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Ev. št.: _______/201___  
 
 
 

D O G O V O R 
o uporabi posebne odvetniške tarife 

 
 
 
ki ga sklenejo in dogovorijo: 
 
1. Odvetniška družba Hajtnik Potrpin o.p. d.o.o., (ki jo zastopata direktorja – 

odvetnik Rudi Potrpin in odvetnik Zoran Hajtnik), Domžale, Ljubljanska 72, ID za 
DDV: SI23055260, račun št.: SI56 35001-0001033835 pri BKS bank AG, bančna 
podružnica Domžale,  (v nadaljevanju: pooblaščenci) 

 
in 
       
2. ___________________,_____________________________________, (v nadaljevanju: naročnik ali 

pooblastitelj) 
(ime in priimek)      (naslov, mat. št. ali EMŠO, davčna št.) 

 
kakor sledi: 
 
 
 

1. člen 
(temelj dogovora) 

 
Stranki tega dogovora ugotavljata, da imata vzajemni interes za sklenitev enega ali več 
mandatnih razmerij, po katerem bi odvetniki zastopali pooblastitelja v eni ali več 
njegovih zadev, za katere pooblastitelj odvetnikom vsakič posebej podeli pooblastilo.   
 
S tem dogovorom se stranki dogovorita in vzpostavita mandatno razmerje. Ta dogovor 
ureja vprašanja plačila odvetnikom in dogovor o sodni pristojnosti.  
 
Naročnik sam trpi tudi stroške taks, kopij, izvedenin, pričnin, odvetniških stroškov 
nasprotne stranke in drugih stroškov morebitnih postopkov, saj ti niso predmet tega 
dogovora.  
 
 

2. člen 
(nagrada) 

 
Na podlagi 2. odstavka 17. čl. Zakona o odvetništvu (v zvezi z ZOdv-B) se stranki 
dogovorita, da se odvetniške storitve in nagrada plačujejo po posebni tarifi odvetnikov 
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in sicer po Splošnih pogojih posebne odvetniške tarife Odvetniške družbe Hajtnik 
Potrpin o.p. d.o.o. ter morebitnih drugih odvetnikov, ki delujejo v okviru navedene 
odvetniške pisarne.  
 
Pooblastitelj s podpisom dogovora izjavlja, da mu je bila omogočena seznanitev z 
določili Splošnimi pogoji posebne odvetniške tarife, ki je v celoti objavljena na spletni 
strani pooblaščencev www.od-hp.si.  
 
Pooblaščenci so dolžni na zahtevo stranke proti plačilu 2,00 € izročiti kopijo Splošnih 
pogojev posebne odvetniške tarife Odvetniške družbe Hajtnik Potrpin o.p. d.o.o.. 
 
Pooblaščenci so upravičeni od stranke zahtevati ustrezen predujem glede na oceno 
vrednosti njihove storitve, zahtevnost in obsežnost zadeve. Če pooblastitelj predujma ne 
vplača v dodeljenem roku, je od mandatnega razmerja odstopil in da so pooblaščenci 
prosti svojih obveznosti, razen če se stranke posebej pisno ne dogovorijo drugače.  
 
 

3. člen 
(dogovor o pristojnosti) 

 
Stranki bosta vsa medsebojna razmerja poskušali urejati sporazumno, upoštevaje 
vzajemne interese. V primeru spora se stranki dogovorita, da bosta pred uveljavitvijo 
sodnih zahtevkov in kot procesno predpostavko na podlagi 16. člena ZMCGZ spor 
poskušali urediti v postopku mediacije. V ta namen bosta v roku 8 dni od trenutka, ko bo 
to zahtevala ena stranka, uskladili ime mediatorja z liste mediatorjev pri Višjem sodišču 
v Ljubljani. Kolikor bi 8 dnevni rok usklajevanja mediatorja potekel brezuspešno, lahko 
vsaka stranka zahteva, naj mediatorja imenuje častna predsednica Društva mediatorjev 
Slovenije, ga. višja sodnica Gordana Ristin. Mediatorja se plača v skladu s priporočeno 
tarifo, stroške pa si stranki delita na pol oz. po enakih delih, če je strank več.  
 
Kolikor bi rešitev spora v mediaciji ne bila uspešna, se stranki dogovorita, da bo v sporu 
na podlagi slovenskega prava odločalo za to pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

4. člen 
(izvodi) 

 
Ta dogovor je napisan v dveh enakih izvodih. 
 

V Domžalah, dne _________ 
 
 
 
 Odvetniki:  Pooblastitelj: 
 Odvetniška družba Hajtnik  
      Potrpin o.p. d.o.o. _______________________ 
    

http://www.od-hp.si/

