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ZADEVA: ZP-1 – Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Odvetniške tarife – postopki v 
zvezi s prekrški

Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije je 13. aprila 2022 sprejela Spremembe in dopolnitve 
Odvetniške tarife, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 70/22 z dne 20. maja 2022.  
Skladno z 9. členom Sprememb in dopolnitev Odvetniške tarife le-te začnejo veljati petnajsti 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej dne 4. junija 2022.

Tarifna številka 41 Odvetniške tarife (v veljani Odvetniški tarifi to področje ureja Tarifna 
številka 37) celovito in v skladu s sistemsko ureditvijo prekrškovnega prava Republike Slovenije 
določa vrednosti odvetniških storitev v postopkih v zvezi s prekrški. Vrednost odvetniških 
storitev je vezana na višino globe, ki je predpisana za posamezen prekršek; če je globa 
predpisana v razponu, se za potrebe izračuna vrednosti odvetniških storitev upošteva 
aritmetična sredina predpisane globe. Ob tem seveda ne gre spregledati sprememb in 
dopolnitev splošnega dela Odvetniške tarife, ki se nanašajo na zastopanje več strank v 
postopku, potne stroške in dnevnice odvetnika ipd.

Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da bo nova ureditev vrednosti odvetniških storitev v 
postopkih v zvezi s prekrški prekrškovnim organom olajšala priznavaje odvetniških stroškov, 
ocene pa kažejo, da se bodo s tega vidika stroški prekrškovnega postopka, ki zaradi ustavitve 
bremenijo proračun, v določenih primerih celo znižali.

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Odvetniške tarife, ki se nanašajo na postopke v zvezi s 
prekrških, zato posredujemo vsem ministrstvom, nekaterim večjim prekrškovnim organom, 
združenjem občin, združenju občinskih redarjev in Inšpekcijskemu svetu ter prosimo, da se z 
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novostmi seznani prekrškovne organe iz posamezne resorne pristojnosti  oziroma člane 
združenj ter sveta.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Igor Kovačič,
sekretar

mag. Nina KOŽELJ
generalna direktorica

po pooblastilu:

Peter Pavlin, višji sekretar

Naslovniki:

– vsa ministrstva,
– Policija (gp.policija@policija.si),
– Finančna uprava Republike Slovenije (gfu.fu@gov.si),
– Inšpekcijski svet (gp.mju@gov.si),
– Skupnost občin Slovenije (info@skupnostobcin.si),
– Združenje občin Slovenije (info@zdruzenjeobcin.si),
– Združenje mestnih občin Slovenije (zmos@koper.si),
– Združenje občinskih redarjev Slovenije (zors@tolmin.si).

V vednost:

̶  Odvetniška zbornica Slovenije (info@odv-zb.si).
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