
 

 

Ljubljana, 7. 5. 2020 
 

COVID-19 
Navodila in priporočila za delo v notarskih pisarnah 

ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času epidemije 
 

Splošni ukrepi, ki jih morajo upoštevati tako notarji in vsi zaposleni v notarskih pisarnah (v 
nadaljevanju: osebje notarske pisarne), kot tudi stranke, ki vstopajo v notarsko pisarno: 

 neposreden kontakt med osebjem notarske pisarne in stranko naj bo časovno 
omejen na minimum oziroma zgolj na izvedbo (nujne) notarske storitve. 

 
Vstop v notarsko pisarno je dovoljen ob predhodni najavi, zato je potrebno, da se stranka 

 za obisk v notarski pisarni predhodno najavi po telefonu ali 

 z notarsko pisarno komunicira prek elektronske pošte. 
 
V prostore, kjer se izvajajo notarske storitve, naj vstopajo in se tam srečujejo le zdrave 

osebe, kar velja tako za osebje notarske pisarne kot za stranke.  

 

Stranke morajo biti na razumljiv in prijazen način obveščene, da v primeru bolezenskih 

znakov ne smejo vstopati v notarsko pisarno. To velja tudi v primeru najmanjših bolezenskih 

znakov okužbe zgornjih dihal.  

 

Ob vstopu v prostore, kjer se izvajajo notarske storitve, je za stranke obvezna uporaba 

zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne 

oblike zaščite), ki prekrije nos in usta in  razkuževanje rok.  

 

Osebje notarske pisarne mora upoštevati splošna priporočila, ki veljajo za zmanjšanje 

prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni:  

 ob prihodu na delo nimajo povišane telesne temperature; 

 v zadnjih (7-14) dneh niso bili v kontaktu z  osebo, ki je bila pozitivna na COVID-19  

oziroma osebo z znaki za COVID-19, ki je bila poslana v samo-izolacijo; 

 ne hodijo bolni na delo in v primeru bolezenskih znakov nalezljive bolezni takoj po 

telefonu obvestijo delodajalca; 

 skrbijo za ustrezno in redno higieno rok in tudi za  razkuževanje rok ter higieno kašlja; 

 pri delu s strankami nosijo zaščitno masko in ustrezno zaščitno opremo, ki jo 

uporabljajo sicer pri rednem delu; 



 

 

 se izogibajo osebam, ki kažejo znake okužbe dihal. 

 

Notarji so dolžni poskrbeti, da poteka delo v notarski pisarni skladno z navodili NIJZ glede 

vzdrževanja higiene (higiena rok in kašlja, dosledno nošenje zaščitne maske) in vzdrževanje 

razdalje vsaj 1,5 -2 metra ter izogibanje ne-nujnim tesnim stikom z ljudmi. Navodila glede 

izvajanja delovnega procesa vključujejo naslednje zahteve:  

 zagotavljanje primerne varnostne razdalje med notarjem oz. zaposlenimi in  

strankami; 

 redno in učinkovito prezračevanje prostorov;  

 med čakajočimi strankami v predprostoru oz. prostoru, kjer se izvajajo notarske 

storitve, se upošteva razdaljo vsaj dveh metrov med posameznimi strankami; 

 redno razkuževanje pisal, podpisnih tablic, naprav za vnos PIN številk in drugih 

površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev; 

 namestitev razkuževalnikov v prostorih notarske pisarne. 

 

 

Zagotoviti je potrebno vse pogoje, da se izogne neposrednemu stiku med osebami, in sicer:  

 omejitev števila hkrati prisotnih strank v prostoru zgolj na stranke posamezne 

storitve; 

 v notarski pisarni je hkrati prisotnih le toliko zaposlenih kot je nujno potrebno, 

oziroma, da se lahko zagotovi varna razdalja med osebami; 

 sprejemanje natančnih predhodnih naročil po telefonu ali po elektronski poti tako, da 
je ob prihodu stranke neposreden stik stranke in osebja v notarski pisarni zmanjšan 
na minimum oz. praktično nepotreben;  

 podpisovanje notarskih listin se opravi z upoštevanjem medosebne razdalje (2 

metra), vsak s svojim pisalom in obveznim umivanjem rok ali razkuževanjem rok po 

opravljenem podpisovanju. 

 

V vseh prostorih, kjer se izvajajo notarske storitve,  se izvaja poostrena skrb za vzdrževanje 

čistoče v prostoru in smiselna uporaba navodil za čiščenje in razkuževanje. V prostorih se 

zagotavlja redno in temeljito zračenje večkrat na dan.  

 

Priporoča se negotovinski način plačevanja oz. brezstično plačevanje. 

 

 



 

 

 

Na prostoru za overitve oz. sprejemnem pultu naj se za zaščito zaposlenih po potrebi 

namestijo zaščitni zasloni iz pleksi stekla. 

 

V notarski pisarni naj bo nekaj mask na zalogi  za primere, če pride stranka brez maske. 

 

Notar ali zaposleni naj stranki ob predaji notarske listine svetuje, da naj ta listina »odleži« 1 
dan oz. 7 dni, če je v plastični mapi. Če to ni možno, si je treba po ravnanju s tako listino 
temeljito umiti ali razkužiti roke ter nato še razkužiti površino mize. Pri poskusih v 
laboratoriju v običajnih pogojih okolja (temperatura zraka 21 do 23°C in relativna vlaga 65 % 
oziroma 40 %) je bilo ugotovljeno, da pri tiskarskem in tekstilnem papirju novega 
koronavirusa CoV-2 niso zaznali 3 ure po inkubaciji, na kartonu 24 ur po inkubaciji  ter na 
gladkih površinah plastike 7. dan po inkubaciji. 
 

Navodila za delo v notarskih pisarnah ob postopnem sproščanju nekaterih ukrepov v času 
epidemije so bila dne 7.5.2020 pregledana in odobrena s strani NIJZ (št. 1812-965/2020-2 
(338)). 
 

 

 


