 
odvetnikov zaenkrat ne ureja. Vpisnino in ostala vprašanja glede zagotavljanja sredstev za delo 
Odvetniške zbornice ureja Statut Odvetniške zbornice. Tudi pri drugih avtonomnih poklicnih 
združenjih določanje vpisnine ter njena višina nista stvar zakonskega normiranja. Kot primer 
navajamo tudi  vpisnino v imenik notarjev, kjer tudi sama vpisnina niti njena višina nista določeni 
z Zakonom o notariatu2, temveč Statut Notarske zbornice Slovenije določa, da skupščina 
zbornice odloča o višini vpisnine, članarine in drugih prispevkih. 

Glede na vse zgoraj navedeno zaključujemo, da je pobuda, kot jo naslavlja državljan, v 
posameznih predpisih že ustrezno normirana.

Lepo pozdravljeni. 

                                                                                         mag. Evelin PRISTAVEC TRATAR
     generalna direktorica

                                                              po pooblastilu št. 1002-31/2017/210 z dne 29. 6. 2018
                                                                                                       Gordana ZALAZNIK
                                                                                              sekretarka – vodja sektorja

V vednost:
– Ministrstvo za finance, e-naslov: gp.mf@gov.si,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, e-naslov: gp.mgrt@gov.si

                                               
1 Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16.
2 Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13.
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