
KODEKS  NOTARSKE  POKLICNE  ETIKE 
 
 

Kodeks notarske poklicne etike je zapis načel in pravil, po katerih naj se ravnajo 

notarji pri opravljanju svojega poklica, da bi s takšnim ravnanjem in vedenjem 

zagotavljali ugled notarskega poklica in javno zaupanje vanj. 

 

Notarska poklicna etika odseva svojske naloge notarskega poklica v skladu z etičnimi 

načeli pravne države. 

 

Notarji so na skupščini Notarske zbornice Slovenije dne 15.4.1996   sporazumno 

sprejeli ta kodeks  in se s tem zavezali, da bodo spoštovali sprejeta etična načela in  

pravila kot stanovske dolžnosti  ravnanja in vedenja. Načela in pravila tega kodeksa 

naj bodo v zavesti in prepričanju vsakega notarja. Kodeks notarske poklicne etike 

velja tako za vse notarje kot tudi za notarske kandidate.  

 

Notarji naj v interesu  notariata skrbijo in sodelujejo, da se bodo vsi ravnali po teh 

načelih in pravilih. 

 

V kodeksu sprejeta etična pravila ne urejajo pravil poklicnega ravnanja in vedenja 

izčrpno, temveč so le del poklicnih pravil. Načela in pravila notarske poklicne etike se 

lahko v kodeksu stalno izpopolnjujejo. Notarji naj pri svojem delu tvorno spremljajo 

etična vprašanja in naj si prizadevajo v svoje delo vnesti vedno nove in bolj popolne 

etične prvine. 

 

Notarji naj o takem svojem prizadevanju poročajo zborničnim organom ter dajejo 

pobude in predloge za razpravljanje o načelih in pravilih ter za sprejem in zapis novih 

načel in pravil notarske poklicne etike. 

 

Čeprav naj  notar upošteva duh načel in pravil tega kodeksa, vendar samostojno 

oceni in po svoji vesti odloči, kako naj, upoštevaje vse okoliščine, ravna v vsakem 

posameznem primeru. V težjih primerih naj se posvetuje s kolegi ali zborničnimi 



organi. Za svojo odločitev naj kljub temu odgovarja sam osebno. Obvezno razlago 

načel in pravil kodeksa  daje  izvršilni odbor zbornice. 

 

TEMELJNA NAČELA 
 
Notar je oseba javnega zaupanja 
 

1.člen 

 

Notar  naj  opravlja svoj poklic s posebno skrbnostjo.  

 

2. člen   

 

Pri opravljanju svojega poklica in v vsakdanjem življenju si naj prizadeva, da ohrani 

osebno čast in ugled in ugled ter zaupanje notariata. Tudi v svojem  zasebnem 

življenju in gospodarjenju naj se izogiba ravnanju in vedenju, ki lahko škoduje njegovi 

časti in ugledu in ugledu in zaupanju notariata. Prizadeva naj  si, da tudi družinski 

člani, s katerimi živi,  po možnosti upoštevajo te zahteve. 

 

Notar naj si kot oseba javnega zaupanja ves čas prizadeva, da si to zaupanje ohrani, 

ga utrjuje in ga z nobenim dejanjem ne omaje. 

 

Po tem pravilu naj se ravna tudi tedaj, ko preneha opravljati notarski poklic. 

 

 

Neodvisnost in nepristranost 
 

3. člen  

 

Notar je dolžan spoštovati resnico in zakonitost in je pri svojem delu neodvisen. 

Notarske dejavnosti naj izvršuje nepristransko in naj se izogiba vsakršnemu 

ravnanju, ki bi lahko omajalo javno zaupanje v njegovo neodvisnost in nepristranost.  
 



 
Nezdružljivost 
 

4. člen  

 

Notar se ne sme pri opravljanju poklica in v zasebnem življenju ukvarjati s posli in 

aktivnostmi, ki niso združljivi  z častjo, ugledom  in neodvisnostjo notariata. Z 

notariatom je nezdružljivo vsako pridobitno in drugo udejstvovanje, ki bi utegnilo 

škodovati notarjevemu osebnemu ugledu in časti ali ugledu in neodvisnosti notariata 

nasploh.  

 

5. člen 

 

Notar je lahko ustanovitelj in član družbe, ne more pa opravljati nalog poslovodnega 

organa, ne sme biti v družbi zaposlen in je ne more zastopati. 

 

6.člen  

 

Notar ne sme opravljati posredniških poslov; ne sme zahtevati provizije, niti je ne 

sme sprejeti. 

 

7. člen 

 

Notar ne sme dajati zavarovanja  za posojila  svojih strank in ne sme prevzemati 

poroštva. 

 

8. člen 

 

Notar se svobodno odloča za  nastopanje in udejstvovanje v javnem življenju, vendar 

takšno nastopanje   ne sme  vplivati na njegov osebni ugled in na  neodvisnost in 

nepristranost ter na krnitev ugleda notariata. Dokler notar  poklicno opravlja dolžnosti 

v  izvršni ali zakonodajni oblasti, ne more hkrati  opravljati notariata.  V takem primeru 

mora notar predlagati,  naj upravičenje za opravljanje notariata miruje do izteka 

mandata v zakonodajni ali izvršni oblasti. 



9. člen 

 

Preden notar sprejme kakšno stransko zaposlitev, mora dobiti dovoljenje Notarske 

zbornice. Pri opravljanju dovoljene stranske dejavnosti se notar ne sme predstavljati 

kot notar. 

 
 
Poklicna tajnost 
 

10. člen 

 

Notar mora varovati kot tajnost, kar mu je stranka zaupala ali kar je kot zaupno zanjo 

izvedel. Varovanje poklicne tajnosti zavezuje notarja tudi, da odkloni podatke o tem, 

ali je nekomu nudil notarsko storitev. 

 

Notarja dolžnost ohranitve tajnosti zavezuje glede vseh udeležencev notarske 

storitve. 

 

Notar je upravičen izdati podatke o notarski storitvi le s privolitvijo vseh udeležencev; 

kadar so bile pri notarski storitvi poleg oseb, ki sta v sporu, udeležene še tretje 

osebe, mora dobiti notar soglasje, da lahko izda podatke o notarski storitvi tudi od teh 

tretjih oseb. 

 

Notar sme posredovati pristojnemu organu potrebne najnujnejše podatke o notarski 

storitvi brez soglasja udeležencev, če je to potrebno zato, da notar od sebe  odvrne 

negativne kazenskopravne, civilnopravne, upravnopravne ali disciplinske posledice v 

zvezi z zahtevki iz naslova notarske nagrade, nastale škode in podobno. 

 

V dvomljivih primerih naj notar zaprosi Notarsko zbornico za mnenje o dolžnosti 

ohranitve tajnosti, vendar pa lahko odvežejo te dolžnosti notarja samo udeleženci in 

ne zbornica. 

 

 

 



11. člen 

 

Notar mora poskrbeti, da osebe, ki so pri njem zaposlene, v enaki meri varujejo 

poklicno tajnost. Ob sprejemu na delo je dolžan svoje zaposlene primerno opozoriti 

na dolžnost ohranitve tajnosti in od njih zahtevati podpis izjave, da bodo spoštovale 

to dolžnost. 

 

 

Odnos  do strank, do poklicnih kolegov, do državnih in drugih organov 
 

12. člen  

 

Notar naj vselej upošteva pravila o lepem vedenju. Odlikuje naj se v humanosti in 

spoštovanju človekovega dostojanstva. Prizadeva naj si za višjo kulturo v odnosih 

med ljudmi. Notarjeva splošna in pravniška kultura naj se pokaže v vsem njegovem 

poklicnem delu, v njegovih nastopih in vlogah, v stikih s strankami, kolegi, državnimi 

in drugimi organi.  Notar naj pri svojem delu varuje ugled  sodišč in drugih oblastnih 

organov. Strankam ne sme  dajati žaljivih izjav o teh organih ali žaljivih mnenj o teh 

odločbah, temveč naj tudi stranke napotuje na spoštljive odnose. Hkrati pa naj ne 

dopusti nespoštljivega ali drugače nepravilnega nastopanja teh organov niti nasproti 

sebi niti nasproti notarskemu kandidatu niti  nasproti stranki. 

 

13. člen  

 

Do poklicnih kolegov naj  se vede kolegialno in spoštuje njihove upravičene interese. 

 

14. člen  

 

Notarji  tekmujejo med seboj le s kakovostjo svojega dela. Kot nedopustno nelojalno 

konkuriranje se šteje: vsako privabljanje strank s ponudbami ali posredniki, reklama 

ali  nastopanje z namenom reklamiranja, zlasti če so prispevki v sredstvih javnega 

obveščanja objavljeni z nazivom notarja in njegovo fotografijo, z očitnim namenom 

privabljanja strank, sodelovanje z zakotnimi pisarji, omalovaževanje drugih notarjev, 

sklicevanje na dobre zveze in vplive, ponujanje cenejšega zastopanja in podobno, 



razen obvestila o začetku in kraju  poslovanja ali o preselitvi pisarne, vendar največ v 

30 dneh po otvoritvi pisarne ali po njeni preselitvi. 

 

15. člen  

 

Notarska zbornica lahko v interesu celotnega notariata izvršuje  promocijo 

notarskega poklica. 

16. člen  

 

V osebnih sporih z drugim notarjem ali notarskim kandidatom ali kadar si mnenja 

stanovskih kolegov nasprotujejo naj si notar prizadeva rešiti spor z neposrednimi 

razgovori ali s posredovanjem zbornice.  

 

 

 

OPRAVLJANJE NOTARSKE DEJAVNOSTI 
 
Organizacija poslovanja 

 

17.člen  

 

Notar naj organizira svojo notarsko pisarno v skladu s pravilnikom o poslovanju 

notariata ter zagotovi red in tekoče delo. 

 

18. člen  

 

Notar naj praviloma opravlja svojo dejavnost tam, kjer ima sedež notariata, če ni 

posebej določeno, da v določenih dneh zaradi posebnih potreb prebivalstva opravlja 

dejavnost izven sedeža.  

 

 

 

 



19. člen   

 

Zaradi narave zahtevane notarske storitve ali posebnih okoliščin povezanih s 

predmetom storitve sme notar opraviti storitev izven pisarne, v ostalih primerih pa naj 

svojo dejavnost opravlja predvsem v svoji notarski pisarni. Pogostejše opravljanje 

notarskih storitev v notarjevem zasebnem stanovanju je nedopustno, čeprav se to 

stanovanje nahaja v njegovem uradnem okrožju. 

 

20. člen  

 

V notarskem poslovanju notar na pisanjih ne sme  uporabljati naslova in telefonske 

številke, ki se razlikuje od  naslova in številke notarske pisarne. Enako velja za 

opravljanje dejavnosti stalnega sodnega tolmača, kadar je notar hkrati zapriseženi 

sodni tolmač. 

21. člen  

 

Notar naj prostore svoje notarske pisarne uredi primerno namenu in ugledu notariata 

in jih tudi vzdržuje v takšnem stanju.  

 

Notar mora poskrbeti, da je sam in osebe, ki so pri njem zaposlene, v delovnem času 

primerno urejene in primerno oblečene.  

 

22. člen  

 

Notarska pisarna mora biti označena z uradno predpisano tablo. Javno izobešeni 

obvestilni  napisi morajo  ustrezati namenu in ugledu notariata. 

 

 



Listinska dejavnost 
 

23. člen  

 

Poleg pravnih poslov, ki morajo biti obvezno v obliki notarskega zapisa, naj bodo tudi 

v drugih primerih pravni posli po možnosti sestavljeni v obliki notarskega zapisa. 

Kadar obstaja možnost za sestavo izvršljivega notarskega zapisa naj notar stranko 

opozori na to možnost, v kolikor je to v korist stranke.  

 

24. člen  

 

Notar naj se izogiba uporabi  vnaprej pripravljenih obrazcev. 

 

25. člen  

 

Notar naj s posebno skrbnostjo podpiše notarski zapis in ga ožigosa tako, da je 

podpis dobro viden in žig čitljiv, žig in podpis pa tvorita  eno celoto. 

 

26. člen 

 

Kadar notar sestavlja zasebne listine, mora  biti na listini razvidno, da jo je sestavil 

notar, naveden mora biti  njegov naslov  in opravilna številka. 

 

27. člen  

 

Notar v svojih zasebnih zadevah pri izdajanju zasebnih potrdil ne sme uporabljati 

svojega uradnega žiga. 

 

28. člen 

 

Kadar notar pri overitvi  točnosti prepisa meni, da delni prepis listine  ali izpisek iz 

listine  neustrezno povzema  celotno vsebino listine ali omogoča neustrezno 

predstavo o pravi vsebini listine, sme notarsko storitev odkloniti. 

 



 

Tarifa 
 

29. člen  

 

Notar je upravičen zaračunati notarsko nagrado in stroške samo v skladu z veljavno 

notarsko tarifo. Izjemoma lahko v posameznem primeru iz razlogov socialne 

pravičnosti stranki popusti pri računu ali ji nagrade sploh ne zaračuna.  

 

Za splošno znižanje cene notarskih storitev potrebuje notar dovoljenje Notarske 

zbornice, ki takšno dovoljenje da, če obstajajo za to utemeljeni razlogi. 

 

30. člen 

 

Notar naj stranko praviloma  v naprej  seznani s pristojbino in s stroški pri notarski 

storitvi.  

Notar naj stranki izroči na zahtevo razčlenjen obračun stroškov. 

 

31. člen  

 

Notar ni vezan na dogovor med strankami o tem, katera je dolžna plačati notarsko 

storitev, temveč sme zahtevati plačilo notarske storitve od vseh udeleženih strank 

solidarno, razen kadar je notarska storitev opravljena samo v korist posamezne 

izmed več strank.  

 

32. člen  

 

Kadar notar meni, da je možna v posameznem primeru različna razlaga določil 

veljavne tarife, naj  uporabi tarifo, ki je za stranko ugodnejša. 

 

 

 

 

 



STROKOVNOST IN IZOBRAŽEVANJE 
 

 

33. člen 

 

Notar naj stalno izpopolnjuje svoje strokovno znanje  ter skrbi za svojo splošno 

izobraženost in razgledanost. Notar naj s svojim strokovnim znanjem  pomaga 

drugim notarjem in prispeva k strokovni in splošni izobrazbi notarskih kandidatov in 

pripravnikov. 

34. člen  

 

Notar sme za pravniško delo najeti drugega poklicnega pravnika le, kadar ni mogoče 

dobiti  primernega notarskega kandidata oz.  pripravnika ali kadar obstaja drug 

utemeljen razlog. 

35. člen 

 

Notar pri Notarski zbornici ne sme prijaviti notarskega kandidata samo navidezno, 

temveč mu mora dejansko omogočiti ustrezno notarsko prakso in strokovno 

usposabljanje. 

36. člen  

 

Notarski kandidati  naj se povsem posvetijo opravljanju strokovne notarske prakse in 

se ne smejo ukvarjati z dejavnostmi, ki z notariatom niso združljive. 

 

37. člen  

 

Notar naj svojega notarskega kandidata seznani tudi s pravili notarske poklicne etike 

in ga  pritegne k sodelovanju v stanovskih  zadevah. Notar naj notarskega kandidata  

navaja tudi na spodobno in dostojno obnašanje pri opravljanju poklica in v zasebnem 

življenju. 

 

 

 

 



38. člen  

 

Notar naj notarskemu kandidatu omogoči primerne delovne pogoje in ga ustrezno 

nagradi. 

 

 

Nadomeščanje notarja 
39. člen  

 

Notar naj ne odkloni zaprošenega sodelovanja pri notarski storitvi kot drugi notar ali  

nadomeščanja odsotnega notarja brez utemeljenega razloga. 

 

40. člen  

 

Notar je v okviru poklicne etike dolžan imeti urejene finančne razmere in je zavezan 

redno in popolnoma plačevati prispevke zbornici, zavarovalne premije kot tudi 

pravočasno in polnoma odvajati vse pologe ter izpolnjevati davčne obveznosti. 
 


