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T A R I F A

1. DEL — SPLOŠNE NAGRADE 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

Opomba 1: 
Nagrade v tem delu nastanejo poleg nagrad, določenih v drugih delih. 

1. poglavje 

Sporazum
Opomba 1.1: 

(1) Kadar se v sodno poravnavo vključi tudi del predmeta, zoper katerega se ne vodi sodni 
postopek, se za ta del predmeta šteje, kakor da bi bil sporazum dosežen izvensodno. 

(2) Če so pri posamezni tarifni številki določene nagrade v nespremenljivi vrednosti, dobi postavljen 
ali dodeljen odvetnik polovico tako določene nagrade. Če so pri posamezni tarifni številki 
določene nagrade v razponu, dobi postavljen ali dodeljen odvetnik polovico srednje vrednosti 
tako določene nagrade. 

Podpoglavje 1.1 

Sporazum pri nagradah, dolo enih po vrednosti predmeta 

1110 Nagrada za sporazum

(1) Nagrada nastane za sodelovanje odvetnika pri sklenitvi 
pogodbe, s katero se prekine spor ali odpravi negotovost 
strank glede pravnega razmerja, razen če se pogodba 
omejuje izključno na pripoznavo ali odpoved.

(2) Nagrada nastane tudi za sodelovanje pri pogajanjih, ki so 
prispevala k sklenitvi pogodbe iz prejšnjega odstavka.

(3) Za sodelovanje pri sklenitvi pogodbe iz prvega odstavka te 
tarifne številke pod odložnim pogojem ali s pridržkom preklica, 
nastane nagrada takrat, ko se izpolni pogoj ali ko pogodbe ni 
več mogoče preklicati.

1,5

1111 Sklenitev sporazuma po začetku sodnega postopka in pred 
zaključkom sodnega postopka na prvi stopnji. 
Nagrada po tarifni številki 1110 se zniža na  0,7

1112 Sklenitev sporazuma po začetku sodnega postopka z rednimi ali 
izrednimi pravnimi sredstvi. 
Nagrada po tarifni številki 1110 se zniža na 1,3
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Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

Podpoglavje 1.2 

Sporazum pri kolektivnih delovnih sporih 

1120 Sklenitev sporazuma pred začetkom sodnega postopka. 
Nagrada po tarifni številki 1110 znaša 260 do 800 EUR 

1121 Sklenitev sporazuma po začetku sodnega postopka in pred 
zaključkom sodnega postopka na prvi stopnji. 
Nagrada po tarifni številki 1110 znaša  120 do 370 EUR 

1122 Sklenitev sporazuma po začetku sodnega postopka z rednimi ali 
izrednimi pravnimi sredstvi. 
Nagrada po tarifni številki 1110 znaša 230 do 690 EUR 

Podpoglavje 1.3 

Sporazum pri nepravdnih postopkih po dolo bah zakona, ki ureja gospodarske družbe 

1130 Sklenitev sporazuma pred začetkom sodnega postopka. 
Nagrada po tarifni številki 1110 znaša 

430 EUR 

1131 Sklenitev sporazuma po začetku sodnega postopka  in pred 
zaključkom sodnega postopka na prvi stopnji. 
Nagrada po tarifni številki 1110 znaša  200 EUR 

1132 Sklenitev sporazuma po začetku sodnega postopka z rednimi ali 
izrednimi pravnimi sredstvi. 
Nagrada po tarifni številki 1110 znaša 375 EUR 

2. poglavje 

Zastopanje ve  oseb
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Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

1200 Nagrada za postopek ali nagrada za posel se za vsako dodatno 
odvetnikovo stranko v isti zadevi poviša za 

(1) Nagrade določene glede na vrednost predmeta, se povišajo 
le, če gre za isti predmet odvetniških storitev. 

(2) Povišanje se računa glede na višino zneska, na katerem so 
osebe udeležene skupaj. 

(3) Pri nagradah, določenih po vrednosti, ne sme vsota vseh 
povišanj prekoračiti količnika 2,0. 

(4) Pri nagradah, določenih v nespremenljivih zneskih, ne sme 
vsota vseh povišanj presegati dvojnega zneska nagrade. 

(5) Pri nagradah v razponu ne sme vsota vseh povišanj 
posamezne mejne vrednosti presegati dvojnega najnižjega ali 
dvojnega najvišjega zneska. 

0,3
ali

30% pri nagradah v 
nespremenljivih 

zneskih, 
pri nagradah v 

razponu se najnižji in 
najvišji znesek 

povišata za 30% 
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2. DEL — IZVENSODNE STORITVE 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik 
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

Opomba 2: 
(1) Med izvensodne storitve spada tudi zastopanje v upravnem postopku. 
(2) Določbe tega dela, z izjemo tarifne številke 2300 in 2301, se ne uporabljajo za zadeve, urejene 

v 4. in 5. delu. 

1. poglavje 

Preizkus možnosti uspeha pravnega sredstva 

2100 Nagrada za preizkus možnosti uspeha pravnega sredstva 

Nagrada se všteje v nagrado za postopek s pravnim sredstvom. 

0,5 do 1,0 

2101 Nagrada za preizkus možnosti uspeha pravnega sredstva je 
povezana z izdelavo strokovnega pisno obrazloženega pravnega 
mnenja.
Nagrada po tarifni številki se zviša na 

1,3

2. poglavje 

Zastopanje in sestavljanje listin 

Opomba 2.2: 
Za izvršbo v upravnem postopku se smiselno uporabljajo določbe 3. dela (podpoglavje 4.6). 

2200 Nagrada za posel 

Nagrada za posel nastane za izvensodna opravila, vključno za 
sodelovanje pri sestavi pogodbe. 

0,5 do 2,5 

2201 Če je bila predhodno opravljena storitev v upravnem postopku, se za 
nadaljnji upravni postopek s pravnimi sredstvi nagrada po tarifni 
številki 2200 zniža na 

Pri odmeri nagrade se ne upošteva, da je obseg storitve manjši 
zaradi predhodno že opravljene storitve v upravnem postopku. 

0,5 do 1,3 

2202 Če gre za enostavna pisanja, se nagrada po tarifni številki 2200 
zniža na 

Za enostavno pisanje gre, če to ne vsebuje niti težjih pravnih 
vprašanj niti obsežnih vsebinskih razlag. 

0,3
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Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik 
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

3. poglavje 

Brezpla na pravna pomo  za izvensodne storitve 

Opomba 2.3: 
V okviru brezplačne pravne pomoči za izvensodne storitve nastanejo nagrade izključno po tem poglavju. 

2300 Nagrada za pravno pomoč

(1) Poleg te nagrade se stranki ne smejo zaračunati nobeni 
izdatki.

(2) Tej nagradi se odvetnik lahko odpove. 

10 EUR 

2301 Nagrada za svetovanje 

(1) Nagrada nastane za svetovanje, ki ni povezano z drugo 
odvetniško storitvijo, za katero je treba plačati nagrado. 

(2) Nagrada se všteje v nagrado za drugo odvetniško storitev, ki 
je povezana s svetovanjem. 

20 EUR 

2302 Nagrada za posel 

(1) Nagrada za posel nastane za izvensodna opravila, vključno 
za sodelovanje pri sestavi pogodbe. 

(2) Polovica te nagrade se všteje v nagrado za postopek za 
sodni ali drug nadaljnji uradni postopek. 

45 EUR 

2303 Nagrada za sporazum

Upoštevajo se pripombe k tarifni številki 1110. 

85 EUR 



24

3. DEL — UPRAVNI SPOR, POSTOPEK PRED DELOVNIMI IN SOCIALNIMI SODIŠ I, PRAVDNI, 
NEPRAVDNI IN POSEBNI POSTOPKI 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

Opomba 3: 

(1) Nagrada za postopek nastane za pregled, pripravo, izdelavo in pošiljanje pisnih gradiv, za 
posvete, nasvete, mnenja in druga ustrezna opravila, povezana z zadevo. Nagrada nastane že 
s prejemom pooblastila za vložitev tožbe ali druge vloge, s katero se začne postopek 

(2) Nagrada za narok nastane za zastopanje stranke na naroku ali za sodelovanje pri pogovorih 
izven naroka, usmerjenih h končanju ali preprečitvi sodnega postopka. Nagrada ne nastane za 
odvetnikove razgovore s svojo stranko. 

(3) Če zaradi istega predmeta nastane nagrada za posel po tarifnih številkah od 2200 do 2202, se 
polovica te nagrade, vendar največ 0,75, všteje v nagrado za postopek. Če je nastalo več
nagrad, je za vštetje odločilna nagrada, ki je nastala nazadnje. Vštetje se opravi glede na 
vrednost predmeta v sodnem postopku. 

(4) Če se zadeva vrne na nižje sodišče, ki se je z zadevo že ukvarjalo, se že nastala nagrada za 
postopek pred tem sodiščem všteje v nagrado za postopek v ponovljenem postopku. 

(5) Če so pri posamezni tarifni številki določene nagrade v nespremenljivi vrednosti, dobi postavljeni 
ali dodeljeni odvetnik polovico tako določene nagrade. Če so pri posamezni tarifni številki 
določene nagrade v razponu, dobi postavljeni ali dodeljeni odvetnik polovico srednje vrednosti 
tako določene nagrade. 

1. poglavje

Postopek na prvi stopnji 

Opomba 3.1: 
Nagrade v tem poglavju nastanejo v vseh postopkih, razen v primerih iz 4. in 5. poglavja tega dela. 

3100 Nagrada za postopek 

Nagrada za postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine in 
postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga se všteje v 
nagrado za postopek na prvi stopnji, če le ta poteka kot nadaljevanje 
postopka izvršbe na podlagi verodostojne listine ali postopka za izdajo 
plačilnega ali izpraznitvenega naloga.

1,3

3101 1. Mandat preneha: 
a. pred vložitvijo tožbe ali druge vloge, s katero se uvede 

postopek, 
b. pred vložitvijo odgovora na tožbo, 
c. pred vložitvijo pripravljalne vloge 
d. preden se odvetnik udeleži naroka za svojo stranko. 

2. V nepravdnem postopku je dejavnost odvetnika omejena zgolj na 
postavitev enega zahtevka in na prejem odločitve sodišča.

Nagrada po tarifni številki 3100 se zniža na 
0,8
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Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

3102 Nagrada za narok 

Nagrada nastane tudi, če se postopek, v katerem je predpisan narok, 
zaradi ravnanja odvetnikove stranke zaključi brez oprave naroka. 

1,2

3103 Odvetnik se udeleži le naroka, na katerem se je postopek končal z 
umikom tožbe ali predloga za začetek postopka, odpovedjo ali 
pripoznavo zahtevka, ali je bila na njem izdana zamudna sodba. 
Nagrada po tarifni številki 3102 se zniža na 0,5

2. poglavje 

Postopek z rednimi pravnimi sredstvi 
Opombe 3.2: 
Nagrade v tem poglavju nastanejo v vseh postopkih, razen v primerih iz 4. in 5. poglavja tega dela. 

Podpoglavje 2.1 

Zoper odlo bo o glavni stvari 

3210 Nagrada za postopek 1,6

3211 Mandat preneha preden odvetnik vloži pravno sredstvo, odgovor na 
pravno sredstvo ali preden se udeleži naroka za svojo stranko. 
Nagrada po tarifni številki 3210 se zniža na 1,1

3212 Nagrada za narok 1,2

3213 Odvetnik se udeleži le naroka, na katerem se je postopek končal z 
umikom pravnega sredstva. 
Nagrada po tarifni številki 3212 se zniža na 0,5

Podpoglavje 2.2 

Zoper druge odlo be

3220 Nagrada za postopek 50 EUR 

3221 Mandat preneha preden odvetnik vloži pravno sredstvo ali odgovor 
nanj.
Nagrada po tarifni številki 3220 se zniža na 25 EUR 

3222 Nagrada za narok 50 EUR 

3223 Odvetnik se udeleži le naroka, na katerem se je postopek končal z 
umikom pravnega sredstva. 
Nagrada po tarifni številki 3222 se zniža na 25 EUR 
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Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

3. poglavje 

Postopek z izrednimi pravnimi sredstvi 

Opombe 3.3: 
(1) Nagrade v tem poglavju nastanejo v vseh postopkih, razen v primerih iz 4. in 5. poglavja tega 

dela.
(2) Za postopek za razveljavitev sodne poravnave se nagrade določijo tako, kakor da gre za 

postopek, v katerem je bila sklenjena sodna poravnava, in sicer po vrednosti predmeta, ki ga 
sodna obravnava obsega.

3300 Nagrada za postopek z revizijo 2,0 

3301 Mandat preneha, preden odvetnik vloži revizijo ali odgovor na revizijo. 
Nagrada po tarifni številki 3300 se zniža na 

1,5

3302 Nagrada za postopek o predlogu za obnovo postopka v višini nagrade za 
postopek na prvi 

stopnji

3303 Nagrada za narok 

Nagrada nastane v primeru pod tarifno številko 3302. 

v višini nagrade za 
narok na prvi stopnji 

4. poglavje 

Posebni postopki 

Podpoglavje 4.1 

Izdaja pla ilnega ali izpraznitvenega naloga 

3410 Nagrada za postopek 0,3 

Podpoglavje 4.2 

Kolektivni delovni spori 

Postopek na prvi stopnji 
3420 Nagrada za postopek 500 do 1500 EUR 

3421 Nagrada za narok 375 do 1125 EUR 

Postopek z rednimi pravnimi sredstvi 
3422 Nagrada za postopek 600 do 1800 EUR 
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Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

3423 Nagrada za narok 375 do 1125 EUR 

Postopek z izrednimi pravnimi sredstvi 
3424 Nagrada za postopek  750 do 2250 EUR

Podpoglavje 4.3 

Postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja 

Opomba 3.4.3: 
(1) Za zastopanje več upnikov, ki uveljavljajo različne terjatve, nastanejo nagrade vsakokrat 

posebej.
(2) Za pravna sredstva v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja nastanejo 

nagrade po 2. in 3. poglavju tega dela. 

3430 Nagrada za postopek za zastopanje upnika v predhodnem postopku 
zaradi insolventnosti 0,5

3431 Nagrada za postopek za zastopanje dolžnika v predhodnem postopku 
zaradi insolventnosti 1,0

3432 Nagrada za postopek v glavnem stečajnem postopku 

Kadar se stečajni postopek začne zaradi prekinitve postopka prisilne 
poravnave, postopka prisilne likvidacije ali postopka izbrisa brez 
likvidacije se nagrade nastale po tarifnih številkah od 3434 do 3438 
vštejejo v nagrado za postopek v glavnem stečajnem postopku.

1,0

3433 Nagrada za postopek odpusta obveznosti v osebnem stečaju 0,5

3434 Nagrada za postopek v glavnem postopku prisilne poravnave za 
zastopanje upnika 1,0

3435 Nagrada za postopek v glavnem postopku prisilne poravnave za 
zastopanje dolžnika 3,0

3436 Storitev je omejena na prijavo terjatve v glavnem postopku zaradi 
insolventnosti
Nagrada 3432 se zniža na  0,5

3437 Nagrada za postopek prisilne likvidacije 1,0

3438 Nagrada za postopek za izbris iz sodnega registra brez likvidacije 
0,5

Podpoglavje 4.4 

Nepravdni postopki po dolo bah zakona, ki ureja gospodarske družbe 

Postopek na prvi stopnji 
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Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

3440 Nagrada za postopek 375 EUR 

3441 Mandat preneha pred vložitvijo vloge, s katero se uvede postopek, 
pred vložitvijo pripravljalne vloge ali preden se odvetnik udeleži naroka 
za svojo stranko. 
Nagrada po tarifni številki 3440 se zniža na 250 EUR 

3442 Nagrada za narok 350 EUR 

3443 Odvetnik se udeleži le naroka, na katerem se je postopek končal z 
umikom predloga za začetek postopka.  

Nagrada po tarifni številki 3442 se zniža na 
175 EUR 

Postopek z rednimi pravnimi sredstvi 
3444 Nagrada za postopek 460 EUR 

3445 Mandat preneha preden odvetnik vloži pravno sredstvo ali odgovor 
nanj.
Nagrada po tarifni številki 3444 se zniža na 320 EUR 

3446 Nagrada za narok 350 EUR 

3447 Odvetnik se udeleži le naroka, na katerem se je postopek končal z 
umikom pravnega sredstva. 
Nagrada po tarifni številki 3446 se zniža na 175 EUR 

Postopek z izrednimi pravnimi sredstvi 
3448 Nagrada za postopek   580 EUR 

3449 Mandat preneha preden odvetnik vloži pravno sredstvo ali odgovor 
nanj.
Nagrada po tarifni številki 3448 se zniža na 430 EUR 

Podpoglavje 4.5 

Zemljiškoknjižni postopek 

3450 Nagrada za predlog za vpis lastninske ali druge stvarne pravice 70 EUR 

3451 Nagrada za predlog za vpis etažne lastnine 95 EUR 

3452 Nagrada za predlog za vpis zaznambe 70 EUR 

3453 Nagrada za druge vpise 45 EUR 

3454 Nagrada za narok 70 EUR 

3455 Nagrada za postopek s pravnim sredstvom 90 EUR 
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Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

Podpoglavje 4.6 

Postopki po dolo bah zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje 
Opomba 3.4.6: 
Nagrade, predpisane v tem podpoglavju nastanejo v postopkih izvršbe in zavarovanja. 

Postopek na prvi stopnji 
3460 Nagrada za predlog za izvršbo 0,3 

3461 Nagrada za predlog za izdajo predhodne odredbe, predlog za izdajo 
začasne odredbe in za ugovor zoper njiju 0,3

3462 Nagrada za predlog za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno 
pravico na nepremičnih in premičnih stvareh na podlagi sporazuma 
strank 

0,3

3463 Nagrada za sestavo predloga dražbenih pogojev 0,3

3464 Nagrada za druge obrazložene vloge, če gre za izvršbo za uveljavitev 
denarne terjatve na denarno terjatev dolžnika 0,15

3465 Nagrada za druge obrazložene vloge, če gre za izvršbo za uveljavitev 
denarne terjatve na premične stvari 0,3

3466 Nagrada za druge obrazložene vloge, če gre za izvršbo za uveljavitev 
denarne terjatve na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premične stvari 
ali da se izroči nepremičnina, ali na druge premoženjske pravice, ali 
na nepremičnine, ali če gre za izvršbo za uveljavitev nedenarne 
terjatve 0,45

3467 Nagrada za narok 

Nagrado za narok prejme odvetnik tudi, če se udeleži zaslišanja 
stranke izven naroka. 

0,3

Pravna sredstva 
3468 Nagrada za redno in izredno pravno sredstvo ter odgovor na to pravno 

sredstvo 0,6

3469 Nagrada za narok 0,6

Podpoglavje 4.7 

Postopki pred Ustavnim sodiš em Republike Slovenije, pred Sodiš em Evropskih skupnosti in pred 
Evropskim sodiš em za lovekove pravice 

Opomba 3.4.7: 
Nagrade, določene v tem podpoglavju, se uporabljajo za vse vrste zadev pred Ustavnim sodiščem
Republike Slovenije, pred Sodiščem Evropskih skupnosti in pred Evropskim sodiščem za človekove 
pravice, tudi če vsebinsko spadajo v 4. in 5. del Tarife. 
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Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

3470 Nagrada za postopek 500 do 1500 EUR 

3471 Nagrada za narok 375 do 1125 EUR 

3472 Pred Evropskim sodiščem za človekove pravice se uveljavlja pravica 
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz zakona, ki ureja varstvo 
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. 
Nagrada po tarifni številki 3470 znaša 200 EUR 

Podpoglavje 4.8 

Postopki po dolo bah zakona, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja 
Opomba 3.4.8: 
Nagrada določena v tem poglavju se uporablja za vse vrste zadev v postopkih s pravnimi sredstvi po 
zakonu, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, tudi če vsebinsko spadajo v 4. 
in 5. del Tarife. 
3480 Nagrada za postopek 

(1) Nagrada nastane v postopku nadzorstvene pritožbe in v 
postopku rokovnega predloga. 

(2) Nagrada prav tako nastane v postopku z zahtevo za pravično 
zadoščenje, kadar se to zagotovi z objavo sodbe ali s pisno 
izjavo Državnega pravobranilstva.  

10 EUR 

3481 Nagrada za postopek 

(1) Nagrada nastane v postopku z zahtevo za pravično
zadoščenje, kadar se to zagotovi z izplačilom denarne 
odškodnine. 

(2) Če se pravično zadoščenje zagotovi z izplačilo denarne 
odškodnine ter objavo sodbe ali pisno izjavo Državnega 
pravobranilstva, potem nagrada po tarifni številki 3480 ne 
nastane. 

10 % prisojenega 
zneska, vendar 
največ 300 EUR 

5. poglavje 

Posamezna opravila 

Opomba 3.5:  
(1) Nagrade v tem poglavju nastanejo za posamezna opravila, ne da bi bilo na odvetnika sicer 

preneseno pooblastilo za zastopanje v celotnem postopku. 
(2) Nagrade v tem poglavju nastanejo za vsako opravilo posebej. 
(3) Če nastane katerakoli nagrada iz tega poglavja, ne more nastati nobena druga nagrada iz 

drugih poglavjih tega dela. 
(4) Če odvetnik pozneje v isti zadevi dobi pooblastilo za zastopanje v celotnem postopku, se že 

nastale nagrade po tem poglavju vštejejo v pozneje nastale nagrade. 
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Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada Nagrada ali količnik
nagrade glede na 12. 
ali 36. člen zakona 

3500 Pooblastilo za zastopanje stranke je omejeno na en narok. 
Nagrada za postopek v višini polovice 

nagrade za postopek, 
ki bi jo sicer dobil za 
zastopanje stranke v 
celotnem postopku 

3501 Nagrada za narok 

Nagrada nastane le v primeru pod tarifno številko 3500. 

v višini nagrade za 
narok, ki bi jo sicer 
dobil za zastopanje 
stranke v celotnem 

postopku 

3502 Nagrada za postopek 

Nagrado dobi odvetnik, ki je pooblaščen za posamezno opravilo in 
nima pooblastila za zastopanje stranke na narokih. 

0,8
ali

60% nagrade v 
nespremenljivih 

zneskih 
ali

60% nagrade v 
razponu 

3503 Pooblastilo je omejeno na enostavno pisanje. 
Nagrada po tarifni številki 3502 se zniža na 

Za enostavno pisanje gre, če to ne vsebuje niti težjih pravnih vprašanj 
niti obsežnih vsebinskih razlag. 

0,3
ali

25% nagrade v 
nespremenljivih 

zneskih 
ali

25% nagrade v 
razponu 

3504 1. Mandat v primeru pod tarifno številko 3500 preneha, preden 
se odvetnik udeleži naroka. 

2. Mandat v primeru pod tarifno številko 3502 preneha pred 
vložitvijo pisanja. 

Nagrada po tarifni številki 3500 in 3502 znaša največ 0,5, 
pri nagradah v 

razponu ali fiksnih 
nagradah največ

100 EUR 
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4. DEL — KAZENSKI POSTOPEK 

Nagrada ali količnik nagrade glede 
na 12. ali 36. člen zakona 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada 

Izbrani odvetnik Dodeljeni ali 
postavljeni 
odvetnik

Opomba 4: 
(1) Nagrada za postopek nastane za pregled, pripravo, izdelavo in pošiljanje pisnih gradiv, za posvete, 

nasvete, mnenja in druga ustrezna opravila, povezana z zadevo. Nagrada nastane že s prejemom 
pooblastila za vložitev zasebne tožbe. 

(2) Nagrada za narok nastane za udeležbo na vsakem posameznem naroku za glavno obravnavo. 
Nagrada nastane tudi, če odvetnik pristopi na razpisani narok, ki se zaradi razlogov, ki niso na 
njegovi strani ali strani njegove stranke, ne opravi. Nagrade ne prejme, če je bil pravočasno 
obveščen o odpovedi ali preložitvi naroka. 

(3) Če je obdolžencu odvzeta prostost, nastane nagrada z dodatkom. 

1. poglavje 

Splošne nagrade 

4100 Osnovna nagrada 

1. Nagrada nastane za prvo seznanitev s primerom in le 
enkrat, ne glede na to, na kateri stopnji postopka 
odvetnik prevzame primer. 

2. Nagrada 5100, ki je nastala zaradi istega dejanja, se 
všteje v nagrado 4100. 

20 do 200 EUR 90 EUR 

4101 Nagrada 4100 z dodatkom 20 do 250 EUR 110 EUR 

4102 Nagrada za udeležbo na preiskovalnih in drugih uradnih 
dejanjih izven glavne obravnave 

(1) Nagrada nastane za udeležbo: 
1. na policijskem ali sodnem zaslišanju ter drugih 

preiskovalnih dejanjih, 
2. na razgovorih pred državnim tožilcem, 
3. na poravnavanju po 161. a členu ZKP, 
4. na narokih izven glavne obravnave. 

(2) Več narokov ali dejanj na isti dan šteje za en narok ali 
eno dejanje. 

(3) V predhodnem postopku in na vsaki stopnji 
kazenskega postopka nastane nagrada za udeležbo 
na do treh narokih ali dejanjih v vsakem primeru le 
enkrat.

(4) Če je v drugih poglavjih tega dela določena nagrada 
za narok, potem za isti narok nagrada po tej tarifni 
številki ne nastane. 

20 do 165 EUR 75 EUR 

4103 Nagrada 4102 z dodatkom 20 do 205 EUR 90 EUR 
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Nagrada ali količnik nagrade glede 
na 12. ali 36. člen zakona 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada 

Izbrani odvetnik Dodeljeni ali 
postavljeni 
odvetnik

2. poglavje 

Predhodni postopek 

Opomba: 4.2: 
Nagrade v tem poglavju se uporabljajo tudi za pripravljalni postopek. 

4200 Nagrada za postopek 20 do 165 EUR 75 EUR 

4201 Nagrada 4200 z dodatkom 20 do 205 EUR 90 EUR 

3. poglavje 

Postopek na prvi stopnji 
Opomba 4.3: 
Nagrade v tem poglavju se uporabljajo tudi za postopek pred senatom za mladoletnike. 

Podpoglavje 3.1 

Postopek pred okrajnim sodiš em 

4310 Nagrada za postopek 20 do 165 EUR 75 EUR 

4311 Nagrada 4310 z dodatkom 20 do 205 EUR 90 EUR 

4312 Nagrada za narok za vsak dan glavne obravnave 40 do 265 EUR 120 EUR 

4313 Nagrada 4312 z dodatkom 40 do 330 EUR 150 EUR 

4314 Postavljeni ali dodeljeni odvetnik je udeležen na glavni 
obravnavi več kakor 5 in manj kakor 8 ur 

Nagrada nastane poleg nagrade 4312 ali 4313. 

60 EUR 

4315 Postavljeni ali dodeljeni odvetnik je udeležen na glavni 
obravnavi več kakor 8 ur 

Nagrada nastane poleg nagrade 4312 ali 4313. 

120 EUR 

Podpoglavje 3.2 

Postopek pred okrožnim sodiš em (tri lanski senat) 

4320 Nagrada za postopek 25 do 180 EUR 80 EUR 
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Nagrada ali količnik nagrade glede 
na 12. ali 36. člen zakona 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada 

Izbrani odvetnik Dodeljeni ali 
postavljeni 
odvetnik

4321 Nagrada z 4320 dodatkom 25 do 220 EUR 105 EUR 

4322 Nagrada za narok za vsak dan glavne obravnave 45 do 310 EUR 140 EUR 

4323 Nagrada 4322 z dodatkom 45 do 390 EUR 175 EUR 

4324 Postavljeni ali dodeljeni odvetnik je udeležen na glavni 
obravnavi več kakor 5 in manj kakor 8 ur 

Nagrada nastane poleg nagrade 4322 ali 4323. 

70 EUR 

4325 Postavljeni ali dodeljeni odvetnik je udeležen na glavni 
obravnavi več kakor 8 ur 

Nagrada nastane poleg nagrade 4322 ali 4323. 

140 EUR 

Podpoglavje 3.3 

Postopek pred okrožnim sodiš em (pet lanski senat) 

4330 Nagrada za postopek 50 do 380 EUR 170 EUR 

4331 Nagrada z 4330 dodatkom 50 do 480 EUR 210 EUR 

4332 Nagrada za narok za vsak dan glavne obravnave 70 do 515 EUR 235 EUR 

4333 Nagrada 4332 z dodatkom 70 do 645 EUR 285 EUR 

4334 Postavljeni ali dodeljeni odvetnik je udeležen na glavni 
obravnavi več kakor 5 in manj kakor 8 ur 

Nagrada nastane poleg nagrade 4332 ali 4333. 

120 EUR 

4335 Postavljeni ali dodeljeni odvetnik je udeležen na glavni 
obravnavi več kakor 8 ur 

Nagrada nastane poleg nagrade 4332 ali 4333. 

240 EUR 

4. poglavje 

Postopek z rednimi pravnimi sredstvi 

4400 Nagrada za postopek 45 do 310 EUR 140 EUR 

4401 Nagrada 4400 z dodatkom 45 do 390 EUR 175 EUR 

4402 Nagrada za narok za vsak dan obravnave ali seje 45 do 310 EUR 140 EUR 
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Nagrada ali količnik nagrade glede 
na 12. ali 36. člen zakona 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada 

Izbrani odvetnik Dodeljeni ali 
postavljeni 
odvetnik

4403 Nagrada 4402 z dodatkom 45 do 390 EUR 175 EUR 

4404 Postavljeni ali dodeljeni odvetnik je udeležen na glavni 
obravnavi ali seji več kakor 5 in manj kakor 8 ur 

Nagrada nastane poleg nagrade 4402 ali 4403. 

 70 EUR 

4405 Postavljeni ali dodeljeni odvetnik je udeležen na glavni 
obravnavi ali seji več kakor 8 ur 

Nagrada nastane poleg nagrade 4402 ali 4403. 

 140 EUR 

5. poglavje 

Postopek z izrednimi pravnimi sredstvi 

Podpoglavje 5.1 

Obnova postopka 
Opomba 4.5.1: 

(1) V postopku z zahtevo za obnovo in v ponovljenem postopku osnovni nagradi 4100 in 4101 
nastaneta le, če primer prevzame odvetnik, ki ni zastopal obsojenca v prvotnem postopku. 

(2) Nagrade v tem podpoglavju se smiselno uporabljajo tudi za: 
- zahtevo za spremembo sodne odločbe brez obnove (407. člen ZKP), 
- zahtevo za nadaljevanje kazenskega postopka (408. člen ZKP), 
- zahtevo za ponovno uvedbo kazenskega postopka (409. člen ZKP), 
- zahtevo za spremembo pravnomočne sodne odločbe na podlagi odločbe ustavnega sodišča

(416. člen ZKP) in 
- zahtevo za spremembo pravnomočne sodne odločbe na podlagi odločbe Evropskega sodišča

za človekove pravice (416. člen ZKP). 

4510 Nagrada za postopek z zahtevo za obnovo postopka v višini nagrade za postopek na 
prvi stopnji 

4511 Nagrada za narok glede zahteve za obnovo postopka v višini nagrade za narok na prvi 
stopnji

Podpoglavje 5.2 

Izredna omilitev kazni 

4520 Nagrada za postopek z zahtevo za izredno omilitev kazni v višini nagrade za postopek na 
prvi stopnji 
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Nagrada ali količnik nagrade glede 
na 12. ali 36. člen zakona 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada 

Izbrani odvetnik Dodeljeni ali 
postavljeni 
odvetnik

Podpoglavje 5.3 

Zahteva za varstvo zakonitosti 

4530 Nagrada za postopek z zahtevo za varstvo zakonitosti v višini nagrade za postopek na 
prvi stopnji 

6. poglavje 

Dodatne nagrade 
Opomba 4.6: 
Nagrade, določene v tem poglavju nastanejo poleg nagrad, določenih v drugih poglavjih tega dela. 

4600 Zaradi odvetnikovega sodelovanja postane glavna 
obravnava nepotrebna.
Dodatna nagrada 

(1) Nagrada nastane, če:
a. državni tožilec zavrže ovadbo, 
b. sodišče zavrže obtožnico, 
c. je postopek ustavljen ali 
d. pride do umika ugovora zoper kaznovalni 

nalog ali do umika pravnega sredstva in 
se zaradi tega sodni postopek konča; če
je narok za obravnavo že določen, potem 
nastane nagrada le, če je ugovor ali 
pravno sredstvo umaknjeno dva tedna 
pred razpisano obravnavo ali sejo. 

(2) Nagrada ne nastane, če ni razvidna storitev, 
usmerjena v pospešitev postopka. 

(3) Višina nagrade se določi glede na stopnjo 
postopka. Za izbranega odvetnika se nagrada 
odmeri po srednji vrednosti razpona. 

v višini nagrade za postopek 
(brez dodatka) 

4601 Nagrada za postopek na prvi stopnji o 
premoženjskopravnem zahtevku 2,0 2,0

4602 Nagrada za postopek s pravnimi sredstvi o 
premoženjskopravnem zahtevku 2,5 2,5

4603 Nagrada za sporazum v postopku na zasebno tožbo.
Nagrada po tarifni številki 1110 znaša 

Za sporazum glede premoženjskopravnega zahtevka 
nastane nagrada za sporazum po 1. delu. 

15 do 100 EUR 45 EUR 
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Nagrada ali količnik nagrade glede 
na 12. ali 36. člen zakona 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada 

Izbrani odvetnik Dodeljeni ali 
postavljeni 
odvetnik

7. poglavje 

Posebni postopki 
Opomba 4.7: 
Nagrade v tem poglavju nastanejo v naslednjih posebnih postopkih: 

1. postopek za uporabo varnostnih ukrepov, 
2. postopek za odvzem premoženjske koristi, podkupnin ter denarja ali premoženja nezakonitega 

izvora,
3. postopek za preklic pogojne obsodbe. 
4. postopek o izbrisu obsodbe, 
5. postopek o prenehanju varnostnih ukrepov in pravnih posledic obsodbe, 
6. postopek za mednarodno pravno pomoč in izvršitev mednarodnih pogodb v kazenskopravnih 

stvareh,
7. postopek za izročitev obdolžencev in obsojencev, 
8. postopek za povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic oseb, ki so bile 

neupravičeno obsojene ali jim je bila neutemeljeno vzeta prostost. 

4700 Nagrada za postopek 35 do 375 EUR 165 EUR 

4701 Nagrada 4700 z dodatkom 35 do 460 EUR 200 EUR 

4702 Nagrada za narok 35 do 165 EUR 80 EUR 

4703 Nagrada 4702 z dodatkom 35 do 205 EUR 95 EUR 

8. poglavje 

Posamezna opravila 
Opomba 4.8: 

(1) Nagrade v tem poglavju nastanejo za posamezno opravilo, ne da bi bilo na odvetnika sicer 
preneseno pooblastilo za zastopanje v celotnem postopku. 

(2) Nagrade v tem poglavju nastanejo za vsako opravilo posebej. 
(3) Če nastane katerakoli nagrada iz tega poglavja, ne more nastati nobena druga nagrada iz drugih 

poglavjih tega dela. 
(4) Če odvetnik pozneje v isti zadevi dobi pooblastilo za zastopanje v celotnem postopku, se že 

nastale nagrade po tem poglavju vštejejo v pozneje nastale nagrade. 
(5) Če je storitev odvetnika omejena le na zastopanje v postopku o premoženjskopravnem zahtevku 

postavljenem v kazenskem postopku, potem prejme nagrado po tarifnih številkah 4601 in 4602.

4800 Nagrada za postopek 

Nagrado prejme odvetnik za sestavo posameznih vlog ali 
za enkratno zastopanje obdolženca. 

25 do 255 EUR 110 EUR 
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5. DEL — POSTOPEK O PREKRŠKIH 

Nagrada ali količnik nagrade glede 
na 12. ali 36. člen zakona 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada 

Izbrani odvetnik Dodeljeni 
odvetnik

Opomba 5: 
(1) Nagrada za postopek nastane za pregled, pripravo, izdelavo in pošiljanje pisnih gradiv, za posvete, 

nasvete, mnenja in druga ustrezna opravila, povezana z zadevo. 
(2) Nagrada za narok nastane za udeležbo na vsakem posameznem naroku za glavno obravnavo. 

Nagrada nastane tudi, če odvetnik pristopi na razpisan narok, ki se zaradi razlogov, ki niso na 
njegovi strani ali strani njegove stranke, ne opravi. Nagrade ne prejme, če je bil pravočasno 
obveščen o odpovedi ali preložitvi naroka. 

(3) Če je višina nagrade odvisna od višine globe, se upošteva tista višina globe, ki je določena v 
trenutku nastanka nagrade. Če globa ni določena, se upošteva srednja vrednost globe, predpisane 
v razponu, ali vrednost globe, predpisane v določenem znesku. Če je določenih več glob, se 
upošteva seštevek vseh. 

1. poglavje 

Splošna nagrada 

5100 Osnovna nagrada 

(1) Nagrada nastane za prvo seznanitev s primerom in le 
enkrat, ne glede na to, na kateri stopnji postopka 
odvetnik prevzame primer. 

(2) Nagrada 5100 ne nastane, če je v morebitnem 
prejšnjem kazenskem postopku zaradi istega dejanja 
že nastala osnovna nagrada po tarifni številki 4100. 

15 do 100 EUR 45 EUR 

2. poglavje 

Postopek za prekrške prekrškovnega organa 

5200 Nagrada za postopek v primeru opomina oziroma globe, 
nižje od 40 EUR 

10 do 65 EUR 30 EUR 

5201 Nagrada za narok za vsak dan, na katerega se opravi vsaj 
en narok v postopkih pod tarifno številko 5200 

10 do 65 EUR 30 EUR 

5202 Nagrada za postopek v primeru globe od 40 EUR do 5000 
EUR

15 do 165 EUR 70 EUR 

5203 Nagrada za narok za vsak dan, na katerega se opravi vsaj 
en narok v postopkih pod tarifno številko 5202 

15 do 165 EUR 70 EUR 

5204 Nagrada za postopek v primeru globe nad 5000 EUR 20 do 165 EUR 75 EUR 



39

Nagrada ali količnik nagrade glede 
na 12. ali 36. člen zakona 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada 

Izbrani odvetnik Dodeljeni 
odvetnik

5205 Nagrada za narok za vsak dan, na katerega se opravi vsaj 
en narok v postopkih pod tarifno številko 5204 

20 do 165 EUR 75 EUR 

3. poglavje 

Redni sodni postopek 
Opomba 5.3: 
Nagrada za narok nastane tudi za udeležbo na uradnih dejanjih izven glavne obravnave. 

5300 Nagrada za postopek v primeru opomina oziroma globe, 
nižje od 40 EUR 

10 do 65 EUR 30 EUR 

5301 Nagrada za narok za vsak dan, na katerega se opravi vsaj 
en narok v postopkih pod tarifno številko 5300 

15 do 130 EUR 60 EUR 

5302 Nagrada za postopek v primeru globe od 40 EUR do 5000 
EUR

15 do 165 EUR 70 EUR 

5303 Nagrada za narok za vsak dan, na katerega se opravi vsaj 
en narok v postopkih pod tarifno številko 5302 

20 do 265 EUR 115 EUR 

5304 Nagrada za postopek v primeru globe nad 5000 EUR 25 do 200 EUR 90 EUR 

5305 Nagrada za narok za vsak dan, na katerega se opravi vsaj 
en narok v postopkih pod tarifno številko 5304 

45 do 310 EUR 140 EUR 

4. poglavje 

Postopek s pravnimi sredstvi 

5400 Nagrada za postopek z rednimi pravnimi sredstvi 45 do 310 EUR 140 EUR 

5401 Nagrada za narok za vsak dan, na katerega se opravi vsaj 
en narok 

45 do 310 EUR 140 EUR 

5402 Nagrada za postopek z izrednimi pravnimi sredstvi 55 do 370 EUR 170 EUR 

5. poglavje 

Dodatne nagrade 
Opomba 5.5: 
Nagrade, določene v tem poglavju nastanejo poleg nagrad, določenih v drugih poglavjih tega dela. 

5500 Nagrada za postopek na prvi stopnji o 
premoženjskopravnem zahtevku 2,0 2,0
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Nagrada ali količnik nagrade glede 
na 12. ali 36. člen zakona 

Tar. št. Dejstva, na podlagi katerih je določena nagrada 

Izbrani odvetnik Dodeljeni 
odvetnik

5501 Nagrada za postopek s pravnimi sredstvi o 
premoženjskopravnem zahtevku  2,5 2,5

6. poglavje 

Posamezna opravila 
Opomba 5.6: 

(1) Nagrade v tem poglavju nastanejo za posamezno opravilo, ne da bi bilo na odvetnika sicer 
preneseno pooblastilo za zastopanje v celotnem postopku. 

(2) Nagrada v tem poglavju nastanejo za vsako opravilo posebej. 
(3) Če nastane katerakoli nagrada iz tega poglavja, ne more nastati nobena druga nagrada iz drugih 

poglavij tega dela. 
(4) Če odvetnik pozneje v isti zadevi dobi pooblastilo za zastopanje v celotnem postopku, se že 

nastale nagrade po tem poglavju vštejejo v pozneje nastale nagrade. 
(5) Če je storitev odvetnika omejena le na zastopanje v postopku o premoženjskopravnem zahtevku 

postavljenim v postopku o prekrških, potem prejme nagrado po tarifnih številkah 5500 in 5501.

5600 Nagrada za postopek 

Nagrado prejme odvetnik za sestavo posameznih vlog ali 
za enkratno zastopanje kršitelja ali obdolženca. 

10 do 65 EUR 30 EUR 
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6. DEL — IZDATKI 

Tar. št. Dejanski stan izdatkov Višina 

Opomba 6: 
(1) Vsi splošni stroški poslovanja so zajeti v nagradi, ki jo prejme odvetnik. Če v tem delu zakona ni 

določeno drugače, lahko odvetnik od stranke zahteva povračilo vseh nastalih izdatkov. 
(2) Za poslovno potovanje gre, če je cilj potovanja izven območja kraja, v katerem ima odvetnik 

pisarno ali stanovanje. 
(3) Če na potovanju odvetnik opravi več poslov za različne stranke, se izdatki po tarifnih številkah 

od 6003 do 6006 porazdelijo glede na razmerje izdatkov, ki bi nastali pri ločeni izvedbi 
posameznih poslov. 

(4) Odvetnik, ki prenese svojo pisarno v drug kraj, lahko ob nadaljevanju predhodno podeljenega 
pooblastila zahteva povračilo izdatkov po tarifnih številkah od 6003 do 6006 (potnih stroškov) 
največ v višini, kakor bi nastali pri opravi posla iz njegove prejšnje pisarne. 

6000 Pavšalni znesek za izdelavo in izročitev dokumentov: 

1. za fotokopiranje ali tiskanje 
a. upravnih ali sodnih spisov, če je njihova izdelava potrebna 

pri obravnavi zadeve, 
b. dokumentov, ki jih je treba dostaviti nasprotni stranki ali 

drugim udeležencem postopka ter njihovim 
pooblaščencem na podlagi predpisa, zahteve sodišča,
državnega organa ali druge uradne osebe, ki vodi 
postopek, če je bilo treba izdelati več kakor 100 strani, 

c. dokumentov za informiranje stranke, če je bilo treba 
izdelati več kakor 100 strani,  

d. v drugih primerih le, če so bili v skladu z dogovorom s 
stranko dokumenti dodatno izdelani za informiranje tretjih 
oseb: 

za prvih 50 zaračunanih strani vsaka stran 
za vsako nadaljnjo stran nad 50 zaračunanih strani 

2. za izročitev elektronsko shranjenih datotek, ki se izročijo namesto 
fotokopij, navedenih pod 1.d. točko: 
za vsako datoteko 

(1) Višina pavšalnega zneska po 1. točki se v isti zadevi in v sodnem 
postopku na isti stopnji obračuna enotno. 

(2) Pošiljanje dokumentov preko telefaksa velja kot fotokopiranje. 

0,15 EUR 
0,10 EUR 

1,50 EUR 

6001 Plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev 

Ne more se zahtevati povračilo izdatkov, ki so nastali pri uveljavljanju 
nagrade.

v polni višini 

6002 Pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev 

Namesto dejanskih izdatkov po tarifni številki 6001 se v vsaki zadevi 
lahko zahteva pavšalni znesek. 

20% nagrade, vendar 
največ

20 EUR 
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Tar. št. Dejanski stan izdatkov Višina 
6003 Potni stroški za poslovno potovanje pri uporabi lastnega motornega 

vozila, za vsak prevoženi kilometer 

(1) V potnih stroških so zajeti stroški nakupa, vzdrževanja in 
obratovanja ter obraba vozila. 

(2) Če je cilj potovanja oddaljen več kakor 400 kilometrov, se mora 
odvetnik s stranko posebej dogovoriti za uporabo lastnega 
motornega vozila. 

največ v višini, ki se 
po zakonu, ki ureja 

dohodnino ne všteva 
v davčno osnovo 

6004 Potni stroški za poslovno potovanje pri uporabi drugega prevoznega 
sredstva, če so primerni

v polni višini 

6005 Dnevnica pri poslovnem potovanju največ v višini, ki se 
po zakonu, ki ureja 

dohodnino ne všteva 
v davčno osnovo 

6006 Drugi izdatki nastali med poslovnim potovanjem, če so primerni v polni višini 
6007 Davek na dodano vrednost 

(1) Osnova za izračun davka na dodano vrednost so tako 
nagrade kot izdatki. 

(2) Davek na dodano vrednost se ne zaračuna v primeru, ko 
odvetnik ni davčni zavezanec. 

v polni višini 




