Skupščina Notarske zbornice Slovenije je na podlagi določil 8. člena statuta Notarske
zbornice Slovenije na zasedanju dne 1. 6. 2020, sprejela
Pravilnik o stalnem strokovnem izobraževanju notarjev
in notarskih pomočnikov
1. člen
Pravilnik o stalnem strokovnem izobraževanju notarjev in notarskih pomočnikov določa
zahteve za stalno dodatno izobraževanje notarjev in notarskih pomočnikov, oblike in pogoje
izobraževanja in način ugotavljanja ter priznavanja dodatnega izobraževanja.
2. člen
Stalno strokovno izobraževanje notarjev po imenovanju na notarsko mesto oziroma na
mesto notarskega pomočnika je obvezno za ohranjanje strokovne usposobljenosti notarjev
in notarskih pomočnikov, zaščito javnega interesa, zagotavljanje kakovostnih storitev za
stranke in druge deležnike ter okrepitev zaupanja javnosti.
Notar in notarski pomočnik sta dolžna ohranjati pridobljeno strokovno znanje in svojo
usposobljenost širiti z nadaljnjim usposabljanjem.
3. člen
Notarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju: NZS) za svoje člane vsako leto izvede dva
dvodnevna sklopa izobraževanj (vsak sklop traja najmanj 6 ur), po potrebi pa tudi
popoldansko izobraževanje, ki so za člane NZS brezplačni in se financirajo iz članarine
notarjev.

4. člen
Notarji in notarski pomočniki so, zaradi zagotavljanja kvalitete svojega dela, dolžni sodelovati
pri strokovnih usposabljanjih, ki jih organizirajo Notarska zbornica Slovenije, Notarska
fundacija – ustanova ali s strani NZS priznana zunanja ustanova.
5. člen
Notarji in notarski pomočniki so se dolžni udeležiti vseh izobraževanj, ki jih organizira NZS, iz
opravičljivih razlogov lahko izostanejo samo iz enega organiziranega izobraževanja.
6. člen
Ura izobraževanja kot merska enota v smislu tega pravilnika je šolska ura (45 minut).

7. člen
Vsebina nadaljnjih usposabljanj je ustrezna, če se obravnavajo teme z vseh področij
pristojnosti notariata in predpisov s področja notariata in usposabljanjih na novih pravnih
področjih oz. spremembah zakonodaje.
8. člen
Notar oz. notarski pomočnik, ki se udeleži dodatnih izobraževanj, izven oblik, ki jih organizira
NZS, je dolžan predložiti dokazilo, ki ga izda organizator, da se je udeležili izobraževanja, pri
čemer predloži tudi gradivo in program seminarja.
Če notar oz. notarski pomočnik predava o temah s svojega strokovnega področja na
seminarjih, delavnicah, konferencah in drugih oblikah izobraževanja, se mu za vsako uro
predavanj prizna dvojno število ur, ki se upoštevajo v skupno kvoto obsega zahtevanega
izobraževanja, za vsako ponovljeno predavanje pa se prizna dejansko število ur.

9. člen
NZS vodi evidenco o dodatnem izobraževanju notarjev in notarskih pomočnikov.
Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije spremlja evidenco prisotnosti na izobraževanjih in
lahko predlaga ustrezne ukrepe.
10. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejema na skupščini in se objavi na spletni strani
Notarske zbornice Slovenije.
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