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Stranke odvetniške pisarne 



Gospodarsko pravo 

Odvetniška pisarna sodeluje pretežno z gospodarskimi družba

mi. Na področju gospodarskega prava delujemo zlasti v dveh 

segmentih.  

Prvi segment storitev, ki jih nudi odvetniška pisarna, predstavlja 

pravno svetovanje in zastopanje strank pri transakcijah oz. opra

business«). Gre na primer za izvedbo skrbnih pregledov, pripravo 

in svetovanje pri prevzemih in združitvah, nakupih delnic in 

poslovnih deležev, svetovanje in zastopanje pri razmerjih med 

posamičnimi organi subjektov ter vodenje pravdnih in drugih po

stopkov po pooblastilu stranke. V tem segmentu velja izpostaviti 

še zastopanje strank na skupščinah gospodarskih subjektov. 

Drugi segment predstavlja nudenje splošne pravne podpore 

gospodarskim subjektom. Tu gre predvsem za svetovanje majh

nim in srednje velikim podjetjem, pri katerih odvetniška pisarna 

nadomešča notranjega pravnika. Takšen pristop je smiseln, saj 

se v več podjetjih izkaže, da zaposlitev pravnika ni ekonomsko 

upravičena. 

Javni sektor 

Entitete javnega sektorja so organizirane v različnih statusnih 

entitetami iz zasebnega sektorja. Del javnega sektorja so delniške 

družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo, katerim so podelje

ne posebne ali izključne pravice (na primer koncesija). Delovanje 

teh ne odstopa zelo od principov delovanja, ki veljajo v zaseb

nem sektorju. Ob teh entitetah pa v javnem sektorju delujejo 

tudi entitete, katerih logika delovanj je povsem drugačna, kot to 

velja za zasebni sektor. Takšna specifika je posledica dejstva, da je 

namen takšnih entitet zadovoljevanje skupnih javnih potreb (na 

primer izvajanje gospodarske javne službe), ne glede na gospo

darske zakonitosti. V tem oziru pisarna daje posebno pozornost 

pravnemu svetovanju javnemu sektorju in entitetam, ki ta sektor 

sebnega partnerstva je pomemben element pri zagotavljanju 

storitev javnemu sektorju. Odvetniška pisarna daje posebno po

zornost svetovanju javnim zavodom in javnim podjetjem. 

Pravo intelektualne lastnine 

Odvetniška pisarna je vpisana na seznam zastopnikov, kar ji omo

goča, da zastopa stranke v postopkih v zvezi z modeli in znamka

mi pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastino ter v 

postopkih v zvezi z znamkami Skupnosti ter modelom Skupnosti 

pred Uradom za unifikacijo na notranjem trgu, Alicante, Španija. 

Dolgoročno sodelujemo s patentnim zastopnikom, tako da nu

dimo pravno podporo tudi na področju patentnega prava. Na 

področju avtorskega prava poseben poudarek dajemo novim 

tehnologijam.  

Konkurenčno pravo 

Stranke zastopamo v postopkih priglasitve koncentracij in po

stopkih očitane zlorabe prevladujočega položaja oziroma očita

nih omejevalnih sporazumov. Prav tako strankam svetujemo pri 

poslovanju, navsezadnje pa tudi, kako naj stopajo v pogodbene 

odnose, da bo njihovo ravnanje skladno s pravili konkurence. Po 

drugi strani jim svetujemo tudi v primerih, ko so same oškodovan

ke omejevalnih ravnanj drugih subjektov na trgu. Na tem področju 

v izogib visokim zagroženim globam in odškodninskim zahtev

kom delujemo izrazito proaktivno in preventivno. 

Nepremičnine 

Nudimo svetovanje pri vseh pravnih poslih, ki so vezani na nakup, 

prodajo ali menjavo nepremičnin. Prav tako izvajamo postopke 

vpisov v zemljiško knjigo ter postopke zavarovanj na nepremični

nah, pridobivanja služnosti (poslovno, prisilno) oz. drugih pravic 

na nepremičninah. V povezavi z drugimi strokovnjaki (geodetska 

služba …) izvedemo tudi celoten postopek delitve in vpisa etažne 

lastnine in razdelitve nepremičnin. V zvezi z investicijami nudimo 

tudi svetovanje in pripravo pogodb v zvezi z izgradnjo komunalne 

ju investicijskega projekta. 

Delovno pravo 

Težišče našega dela na tem področju je priprava splošnih pravnih 

aktov ter priprava pogodb o zaposlitvi, kjer imamo številne izku

šnje z vsemi vrstami pogodb s področja delovnega prava. Svetu

jemo in oblikujemo tudi sistemizacije delovnih mest. Pripravljamo 

osnutke dokumentov in vodimo postopke prenehanja pogodbe o 

zaposlitvi ter ostalimi postopki na področju delovnega prava. 

Javno naročanje in javno-zasebno partnerstvo 

Področje javnega naročanja je eno od področji, po katerem je 

odvetniška pisarna prepoznavna. Svetujemo naročnikom in po

nudnikom, ko se ti srečujejo s sistemom javnega naročanja. Pri 

svetovanju naročnikom pripravimo osnutke vseh aktov, ki jih je 

potrebno sprejeti tekom postopka oddaje javnega naročila. Ponu

dnike zastopamo v revizijskem postopku pred naročnikom in pred 

tnerstva najprej opravimo pravno analizo, na podlagi katere svetu

 

Civilno pravo 

Civilno pravo predstavlja temelje vsakega pravnega sistema. Gre 

za vsakodnevna vprašanja, s katerimi se velikokrat srečujejo fizične 

osebe. Nudimo zastopanje v civilnih sodnih postopkih (kot na pri

mer posestni spori, spori v zvezi z lastninsko pravico) ter pripravo 

pogodb, ki so namenjene ureditvi določenih razmerij. Po potrebi 

uredimo tudi prisotnost notarja pri sklenitvi konkretnega pravne

ga posla. 

Izvršilni postopki 

Postopek je zaključen šele takrat, ko je odločba pristojnega organa 

v celoti izvršena. S tem namenom po pooblastilu stranke vodimo 

izvršilni postopek ter koordiniramo delo organov, vpletenih v tem 

postopku. S pomočjo kolegov v tujini lahko ponudimo tudi prav

no podporo pri izpeljavi izvršilnega postopka v tujini.



Kontaktni podatki: 

ales.avbreht@azodvetniki.com

Avbreht, Zajc in partnerji  

T:+386(1)4345400 

F:+386(1)4345404 

M:+386(0)41329725

Aleš 
Avbreht

Aleš Avbreht je pred začetkom odvetniške kariere izkušnje pridobival v gospodarstvu 

kot samostojni pravni svetovalec – pomočnik glavnega direktorja za gospodarsko pravo. 

Prav tako je izkušnje pridobival v sodstvu. Aktiven je zlasti na področju gospodarskega 

številne zahtevne postopke združitev in statusnih preoblikovanj gospodarskih družb. Na 

strokovnih dogodkih redno sodeluje kot predavatelj. 

Področja delovanja: 

gospodarsko pravo 

konkurenčno pravo 

javno naročanje 

javno zasebno partnerstvo 

upravno pravo

Tuji jeziki: 
angleški, nemški, hrvaški, srbski

 www.azodvetniki.com



Kontaktni podatki: 

borut.zajc@azodvetniki.com

Avbreht, Zajc in partnerji  

 

T:+386(1)4345400 

F:+386(1)4345404 

M:+386(0)41755125

Borut 
Zajc

Borut Zajc je kariero začel kot samostojni pravni svetovalec v večji gospodarski 

družbi. Ima dvajset let izkušenj na različnih pravnih področjih. Poudarjeno se ukvarja s 

svetovanjem gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter vodilnim kadrom 

takšnih subjektov. Sodeloval je v več skrbnih pregledih družb. Je avtor oz. soavtor petih 

strokovnih knjig in priročnikov ter več kot 100 strokovnih člankov.

Področja delovanja: 

pogodbeno pravo 

gospodarsko pravo 

medijsko in oglaševalsko pravo 

pravo varstva potrošnikov  

pravo nelojalne konkurence

Tuji jeziki: 
angleški, hrvaški, srbski

 www.azodvetniki.com



Kontaktni podatki: 

marjeta.erjavec@azodvetniki.com

Avbreht, Zajc in partnerji  

T:+386(1)4345400 

F:+386(1)4345404 

M:+386(0)51653588

Marjeta 
Erjavec Avbreht

Marjeta Erjavec Avbreht se ukvarja z javnim naročanjem, intelektualno lastnino, pravom 

varstva potrošnikov ter medijskim in oglaševalskim pravom. Redno pripravlja strokovne 

članke s področja javnega naročanja, aktivna pa je tudi kot predavateljica na različnih 

izobraževanjih s področja javnega naročanja ter medijskega in oglaševalskega prava. 

Področja delovanja: 

pravo intelektualne lastnine 

javno naročanje 

oglaševalsko in medijsko pravo 

pravo varstva potrošnikov

Tuji jeziki: 
angleški, nemški, hrvaški, srbski

 www.azodvetniki.com



Kontaktni podatki: 

klavdija.erjavec@azodvetniki.com

Avbreht, Zajc in partnerji  

T:+386(1)4345400 

F:+386(1)4345404 

M:+386(0)51653580

Klavdija 
Erjavec

Mag. Klavdija Erjavec se poudarjeno ukvarja s področjem delovnega prava. Znanstveni 

naziv magister prava je pridobila z uspešnim zagovorom magistrske naloge z naslovom 

»Sprememba delodajalca v praksi Sodišča Evropskih skupnosti in domačih sodišč«. Pred 

začetkom kariere v odvetništvu je delovala kot pravna svetovalka v veliki gospodarski 

družbi. V preteklosti je izkušnje nabirala tudi v sodstvu. Je mediatorka pri Delovnem in 

socialnem sodišču v Ljubljani. Redno sodeluje kot predavateljica na izobraževanjih s 

področja delovnega prava in prava socialne varnosti. 

Področja delovanja: 

delovno pravo 

pravo socialne varnosti

Tuji jeziki: 
angleški, hrvaški, srbski

 www.azodvetniki.com



Kontaktni podatki: 

Avbreht, Zajc in partnerji  

T:+386(1)4345400 

F:+386(1)4345404 

M:+386(0)31630494

Ana
Lešnik Sitar

Ana Lešnik Sitar je od zaključka izobraževanja aktivna v odvetništvu. Deluje na področju 

civilnega, stvarnega in izvršilnega prava. Pomembno področje njenega dela predstavlja 

svetovanje na področju nepremičnin, zlasti v zvezi z urejanjem zemljiškoknjižnega stanja 

ter kompleksnimi vprašanji v povezavi z vzpostavitvijo in ostalimi razmerji v zvezi z 

etažno lastnino. Aktivna je tudi na področju delovnega prava, tako na strani delodajalcev 

kot na strani delavcev.

Področja delovanja: 

delovno pravo 

stvarno pravo 

civilno pravo 

izvršilno pravo  

pogodbeno  pravo

Tuji jeziki: 
angleški, nemški, hrvaški, srbski

 www.azodvetniki.com


