
 

 
Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

POVPRAŠEVANJE 

Brezplačna pravna pomoč 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS: 

»Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice prosi za informacijo ali občine nudite 

svojim občanom brezplačno pravno pomoč in v kakšni obliki.  

Občino namreč zanima, ali ostale občine nudijo svojim občanom brezplačno pravno pomoč 

oziroma kakršnokoli pravno svetovanje, kot pomoč pri uresničevanju pravic posameznika 

(bodisi tako, da jo nudi na občini zaposlen pravnik, bodisi, da občina zagotovi sredstva 

oziroma prostore za svetovanje, ki ga izvajajo odvetniki oziroma druge usposobljene fizične 

ali pravne osebe itd.).« 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS 

BOROVNICA 

Občina Borovnica ne zagotavlja nič od tega. 

So bile ponudbe pravnih pisarn za tako svetovanje, vendar se nam to ne zdi smiselno oz. je v 

večini primerov to delovanje proti občini, ki bi ga občina plačevala. 

DOLENJSKE TOPLICE 

Občina Dolenjske Toplice ne nudi brezplačne pravne pomoči za svoje občane. 

DUPLEK 

Občina je ne nudi, imajo pa občani možnost koristiti brezplačno pravno pomoč v okviru 

dnevnega medgeneracijskega centra v organizaciji doma starostnikov. Pred leti smo jo 

organizirali tudi v okviru občine, vendar se ni obneslo. Mi smo nudili prostor, dve zunanji 

strokovni delavki pa sta imeli 2 x mesečno uradne ure, vendar ni bilo strank oz. zelo malo. 

Potem sta prišli le po vnaprejšnjem dogovoru s stranko, vendar tudi tako ni bilo zanimanja, 

zato smo s sodelovanjem čisto prekinili. Sedaj zainteresirane napotimo ali v dnevni center ali 

na sodišče. 

GORNJA RADGONA 

Sporočamo vam, da Občina Gornja Radgona v letu 2016 in tudi v letu 2017 nudi svojim 

občanom možnost brezplačne pravne pomoči in pravnega svetovanja na svojem sedežu. 
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Storitev izvajamo na podlagi pogodbe sklenjene z odvetnikom. Ključne informacije glede 

vsebine in poteka so razvidne iz aktualnega obvestila na spletni strani naše občine: 

https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2017053014530704/. 

HOČE-SLIVNICA 

Za naše občane te storitve izvaja Zavod PIP, kar sofinanciramo. 

HRASTNIK 

Občina Hrastnik izvaja brezplačno pravno pomoč z zunanjim izvajalcem .odvetnikov, s 

katerim ima sklenjeno pogodbe. Storitev se izvaja 1x mesečno in je brezplačna za vse občane. 

KAMNIK 

Na Občini Kamnik izvajamo program Pomoč občanom, s katerim predvsem socialno 

ogroženim občanom nudimo brezplačne pravne informacije. Program izvaja pravnica 

zaposlena v občinski upravi. Za dodatne informacije me lahko pokličete na tel. 01 8318 128 

(Petra Stergar).  

KOSTEL 

V občini Kostel nudi brezplačno pravno pomoč občanom pravnica, ki je zaposlena v občinski 

upravi. Svetuje občanom in jih napoti na ustrezne institucije ter jim pomaga pri izpolnjevanju 

vlog in pripravi dopisov. 

KOZJE 

V Občini Kozje nimamo organizirane tovrstne pravne pomoči. 

KRIŽEVCI 

Občina Križevci nudi brezplačno pravno pomoč svojim občanov v obliki pravnega svetovanja. 

Pravno svetovanje za nas opravlja zunanji izvajalec – zasebni zavod PIP z enotama v Murski 

Soboti in Mariboru. 

KUNGOTA 

Občina Kungota tako organizirane brezplačne pravne pomoči svojim občanom ne nudi, s 

pravnimi nasveti pa pomagamo vsakemu,  ki nas za to prosi. 

LAŠKO 

Brezplačno pravno svetovanje v občini Laško je namenjeno vsem občanom občine Laško. 

Brezplačni pravni svetovalci ne nadomeščajo dela sodnikov in odvetnikov, torej niso 

razsodniki v določenih primerih, ne zastopajo oseb v pravnih problemih, ne pišejo vlog, 

pritožb in drugih pravnih aktov. Namen brezplačnega pravnega svetovanja je predstavitev 
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osnovnih institutov prava, pomoč z nasveti in napotitev na pristojne institucije. Vse prejete 

informacije in smernice so neobvezujoče.  

Občani se lahko naročijo po telefonu ali elektronski pošti in se dogovorijo tudi za osebni obisk. 

Prostor za izvajanje brezplačne pravne pomoči je zagotovila občina, svetovalci pa nudijo 

pravno pomoč brezplačno.  

LENDAVA 

Prejeli smo vaše povpraševanje v zvezi z nudenjem brezplačne pravne pomoči občanom. 

Obveščamo vas, da Občina Lendava svojim občanom trenutno ne nudi brezplačno pravno 

pomoč. 

LUČE 

V Občini Luče smo pred leti imeli organizirano pravno pomoč za občane, ki jo je izvajala 

odvetniška pisarna, katere odvetnik je bil prisoten enkrat na mesec v prostorih občine. Stroške 

je plačevala občina. Ker ni bilo obiska, smo jo ukinili. Sedaj občanom pomagajo zaposleni na 

občino po svojih močeh, v nasprotnem pa jih napotimo na ustrezne institucije oz. odvetnika. 

LUKOVICA 

Formalno institucionalizirano takšne pomoči niti ne nudimo niti je nimamo organizirane, 

seveda pa lahko občani v primeru potrebe za nasvet povprašajo sodelavko občinske uprave, 

če se zadeva nanaša na stvari, ki jih morajo urediti pri nas. 

MAJŠPERK 

Občina Majšperk je v preteklosti nudila to možnost, sedaj pa že nekaj let ne več. 

MEDVODE 

Na Občini Medvode trenutno še vsako leto v okviru javnega razpisa, s katerim sofinanciramo 

socialne dejavnosti, izberemo izvajalca brezplačne pravne pomoči za občane. Ti se dogovorijo 

za obisk, največkrat pa že kar po telefonu rešijo marsikatero težavo. Prednost pri tej pomoči 

imajo hendikepirani, torej starejši, invalidi, materialno ogroženi občani. Trenutno to storitev 

opravlja Pravno informacijski center PIC iz Ljubljane, na leto pa temu programu namenimo 

1.000 do 1.500 evrov, odvisno od dobljenih razpisnih točk. Pisarna je odprta zadnje petke v 

mesecih, in sicer v drugi polovici leta, od aprila, maja ali junija naprej, odvisno od zaključka 

razpisa. 

MEŽICA 

Naša občinska uprava ne nudi brezplačne pravne pomoči našim občanom, kljub temu, da 

imamo ustrezen kader (pravnik s PDI). Kot lokalna skupnost nimamo zakonske podlage za 



pravno svetovanje, še bolj problematično pa vidimo pravno svetovanje z vidika kolizije 

interesov do katere pride v različnih pravnih razmerjih v katere vstopajo občani (občan – 

občan, občan – institucija) in prevzemanja odgovornosti (občan pričakuje uspeh - tovrstne 

odgovornosti tudi nimamo zavarovane kot je to obvezno za odvetnike).  

V občini nima sedež nobena odvetniška družba, smo se pa dogovorili z eno odvetniško 

družbo, da enkrat tedensko v občinskih prostorih nudi svoje odvetniške storitve za občane.  

Smo pa občanom za njihova vprašanja na voljo z neobvezujočimi nasveti in napotitvami na 

pravi naslov.  

MISLINJA 

Občina Mislinja ne nudi dodatne brezplačne pravne pomoči občanom ali drugim 

uporabnikom, ker je to v pristojnosti države, katera nudi državljanom brezplačno pravno 

pomoč ob upoštevanju socialnega položaja osebe, ki za brezplačno pravno pomoč zaprosi. 

PTUJ 

Na Mestni občini Ptuj ne zagotavljamo brezplačne pravne pomoči za občane.  

OPLOTNICA 

Posredujem informacijo, da Občina Oplotnica zagotavlja prostore za svetovanje oz. brezplačno 

pravno pomoč, ki ga izvaja upokojena odvetnica Ga. Lidija Pratnemer. 

 

POLZELA 

Občina Polzela nudi brezplačno pravno pomoč občanom 

vsak drugi torek v mesecu ob 17. Uri. 

Pravne nasvete nudi odvetnica. Na brezplačno pravno svetovanje se stranke predhodno 

naročijo. 

Z odvetnico ima občina sklenjeno pogodbo. 

PREVALJE 

Občina Prevalje nima formalno nobene oblike nudenja brezplačne pravne pomoči. Zaposleni 

v okviru svojih zmožnosti neformalno nudijo tak nasvet strankam. 

RAVNE NA KOROŠKEM 

Občina Ravne na Koroškem ima z društvom Zavetje sklenjeno pogodbo za brezplačno pravno 

pomoč, vendar zadeva ne funkcionira.  Prvi mesec so prišle 4 stranke, kasneje pa ni bilo več 

koga. 

V ostalih občinah je brezplačna pravna pomoč zaživela, pri nas pa žal ne. 



SEVNICA 

Občina Sevnica brezplačne pomoči občanom ne zagotavlja, ravno tako ne zagotavlja sredstev 

ali prostorov za njeno izvajanje. 

Smo pa zaposleni na Občini vsekakor na voljo, da občanom pomagamo v smislu napotitve na 

prave institucije ali strankam ponudimo usten nasvet. 

SLOVENSKE KONJICE 

Občina Slovenske Konjice ne izvaja več nudenja brezplačne pravne pomoči; občane napotimo 

na Okrožno sodišče. 

SREDIŠČE OB DRAVI 

Na občini središče ob Dravi, strankam pomagamo z nasveti,  nudimo informacije, da se 

obrnejo na pravi naslov, napišemo tudi prošnje, vloge …. Vse brezplačno 

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI 

V zvezi z Vašim vprašanjem glede pravne pomoči za občane, Vam posredujemo informacijo, 

da smo nekaj časa to možnost za občane urejali preko Zavoda PIP, trenutno pa teh storitev za 

občane več ne nudimo. 

Se pa kar pogosto dogaja, da se občani oglasijo kar pri meni, ki sem zaposlena kot pravnica v 

naši občinski upravi in jim, seveda tudi takrat podam razne odgovore, oziroma informacije- 

tako, neformalno. 

ŠOŠTANJ 

Občina Šoštanj je nekaj časa nudila brezplačno pravno pomoč za svoje občane s svojim 

zaposlenim pravnikom. Ker se je zadeva preveč razbohotila in je pravnik delal v glavnem le 

to, smo morali zadevo presekati in smo brezplačno pravno pomoč ukinili. 

ŠTORE 

Sporočam, da v občini Štore ne nudimo brezplačne pravne pomoči za občane.  

VRHNIKA 

Sporočamo vam,  da za občane Občine Vrhnika opravlja brezplačno pravno svetovanje 

odvetnik Andrej Žabjek, Tavčarjeva 10, Ljubljana.  

VUZENICA 

Občina Vuzenica NE nudi svojim občanom brezplačno pravno pomoč oziroma kakršnokoli 

pravno svetovanje, kot pomoč pri uresničevanju pravic posameznika (bodisi tako, da jo nudi 



na občini zaposlen pravnik, bodisi, da občina zagotovi sredstva oziroma prostore za 

svetovanje, ki ga izvajajo odvetniki oziroma druge usposobljene fizične ali pravne osebe. 

Smo v razgovorih s ponudniki teh storitev. 

ZREČE 

Občina nudi brezplačno pravno pomoč občanom v obliki kratkih pravnih nasvetov, preko 

odvetnika. Vsekakor občanom nudimo brezplačno pravno pomoč oziroma jim svetujemo 

najprej na občini (vsi javni uslužbenci iz svojega delovnega področja ter iz pravnega področja 

tri javne uslužbenke iz pravne plati). V kolikor se stranke želijo posvetovati še z odvetnikom 

jih napotimo naprej. 

ŽALEC 

Občina Žalec ima sklenjeno pogodbo z s. p., ki izvaja pravno svetovanje. Sicer pa je ta oseba 

tudi odvetnica. Za pravno svetovanje zagotavljamo brezplačno prostore, stroške pa 

pokrivamo iz občinskega proračuna. Občina vodi tudi evidenco zainteresiranih občanov in jim 

določa termine obiska pri izvajalcu pravnega svetovanja. To prakso izvajamo že od leta 2010. 

 

  


