
 

 

PRILOGE K PREDLOGU ZA VPIS V IMENIK ODVETNIKOV 

 

Listine je treba priložiti v izvirnikih ali overjenih fotokopijah 

 

1. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, ki ni starejše od 3 mesecev  

2. izpisek iz rojstne matične knjige – ni treba prilagati, v kolikor ste imeli pred tem 

status odv. pripravnika/odv. kandidata 

3. diploma pravne fakultete (diploma tujih držav  nostrificirana) – ni treba prilagati, 

v kolikor ste imeli pred tem status odv. pripravnika/odv. kandidata 

4. listino iz katere izhaja, da imate v Republiki Sloveniji pridobljen naslednji 

strokovni naslov ali ste končali enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v 

skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja:  

- strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik,  

- strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava,  

- strokovni naslov magister prava na podlagi enovitega magistrskega 

študijskega programa 

(listine ni potrebno prilagati, v kolikor ste imeli pred tem status odv. 

pripravnika/odv. kandidata) 

5. spričevalo o pravniškem državnem izpitu  – ni treba prilagati, v kolikor ste imeli 

pred tem status odv. kandidata 

6. dokazi o delovnih izkušnjah: štiri leta praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik, 

od tega najmanj eno leto po opravljenem pravniškem državnem izpitu pri 

odvetniku (zaposlen), odv. družbi, Državnem tožilstvu, Državnem 

pravobranilstvu, sodišču, notariatu  

7. dokazila o zagotovitvi poslovnih prostorov – najemna/lastniška pogodba (glej 

Pravilnik o poslovnih prostorih objavljen na http://www.odv-

zb.si/predpisi/pravilniki ) 

8. zapisnik komisije pristojnega območnega zbora odvetnikov za ugotavljanje 

primernosti poslovnih prostorov o ogledu poslovnih prostorov 

9. življenjepis 

10. veljaven elektronski naslov 

11. dve fotografiji 

12. potrdilo Kazenske evidence Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti, ki ni 

starejše od 3 mesecev 

13. vloga za pristop k opravljanju preizkusa iz poznavanja zakona, ki ureja 

odvetništvu, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike 

14. pogodba o vodenju fiduciarnega računa 

15. izjava  - obrazec prejmete na zbornici (info@odv-zb.si)  

 

 

Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi pri prejšnjem delodajalcu se predloži pred 

svečano prisego. 
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