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Uvodnik

N

aloga avtorjev prispevkov v publikaciji ob peti obletnici notariata v novi Sloveniji, je precej lažja od
tiste, ki jo je imel prvi predsednik Notarske zbornice Slovenije Andrej Škrk, ko je pisal predgovor k
predpisom o notariatu še preden smo notarji odprli svoje pisarne. Po petih letih praktičnega dela je
namreč rešenih že precej vprašanj, ki so bila takrat še odprta ali pa se sploh še niso zastavila. O rešenih
in predvsem o odprtih nerešenih vprašanjih pa je potrebno govoriti in pisati. Del te naloge želi opraviti publikacija, ki jo imate v rokah. Svoje ambiciozno ime Notarski vestnik je podedovala po prilogi Slovenskega
pravnika, ki je izhajala v letih 1925 do 1927. S tem smo izdajatelji prevzeli obveznost, da vsaj enkrat letno zberemo in uredimo pisno gradivo, ki je po naši oceni pomembno za notarsko poslovanje, ter ga objavimo. Bralec bo
začutil kako je v tem prvem petletnem obdobju delovanja slovenskih notarjev dihala zbornica in njeni posamezni člani ter kakšne naloge nas čakajo v prihodnosti.
Ko smo leta 1995 kot strokovnjaki vsak na svojem pravnem področju odprli notarske pisarne, smo
postali začetniki v tej javni službi. Na srečo smo se zavedali, da nam le znanje zagotavlja avtoriteto, ki jo potrebujemo pri vsakodnevnem delu s strankami, njim pa naše znanje zagotavlja pravno varnost zaradi katere vstopajo
v naše pisarne. Poleg opreme pisarn je bila zato najpomembnejša naložba v izobraževanje. Vsi smo se udeleževali
seminarjev, ki jih je organiziral mariborski Inštitut za gospodarsko pravo in zanimivo je bilo videti kolege, ki so
ne glede na svoja leta in utrujenost po napornem delovnem tednu v petek pozno popoldne prispeli v Rogaško
Slatino in si takoj začeli vestno zapisovati vse, kar so povedali mariborski profesorji. Poleg dela nam je ostalo
tudi dovolj časa za druženje in medsebojno spoznavanje. To je bilo obdobje neverjetnega entuziazma, za katerega upam da ni neponovljivo.
V teh prvih petih letih smo postavili solidne temelje institucije, ki je v večini sodobnih pravnih redov
nepogrešljiva v fazi sklepanja pogodb. Kot sodnik na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča sem si pri
reševanju sporov, do katerih je prišlo zaradi nejasnih pogodbenih določil, pogosto želel, da bi se lahko vrnil v čas
sklepanja pogodbe, ko so stranke lahkomiselno sprejemale hude in poleg tega ne dovolj natančno določene
obveznosti v pogodbah, ki so jih sestavljali »domači pravniki«. Opisana situacija je kar vpila po sodelovanju
neodvisnega organa, ki bi znal obema strankama plastično predstaviti zaplete, do katerih pogosto pride zaradi
»izdelka«, ki ga stranke nameravajo podpisati. V novem pravnem redu je ta neodvisni organ notar, ki pri sklepanju pravnega posla v notarskem zapisu zagotovi in se prepriča, da se stranke pred podpisom temeljito in brez
olepševanja seznanijo z vsebino sprejetih obveznosti, poleg tega pa v primeru že sestavljenih pogodb strankam
pomaga pri odpravljanju nejasnosti. Sodniki so nam nedvomno lahko hvaležni za vsako odpravljeno nejasnost. V
takšnem primeru je namreč precej zmanjšana možnost spora, če pa že pride do njega, je pravdna zadeva neprimerljivo lažje rešljiva, če so pogodbene klavzule jasne in določne.
Naj se sliši še tako obrabljeno, pa vendar: veliko dela je bilo opravljenega, veliko pa ga je še potrebno
opraviti. Predvsem imam v mislih poenotenje vsebine dela in poenotenje uporabe notarske tarife. Skupščina mora
vsako leto sprejemati nova obvezna navodila in s tem ožiti krog, v katerem lahko pride do različnega poslovanja
notarjev. Obvezna navodila za uporabo notarske tarife pa bo sprejemal izvršni odbor zbornice s pomočjo pristojne komisije. Seveda je nujno sodelovanje vseh notarjev s sprotnim opozarjanjem na probleme, ki nastajajo v
praksi in s predlogi za njihovo rešitev.
Ker želimo ohraniti in še izboljšati strokovno avtoriteto na vseh področjih, kjer zakon predpisuje sodelovanje notarja, moramo spremljati predloge za spremembo zakonodaje, ki se pripravljajo. To pa je priložnost za
nova strokovna in družabna srečanja ter za vzpostavljanje vzdušja in energije, kakršno smo premogli v začetnem
letu 1995 in ki nam bo pomagala pri poenotenju in izboljšanju našega dela. Notarski vestnik bo pri tem lahko
veliko pomagal.
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Leto 1995 - začetek dela notarjev
v Republiki Sloveniji

K

o se oziramo nazaj po prehojeni poti, ne
moremo mimo ugotovitve, da so bile sojenice naklonjene notariatu v Sloveniji ob njegovem ponovnem rojstvu. Dejstvo je namreč,
da nam je v tem kratkem času obstoja in delovanja, na
podlagi modernega in evropski pravni ureditvi prilagojenega zakona o notariatu, uspelo postaviti in
uveljaviti samostojno javno službo, ki sedaj proslavlja
5. letnico svojega obstoja. Za takšen uspeh smo v prvi
vrsti zaslužni vsi notarji, ki smo požrtvovalno in z
največjo mero osebne in profesionalne zavzetosti
iskali najboljše poti in rešitve in tudi zaposleni v naših
pisarnah, vsi pa seveda ob pomembni pomoči
Ministrstva za pravosodje in notarskih kolegov iz
drugih držav. Pri tem je potrebno še zlasti izpostaviti
avstrijske notarje, ki so nam resnično nesebično
priskočili na pomoč, tako materialno, kakor tudi s
svojim bogatim znanjem in izkušnjami in nam nudili
veliko oporo pri graditvi našega dela. Pravzaprav so
nam pokazali, kaj notariat je, kako deluje in kakšen je
način dela v notarskih pisarnah. Tako smo na podlagi
njihovih dolgoletnih izkušenj lahko preskočili nižje
stopnje organiziranosti pri delovanju notarskih pisarn
in vzpostavili notariat na Slovenskem kot moderno,
vsem notariatom v Evropi in svetu primerljivo javno
službo. Ministrstvo za pravosodje s takratno ministrico nam je stalo ob strani in nas podpiralo v naših
prizadevanjih, vendar pa je bilo pri tem tako časovno
kot tudi kadrovsko omejeno in smo bili v veliki meri
prepuščeni lastni iniciativi in samostojnemu delu in
iskanju rešitev.
Ko je državni zbor v dneh okoli božiča leta
1994 imenoval prvih 30 notarjev, je bilo potrebno
pristopiti h konstituiranju in organiziranju notarske
zbornice. Potrebno je bilo pripraviti akte in statut

Predsedstvo ustanovne skupščine NZS

Notarske zbornice, ki je bila nato tudi na prvi skupščini
dne 15.02.1995 konstituirana, izvoljeni pa so bili tudi
prvi organi zbornice.
Ostalo je kaj malo časa, le 4 mesece in pol do
01.06.1995, do pričetka dela notariata in prevzema
številnih opravil, ki so bila za mnoge od nas popolna
novost.
Notarska zbornica pa je morala tako dejansko
nemudoma zaživeti in začeti z delom, saj je imela po
Zakonu o notariatu številne pristojnosti, tako pri imenovanju novih notarjev, pri ugotavljanju primernosti
prostorov, kakor tudi na področju organizacijskih
vprašanj in nenazadnje notarske tarife. Ministrica za
pravosodje je morala imenovati še več kot polovico
notarjev in zato izpeljati celoten postopek, tako, da so
bili ti imenovani šele v drugi polovici aprila. Pripraviti
je bilo vse potrebno za prevzem nalog, ki so jih do
tedaj izvrševala deloma sodišča, deloma upravni
organi in deloma odvetniki. Z aktom notarske zbornice je bilo potrebno določiti standarde za notarske
li-stine, pripraviti računalniški program za podporo
našemu delu in specifičnim zahtevam oblike notarskega zapisa. Naročiti je bilo potrebno tiskanje ovitkov za notarske akte, enotne pečate in napisne table za
vse notarje. Notarji smo morali deponirati odpise pri
predsednikih pristojnih Okrožnih sodišč, podati
zaprisege ... Pripraviti je bilo potrebno tudi tarifo za
notarske storitve in jo uskladiti z Ministrstvom za pravosodje, saj smo ocenili, da je bila začasna tarifa, kot
jo je sprejelo ministrstvo v letu 1994, previsoka.
Razmisliti in odločiti je bilo potrebno o vrsti malenkosti, ki pa so bile vse nujno potrebne za nemoteno
bodoče delo notariatov. Notarska zbornica je organizirala več strokovnih seminarjev in posve-tovanj,
skupaj in s pomočjo strokovnjakov smo iskali odgovore na vprašanja, ki so se nam odpirala pri razmišljanju
o našem bodočem delu. Na tem mestu se moramo
posebno zahvaliti dr. Rijavčevi, ki je ne-sebično
prenesla na nas svoje bogato znanje in praktične
izkušnje jih je pridobila na praksi pri notarjih v
Avstriji. Slovenski notarji smo obiskovali notarske
pisarne v Avstriji, da bi se seznanili z njihovim delom.
Iskali smo svoje pisarne, jih opremljali, kupovali
računalnike in iskali sodelavce, ki bodo primerni in
vešči za delo z ljudmi v notarskih pisarnah. Pred tem
ni bilo opravljene nobene analize o tem, kaj nas
pravzaprav čaka ob začetku našega dela in kolikšen bo
obseg notarjevega dela. Tako je dne 01.06.1995, ko je
začelo z notariatom okrnjeno število notarjev (vsem
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notarjem zaradi kasnega imenovanja še ni uspelo
organizirati pisarne ali urediti delovne obveznosti na
prej-šnjem delovne mestu), marsikateri od notarjev
doživel pravi šok, ko je v prostorih in celo pred vrati
svoje pi-sarne, gledal vrsto ljudi. S skromnimi
izkušnjami in skromno kadrovsko zasedbo, smo se
trudili po najboljših močeh, se borili s pečati in se,
skupaj z našimi strankami, pregrevali v naraščajoči se
junijski teperaturi. Povrhu vsega pa je mesec junij
eden od mesecev, ko je v notarskih pisarnah največ
dela, kar vemo seveda danes. Tako je bila razumljiva
tudi ne-gativna reakcija medijev in javnosti. Le malo
ljudi se je še spominjalo, kako je potekalo delo v
notarskih pi-sarnah pred odpravo notariata po drugi
vojni, zato so se ljudje takrat spraševali, kaj
pravzaprav ljudem prinaša notariat novega, koristnega, v čem bo sedaj večja pravna varnost, ali pa je
novost le v tem, da bodo morali dalj čakati v notarskih
pisarnah, kot je bilo to do tedaj potrebno na upravnih
organih ali sodiščih in da bodo plačevali višje pristojbine. Tako tedaj, na samem začetku, medijska
javnost notariatu ni bila naklonjena, kar smo notarji
čutili in vzeli tudi kot izziv, da dokažemo, da bo naše
delo resnično pripomoglo k večji pravni varnosti,
primernejšemu in zelo kulturnemu odnosu do strank v
notariatu, da notarji nismo birokrati, temveč da smo
imenovani in da delamo za stranke, pri svojem delu pa
smo neodvisni in do skrajne mere objektivni. Začetne
težave so bile hitro prebrodene in z velikim trudom
vseh smo uspeli postopoma prepričati javnost o
potrebnosti in korist-nosti ponovne uvedbe notariata.
Notarske zbornica je izdala posebno zloženko, ki smo
jo delili v pisarnah in seznanjali ljudi z našimi pristojnostmi in odziv javno-sti je bil presenetljivo dober.
Čez poletje, ki smo ga preživeli v svojih pisarnah, smo
pisarne kadrovsko okrepili, z delom so nastopili vsi
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notarji, še dodatno smo se strokovno usposabljali in v
jesenskih mesecih leta 1995 je delo v notarskih pisarnah že teklo normalno in tekoče. Veliko je bilo še
problemov, zlasti nerešenih odgovorov na strokovna
vprašanja, ki so se nam zastavljala, zato smo si drug
drugemu pomagali, se veliko med seboj pogovarjali,
tudi po telefonih in odpravljali dvome, ki jih je bilo
vse manj. Vedno več je bilo pohval o našem delu, ki
smo jih slišali od naših strank, ki so bile zadovoljne in
ki so spoznale prednosti, ki jih je notariat prinesel.
Nastopil je tudi čas za povezovanje Notarske
zbornice z Mednarodno zvezo latinskega notariata
(UINL) in vložili smo prošnjo za sprejem v članstvu v
to vplivno mednarodno združenje latinskih notarjev
po celem svetu. Obiskala nas je visoka delegacija
UINL, ki je bila tudi sprejeta pri predsedniku države,
predsedniku Vrhovnega sodišča, ministrici za pravosodje in v državnem zboru. Ta delegacija je na tiskovni konferenci, ki smo jo organizirali, še dodatno
pojasnila naloge notarjev in prispevala pri utrditvi
položaja našega mladega notariata. Člani delegacije
pa so bili tako izjemno prijetno presenečeni nad našim
delom in organiziranostjo naših pisarn, da smo kaj
hitro sprejeli vest, da bomo že na prvem sestanku
združenja sprejeti, kar se je tudi zgodilo maja 1997 v
Santa Domingu.
Uspelo nam je urediti odnose tudi z odvetniki,
ki so sprva močno nasprotovali uvedbi notariata, saj
smo notarji dejansko prevzeli del pravnih opravil, ki
so jih pred tem opravljali odvetniki in s tem, posredno,
tudi del zaslužka. Sčasoma smo namreč ugotovili, da
se oba pravna poklica dopolnjujeta in da se v zadovoljstvo strank, enih in drugih, veča pravna varnost in
da notarski zapis, kot neposredni izvršilni naslov,
predstavlja pomembno novost pri urejanju pravnih
razmerij med ljudmi in pravnimi osebami.
Tako je slovenski notariat z vključitvijo v
Mednarodno unijo latinskih notariatov sveta, zaključil
obdobje ustanavljanja in začetnih težav, notariat je
zaživel in se ponovno uveljavil, v nadaljnjih treh letih
svojega delovanja, pa v polni meri pokazal pravilnost
odločitve o ponovni uvedbi notariata v Sloveniji.

Zbornica na enem izmed srečanj notarjev z uglednimi
gosti.
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Slovenski notariat
po petih letih ponovne vzpostavitve.

D

ne 31.05.1999 je bil v Sloveniji takratni minister za pravosodje Republike Avstrije dr.
Nikolaus Michalek, ki je ob tej priliki na
svojo osebno željo obiskal Notarsko zbornico Slovenije. V svojem nagovoru naši delegaciji je
dejal: »želel sem se srečati s slovenskimi notarji in
videti kako uspeva slovenski notariat, ki smo ga kot
drobno rastlinico skupaj posadili v letu 1994. » Če
nadaljujem v slogu dr.Michaleka: »slovenski notariat
je v petih letih svojega obstoja v samostojni Sloveniji
iz nebogljene rastlinice zrasel v drevo z močnimi
koreni-nami, ki segajo v daljne leto 1512 in z močnimi
68 vejami, ki s svojo zeleno krošnjo pokriva pomemben del pravosodnega sistema Republike Slovenije.
Vendar, poezija naj bo rezervirana za prijazne
izjave in posebne trenutke, notarjem pa ostane vsakdanja realnost ob delu v njihovih pisarnah. Ta pa je
odvisna od njih samih, od neposrednega okolja, ki jih
obdaja in od širšega pravnega prostora, ki ga zaznamuje veljavna nacionalna zakonodaja in mednarodno
dogajanje.
Ta trenutek v Sloveniji dela 68 notarjev, katerim v njihovih pisarnah pomaga 44 notarskih kandidatov in posamezni pisarni ustrezajoče število administrativnih sodelavcev. Posamezni notarji, na izrecne
prošnje nekaterih lokalnih skupnosti in z dovoljenjem
Notarske zbornice opravljajo notarsko dejavnost tudi
izven sedeža svojih notarskih pisarn (Izola, Ravne,
Medvode, Tržič, Laško, Logatec).
Statistični prikaz pripada po vpisnikih pokaže
na primer:

Analiza pripada zadev v notarskih pisarnah
je pokazala, da je njihova prostorska porazdelitev zelo
primerna. Tako oceno je potrdilo tudi število notarskih
storitev, ki so jih notarji opravili pri poslovanju izven
sedeža svojih pisarn, saj je njihovo število v primerjavi s številom storitev opravljenih v notarskih pisarnah simbolično.
Takšni zaključki samo dokazujejo, da v
pogojih obstoječe organiziranosti in glede na trenutne
pri-stojnosti notarja ni potrebe po spreminjanju števila
notarskih mest.
Omenjeni statistični podatki kažejo tudi na vsakoletni
porast števila opravljenih notarskih storitev. Trend
porasta opravljenih zadev je delno, ne pa edino ,posledica novih notarskih pristojnosti.
V novih zakonih, ki jih sprejema državni zbor
v obdobju prilagajanja zakonodaji Evropske unije ,
država, ob odpiranju svojega gospodarskega prostora
navzven, ob libelarizaciji trga kapitala in nepremičnin,
vzpostavlja različne varovalne mehanizme. Notar se
pri tem pojavlja kot garant zakonitosti in kot varuh
interesov države. Obe vlogi sta po mojem mnenju
logični posledici uzakonjenih temeljnih značilnosti
notariata kot javne službe, to je: notar ne zastopa interese ene od strank temveč deluje nevtralno, neodvisno
in v skladu s predpisi ter je pod neposredno kontrolo
države (min.za pravosodje).
Po drugi stani pa je ta trend tudi rezultat
deregulacijskih procesov v katerih država svoje pristojnosti prenaša na inštitucije s prav takšnimi
značilnostmi, kot to velja za notariat.
Iz naštetega je mogoče zaključiti, da se bo ta
trend nadaljeval, saj je notariat s stališča države očitno
zaupanja vredna institucija, pozitiven razvoj glede
položaja notariata v deželah Evropske unije pa to nedvomno potrjuje .
Menim, da so notarji zgoraj opisane ugodne
razmere v katerih delujejo dobro izkoristili.
Slovenski notarji smo lahko ponosni na
tehnično in kadrovsko opremljenost naših pisarn.
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Glede na nivo strokovnega znanja in osebnostnih
značilnosti notarjev ter njihovih kandidatov smatram,
da je bila dosedanja kadrovska politika zelo dobra.
Redke izjeme to trditev samo potrjujejo. Prepričan
sem, da bi se enak način kadrovanja moral obdržati
tudi v bodoče, saj izkušnje kažejo, da samo stroka kot
objektivni kriterij za imenovanje notarjev, zagotavlja
primeren strokovni nivo notarskih storitev.

zakonodaji Evropske skupnosti.

Kljub vsemu pa menim, da niti notarji niti
Notarska zbornica še nismo ustrezno reagirali na tisto
kar bi lahko označili kot »promocijo notariata«.
Preveč je še vprašanj strank iz katerih je razvidno, da
nas in našo dejavnost ljudje še premalo poznajo.
Menim, da je po petih letih delovanja notarjev
ne-vzdržno vprašanje stranke, ki sprašuje ali notar tudi
napiše pogodbo (ne samo žigosa). Notarji bi morali,
v lastnem interesu, ob sodelovanju strokovnjakov
organizirati oglaševalsko akcijo, katere namen bi bil
redno seznanjanje porabnikov naših storitev z našim
delom. V interesu nas samih in naših strank je na
primer , da ljudem končno pojasnimo razliko med
storitvijo odvetnika in notarja, o tem kakšen je položaj
obeh poklicev v našem pravosodnem sistemu, pojasniti prednosti notarske storitve, kakšna jamstva jim
notar nudi ter natančno in pošteno predočiti način
obračunavanja notarskih storitev. Prepričan sem, da bi
bil pozitiven rezultat takšne akcije sprejemljiv tudi za
odvetnike. Menim, da je to ena od naših velikih nalog
v bodočnosti, kamor prištevam tudi potrebo, da se
uredi celostna podoba slovenskega notariata.

Menim, da bo notariat v deželah EU v bližnji
bodočnosti deležen nekaterih sprememb, ki ji bomo
tudi slovenski notarji, hočeš nočeš morali upoštevati.

Posebno mesto v naporih za utrditev notariata
je bilo namenjeno uveljavitvi Slovenske notarske
zbornice v tujini. Postali smo člani Mednarodne unije
latinskega notariata, člani delovnih komisij Unije.
Kot notarski zbornici iz države kandidatke za članstvo
v EU, pa nam je pripadlo mesto opazovalke v
Konferenci notariatov EU, ki je neposreden organ EU.
Naši predstavniki aktivno sodelujejo v vseh teh institucijah.
Omenil sem že vpliv, ki ga ima na slovenski
notariat proces prilagajanja slovenske zakonodaje,
Sprejem NZS v unijo latinskega notariata Santo
Domingo 30.5.1997.

Notariat kot javna služba, na katero država
prenaša del svojih pooblastil, je del slovenskega pravosodnega sistema in kot tak vključen v tretji steber
postopka prilagajanja. Iz tega razloga so za nas zelo
pomembna dogajanja v tujini, v institucijah EU, ki
pokrivajo področje notariata.

Ne samo predstavniki držav kandidatk, tudi
predstavniki članic, se permanentno izobražujejo na
različnih seminarjih in posvetovanjih, redno izmenjujejo izkušnje in zbirajo informacije, saj le na tak način
lahko pravočasno reagirajo na spremembe. Kako
resno se s tem vprašanjem ukvarjajo v tujini, dokazujeta na primer nemški in avstrijski notariat, ki imata v
Bruslju svoja redno zaposlena predstavnika, katerih
naloga je redno poročanje o dogajanjih v institucijah
EU.
Slovenski notarji si seveda kaj takega ne
moremo privoščiti, menim pa, da bi bilo v okviru
notarske zbornice nujno potrebno organizirati komisijo ali določiti posameznika, ki bi bdel nad novostmi,
ki jih bruseljski aparat namenja notariatu. V bodoče se
bomo morali soočiti z vrsto vprašanj, ki se nam v
Sloveniji danes zde še oddaljena, v državah članicah,
pa se notarji s tem že intenzivno ukvarjajo. To je
področje prostega pretoka blaga, delovne sile, kapitala
in storitev, nadalje pomembno vprašanje ali notariat
spada med tako imenovane svobodne poklice (free
profession), področje organiziranega kriminala, pranja
denarja, področje elektronskega podpisa in drugo.
V tem sestavku sem želel iz tisočerih podrobnosti, ki so meni osebno, v treh letih mojega predsednikovanja notarski zbornici, sestavljale podobo slovenskega notariata, opisati položaj v katerem se ta
nahaja, upoštevaje domače in tuje okolje.
Če smo se notarji v prvih letih trudili, da s
svojim delom opravičimo svoj obstoj, lahko po petih
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letih mirno rečemo, da smo v tem uspeli. Slovenski
notariat se je v minulih petih letih uveljavil kot stabilen, dobro notranje organiziran, potreben, koristen in
z institucijami Evropske unije absolutno kompatibilen
sestavni del pravosodnega sistema Republike Slovenije
za katerega je značilno:
•

da s svojo žlahtno tradicionalno konserva-		
tivnostjo, zgodovinsko vpetostjo v 		
pravnokulturni prostor kontinentalne Evrope
in sposobnostjo slediti modernim dognanjem
pravne znanosti in tehničnim dosežkom 			
pomembno prispeva k stabilnosti pravosod-		
nega sistema in sistema upravljanja države.
da je ustavno opredeljena javna služba katorganiziranost in delovanje je utemeljeno z
Zakonom o notariatu, katerega temeljna 		
načela so se izkazala kot ustrezna, saj je 		
praksa, ki se je izoblikovala v petih letih
njegove veljavnosti pokazala da določbe zakona
zagotavljajo ustrezno število notarskih pisarn
in
njihovo lokacijsko razporeditev po državi,
trdno notranjo organiziranost in funkcionira-nje
notarskih pisarn in Zbornice ter zadovolji-		
vo
urejajo notarjeve pristojnosti in njegovo 		
odgovornost.

•
ere

•

•
v

Boris Lepša

pisarnah, ki je iz leta v leto večji.
•

da mora biti glede na gornje ugotovitve 		
interes države in porabnikov notarskih 		
storitev v tem, da se ohranijo temeljna
načela delovanja in organiziranosti notariata kot ga
opredeljuje veljavni Zakon o notariatu ter, da
naj bodo kakršenkoli spremembe opravljene 		
le v teh okvirih in le z namenon, da se obstoječa načela uskladijo s pozitivnimi izkušnja		
mi prakse.
Če sem že začel, naj na koncu še končam z
dr.Michalekom, ki je stavek, ki sem ga navedel v
začetku zaključil takole: »in vesel sem, da vam je
uspelo«.

da je ena redkih javnih služb, ki je pričela
delovati v pogojih nove družbene in gospodarske ureditve države, brez formalnih ali 		
subjektivnih vplivov polpreteklega obdobja
in s tem povezanih predsodkov in frustracij
ter je po pravnih osnovah svojega delovanja
in organizacijskih značilnostih neposredno
usklajena z zakonodajo Evropske unije.
da se je slovenski notariat uspešno uveljavil
mednarodnih institucijah, posebej še v 		
organih, ki so interesno vezane na Evropsko
unijo,

da se je slovenski notariat dokončno uveljavil kot potreben in koristen del pravosodnega
sistema Republike Slovenije o čemer pričajo
številni novi predpisi s katerimi se širi pristojnost notariata ter pripad zadev v notarskih 		
•

Boris Lepša

dr. Vesna Rijavec

junij 2000

stran 7

Notarske pristojnosti se širijo
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ravkar mineva peto leto, od kar je bil sprejet
Zakon o notariatu, ki je na Slovenskem po
petdesetletnem premoru k življenju obudil
notarje. Kljub temu namen tokratnega prispevka ni analiza notarskih pozitivnih ali negativnih
dosežkov v pre-teklem obdobju, temveč razmišljanje
o novih možno-stih notarskega delovanja.
Večkrat sem že opozorila na pomen notarjeve
objektivnosti
in enakega obravnavanja vseh
udeležencev pri notarskem opravilu ne glede na to,
kdo izmed njih ga je naročil. Temu se pridružuje
dolžnost pravnega svetovanja pri opravljanju listinske
dejavnosti, kjer kot pravni strokovnjaki lahko
preprečijo številne ne-gativne posledice. Pracstat cautella quam medella ali kot podobno pravi ljudski
pregovor: »Dober svet je zlata vreden.«
Notarska prizadevanja bi morala biti ves čas
usmerjena v zagotavljanje teh dveh pogojev. Tudi za
ustreznejše svetovanje ne bi smelo zmanjkovati časa.
Notar kot objektiven, pravni strokovnjak, ki
skrbi za natančnost in s tem za najvišjo verodostojnost
svojih listin je oseba, na katero je mogoče prenesti
marsikatero nalogo, ki so jo doslej opravljala sodišča
ali drugi organi.
Svoje mesto so notarji že dobili na različnih
področjih, tudi na relativno novem področju gospodarskega statusnega prava. Njihove pristojnosti pa se
z novimi zakonodajnimi posegi širijo povsod tam, kjer
je potrebno preventivno delovanje nevtralnega pravnika. Prenos pristojnosti je možen na dva načina. Notar
lahko za državne organe in sodišča opravlja določena
opravila po njihovem posebnem nalogu ali samostojno
namesto njih.
Med najpomembnejše pristojnosti notarjev
spada sestavljanje neposredno izvršljivih notarskih
zapisov, ki omogočajo enostavno utrditev obveznosti
med strankami. Če se bo ta možnost sčasoma v praksi
širše uveljavila, bo to precej vplivalo na zmanjšanje
števila sodnih sporov. Zakon o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ) je ob tem odprl novo dimenzijo notarske
dejavnosti z uveljavitvijo neposestne zastave na podl-

agi notarskega sporazuma.
Urejanje vrst zastavne pravice sicer ne spada
v izvršilno pravo, zakonodajalec pa ga je uvrstil v
zakon, ki je bil ravno v pripravi in tudi na podlagi
pretekle rešitve, ko je zastavna pravica lahko nastala
na podlagi poravnave pred izvršilnim sodiščem.
Namesto sodne poravnave je ZIZ določil poravnavo v
obliki notarskega zapisa in tudi način realizacije
takšne zastavne pravice. Četudi bo v bodoče zakonodajna materija o zastavni pravici drugače razvrščena,
je smiselno, da bi ZIZ omogočil enostavnejše poplačilo
iz zastavljene stvari kot je to določeno sedaj. Dokler je
med strankami sporazum, na katerem temelji ustanovitev zastavne pravice, bi lahko notar opravil tudi
nadaljnje izvršilno dejanje kot je sestava rubežnega
zapisnika za premičnine, ki naj bo tudi podlaga za
opravo izvršbe, če terjatev ob zapadlosti ni poravnana.
Rubežni zapisnik bi notar sestavljal takoj po
končanem notarskem zapisu o zastavni pravici. Če je
predmet zastavne pravice nepremičnina, naj bi notar
takoj predložil svoj zapis za vpis v zemljiško knjigo. S
tem bi odpadla dilema, ali je možno vpis hipoteke na
podlagi neposredno izvršljivega notarskega sporazuma predlagati neposredno v zemljiški knjigi ali preko
izvršilnega sodišča. Morda bi lahko razmišljali tudi o
prodaji zastavljene stvari s posredovanjem notarja, vse
dotlej dokler notar ne bi potreboval prisilnih sredstev.
Te ima na voljo le sodišče.
Nov možni vidik zavarovanja obveznosti
predstavlja tudi fiduciarna lastnina, ki o poznajo nekateri primerjalni pravni redi, npr. hrvaški. Zaradi zagotavljanja varnosti udeleženih v zaupnem razmerju, ki
na zunaj sicer ni dovolj razpoznavno, tudi varstva
tretjih, je potrebno določiti sodelovanje notarja.
Širše notarjevo sodelovanje bi bilo lahko
koristno pri sestavljanju listin, če so predmet pravnega
posla nepremičnine. Z novo ureditvijo glede notarske
oblike bi kazalo nadomestiti tudi 22. člen Zakona o
zemljiški knjigi.
V tujini imajo ponekod notarji pomembno
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vlogo pri urejanju dednih razmerij. V Sloveniji poznamo zapuščinski nepravdni postopek, ki z uradnim
postopanjem zagotavlja, da se pravna razmerja po
zapustnikovi smrti uredijo tudi, kadar stranke za to
nimajo interesa. Kljub temu pa je prav sedaj aktualna
sprememba zakonodaje, da bi v nespornih primerih
zapuščinske zadeve v celoti urejali notarji. Če bo takšna sprememba izpeljana dovolj skrbno in bo obstoječi
sistem nadomeščen z novim, ki bo temeljil na notarskih opravilih, si verjetno lahko obetamo hitrejšo in
učinkovitejšo izvedbo dedovanja. Notar si bo moral v
vsakem primeru prizadevati tudi, da bo strankam z
učinkovitim svetovanjem pomagal samim rešiti spor.
Šele, če mu to ne bo uspelo, bo potrebna sodna intervencija. Posebej se mi zdi že sedaj potrebno poudariti,
da bi morala biti notarska tarifa pripravljena zelo
skrbno, saj notarske storitve ne bi smele pomeniti
podražitve v primerjavi s sodnim postopkom. Za
državo pa tako vsak prenos pristojnosti na notarje
pomeni stroškovno razbremenitev.

dr. Vesna Rijavec

posegajo v osebno sfero in je urejeno tudi kdo in kdaj
ima dostop do teh podatkov.
Na koncu bi še enkrat poudarila, da je prihodnost notariata v večji strokovnosti in v uveljavitvi
vloge pravnega strokovnjaka. Dejavnost potrjevanja
dejstev sicer ne bo izgubila svojega pomena, čeprav jo
bodo poenostavili elektronski načini poslovanja, kar
predstavlja nov izziv modernemu notariatu. Predvsem
overitve podpisov in prepisov bi morale biti poceni in
na njih notar ne bi smel graditi svoje poslovne
uspešnosti.
Vsekakor se bodo notarji morali še bolj potruditi, da bi s prednostmi notarskih storitev se-znanili
najširši krog ljudi in jim z dejanji dokazati, da so zato
tu, da bi zavarovali njihovo poslovanje.

Sodišče bo v bodoče kot začasnega zastopnika stranke, kadar bodo za to podani pogoji, lahko
postavilo tudi notarja (82. čl. ZPP). Vendar je ta nova
rešitev v ZPP v nasprotju z ureditvijo Zakona o notariatu, ki določa, da je notar lahko zastopnik strank le v
zvezi z listinami, ki so sestavljene pri njem. Razen
tega mora kot začasni zastopnik zastopati eno stranko
proti drugi v izrazito kontradiktornem pravdnem
postopku, kar je v nasprotju z načelom njegove nevtralnosti.
Notarji bodo v prihodnje gotovo pogosteje
kot doslej tudi izvršitelji oporok, skrbniki in zastopniki strank po pooblastilu v nepravdnih postopkih in
pred upravnimi organi.
Nov vidik notarskega poslovanja so evidence,
ki omogočajo boljši pregled v določenih razmerjih.
Notarska zbornica je pristojna za register zastavnih
pravic na premičninah in na nepremičninah, ki niso
vpisane v zemljiško knjigo. Zakonsko pa bi bilo
čimprej treba ustanoviti tudi centralni register oporok,
kamor bi vpisovali vse notarske in sodne ter konzularne oporoke. Takšen register mora biti ustanovljen z
zakonom, ker se samo tako lahko zbirajo podatki, ki

Notarski red iz leta 1512

dr. Vesna Rijavec
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Vloga notarja v civilnih zadevah
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Slovenija se je z uvedbo institucije notariata
pred petimi leti pridružila državam, ki negujejo žlahtno tradicijo latinskega notariata.
Zapisovanje pravnih poslov je osrednja korenina institucije notariata, iz katere se je razrastlo
močno razvejano področje delovanje notarjev. Tudi v
današnjem času ostaja sestavljanje javnih listin o
pravnih poslih osrednja in po obsegu poglavitna
dejavnost notarjev. Sodobno življenje narekuje razvoj
notarske dejavno-sti, ki bo morala ohraniti tradicijo
trdnega in zanesljivega vogelnega kamna pravosodja
in temelja pravne države in stopati vštric z razvojem
sodobnih informacijskih tehnologij in pri tem ohraniti
etično držo, ki je osnova javnemu zaupanju, nujno
potrebnemu za ohranitev in razvoj institucije.
Notar je v sistemu latinskega notariata pravni
strokovnjak, ki opravlja svojo dejavnost ob pogojih in
na način, ki ga določa zakon. Javna pooblastila, ki mu
jih podeli država, so samo nujen pogoj za opravljanje
notarske dejavnosti, pomembnejša je umestitev notariata v pravni red kot samostojne, neodvisne in nevtralne institucije, ki s svojim delovanjem vzbuja zaupanje ljudi, z učinkovitim delom pa neposredno vpliva
na pravno varnost in zanesljivost pravnega prometa ter
posledično na zmanjšanje števila sporov. Petletno
obdobje delovanja notariata v slovenskem pravnem
prostoru je prekratko, da bi lahko z empiričnimi
podatki dokazali trditev, da je uvedba notariata blagodejno vplivala na število sporov in pravd pred
sodišči, izkušnje pridobljene z delom notarjev v tem
času, pa potrjujejo, da je notariat zaživel, da so ga
uporabniki notarskih storitev sprejeli, predvsem pa
smo slovenski notarji uspeli vzpostaviti z našimi
strankami odnos zaupanja, ki predstavlja osnovo
našemu delu.
Zapisovanje listin o pravnih poslih pred
notarji predstavlja osrednje notarjevo delo, ki se začne
s prvim stikom s strankami pravnega posla, ko iščoč
pravne informacije pridejo ponje v notarsko pisarno.
Element zaupanja pride do izraza že z odločitvijo, da
potrebne informacije poiščejo pri notarju. Ne gre
namreč spregledati dejstva, da je notar samo eden
izmed pravniških poklicev, ki nudi pravno pomoč,
zato pride zaupanje do izraza že v izbiri. Zaupanje pa

je mogoče vzpostaviti in ga ohraniti samo z etično
držo nepri-stranskega in neodvisnega izkušenega
pravnega strokovnjaka, ki zmore iz dejanskega stanja
izluščiti pravno jedro zadeve, katero želijo stranke
urediti in nato svetovati ustrezno pravno rešitev.
Notar pri tem sledi načelu »najzanesljivejše poti« in
strankam ponudi strokovno neoporečno rešitev. Že pri
opredelitvi pravne vsebine pa se začne notarjeva
odgovornost. Pri tem je notarjeva neodvisnost porok
za njegovo strokovno in etično neoporečnost pri
svetovanju strankam o poteh, kako določen odnos
pravno urediti. S svojo izkušenostjo, ugledom in
strokovnostjo, mora notar delovati pomirjajoče in z

Tako se je naznanil notar v letu 1856
nasveti vplivati na odločitve strank. Pri tem pride do
izraza osrednje poslanstvo notarja, ki je v tem, da z
ustreznim prav-nim svetovanjem preprečuje nastanek
spora. S prav-nim svetovanjem notar izpolnjuje svojo
socialno funkcijo. Predprocesna izravnava interesov
pa se običajno zaključi v zapisu sklenjenega pravnega
posla.
Notarski zapis sklenjenega pravnega posla je
osrednja formalno pravna pridobitev slovenskega
pravnega reda ob uvedbi notariata. Pomen javnih listin
o pravnih poslih je najlepše razviden iz obsega pravnih
poslov, za katere zakonodajalec zahteva, da so sklenjeni v takšni obliki. Praviloma so to najzahtevnejši in
najpomembnejši pravni posli dednega, družinskega in
obligacijskega prava. V notarskem zapisu pa je seveda
mogoče skleniti vsak pravni posel.
Z notarskim zapisom smo pridobili možnost

stran 14

junij 2000

skleniti pravni posel v obliki, na katero zakon veže
dve domnevi: domnevo pristnosti in domnevo
resničnosti tistega, kar se v njej določa. Strogi
obličnostni pogoji, ki se odražajo v sočasni na-vzočnosti
ob sklepanju, branju in podpisovanju strank, notarja in
po potrebi še zapisnih prič so pogoj in porok za pristnost listine. Bistvena in daleč najpomembnejša pa je
domneva resničnosti, zaradi katere ni mogoče dokazovati, da to, kar je zapisano v notarskem zapisu sklenjenega pravnega posla ne ustreza vsebini, vse dokler ni
v posebni pravdi izpodbita veljavnost notarskega
zapisa. Če stranka v dokaz svojih navedb predloži
notarski zapis, mora sodišče šteti, da je njegova vsebina resnična. Pomenu in daljnosežnim učinkom
notarskega zapisa pa mora zato slediti notarjevo strokovno znanje, natančnost, sposobnost ne-dvoumnega
formuliranja, sposobnost opredeliti in pravno formulirati bistvo odnosa pogodbenih strank in pri tem
pozornost, da se ne zanemarijo podrobnosti.
Zapisom pravnih poslov z notarskim zapisom
je mogoče po sporazumu strank dati značaj in pomen
izvršilnega naslova. Izvršilni naslov je listina, na podlagi katere sodišče na predlog upnika (ki ima terjatev
iz izvršilnega naslova) dovoli izvršbo. Že sam notarski zapis je mogoče po učinkih primerjati s sodno
poravnavo, če pa vsebuje še dogovor o neposredni
izvršljivosti, so učinki notarskega zapisa povsem primerljivi s sodno poravnavo. Če pride do potrebe, da
upnik uveljavlja svojo terjatev iz neposredno
izvršljivega notarskega zapisa, lahko vloži na njegovi
osnovi predlog za izvršbo. V izvršilnem postopku je
v takem primeru sodišče glede obstoja terjatve vezano
na vsebino notarskega zapisa. Takšni pravni učinki
notarskih listin pa narekujejo posebno skrb in odgovornost notarja pri zapisu. Kot sodnik pri sklepanju
sodne poravnave mora tudi notar pri zapisu notarskega
zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti posebej
paziti na dopustnost razpolaganja strank (nasprotovanje prisilnim predpisom in morali). Ob tem kaže
opozoriti na specifičen problem nedopustnih obrestnih
mer, ki se v praksi še vedno pojavlja in na notarjevo
odgovornost, da ne sodeluje pri sklepanju pravnih
poslov, v katerih stranka, ki je v očitno podrejenem
položaju, pristaja na oderuško obrestno mero.

Andrej Rozman

Učinki notarskih listin, opredeljeni s pomenom javne listine odpirajo tudi (v praksi še
neizkoriščeno) možnost, da predstavljajo osnovo za
izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki se je še
razširila z uveljavitvijo Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki je odpravil omejitev, da so izvršbo na podlagi verodostojne listine lahko predlagale le pravne
osebe.
Učinke notarskih listin nadgrajujejo možnosti,
ki jih je ob uveljavitvi Zakona o izvršbi in zavarovanju, prinesla zakonodaja na področju zavarovanja
terjatev. Velika pričakovanja, da bo naš pravni red
dobil pregledno in učinkovito novost na področju
zavarovanja terjatev so se razblinila ob ugotovitvi, da
je zakonodajalec ostal na pol poti pri prenosu pristojnosti s sodišč na notarje. Čeprav ni za to nikakršnih
razlogov, je pridržal sodiščem pristojnost, da odločajo
o zavarovanju terjatev, ki pa so opredelje-ne v notarskih zapisih sporazumov o zavarovanju. Navedeni
učinki notarskih listin povsem zadoščajo za učinkovito
zavarovanje in je sodna intervencija nepotrebna, še
zlasti pa v takšni kombinaciji, kot je uzakonjena sedaj.
Če k temu dodamo še zadrege, ki spremljajo rojstvo
novega registra zastavnih pravic pri Notarski zbornici
Slovenije, vse skupaj izzveni kot boleča izkušnja, ki
nikakor ni v prid pravni varnosti, ciljem in namenu
institucije notariata, zlasti pa ne v prid preglednosti in
učinkovitosti, ki bi morali biti temeljni značilnosti
zavarovanja terjatev. Upati je, da bo zakonodajalec le
zbral pogum in zadeve dorekel na način, ki bo
omogočal notarjem, da izvedejo postopek zavarovanja
terjatev vse od sestave notarske listine do izvedbe
zavarovanje z vknjižbo zastavne pravice v zemljiški
knjigi ali njeno ustanovitvijo na premičninah in
nevpisanih nepremičninah.
Področju zavarovanja terjatev kot novoti v
našem pravnem redu, ki se (žal nepopolno) opira na
lastnosti notarskih listin in v sistemu pravosodja po
eni strani krepi notariat, po drugi pa (žal premalo)
razbremenjuje sodišča, se je v zadnjem času pridružilo
področje zapuščinskih zadev kot naslednje široko
pravno področje, v katerem bi lahko s pridom
učinkovito izrabili institut notariata z namenom
pospešitve postopkov, razbremenitve sodišč ter zlasti
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z namenom, da postanejo ti postopki prijaznejši za
stranke. Temeljno izhodišče razmišljanjem o morebitnih spremembah bi morala predstavljati dejstva, da
narava zapuščinskih zadev v veliki večini ne narekuje
potrebe po sodni intervenciji, da je notariat sposoben
prevzeti reševanje zapuščinskih zadev ter predvsem,
da reševanje tovrstnih zadev pri notarjih nudi bistveno
širše možnosti za kompleksno rešitev odnosov med
dediči, drugimi upravičenci do zapuščine ter tretjimi,
ki imajo kakršnekoli zahtevke do zapuščine. V
Sloveniji uzakonjen način pridobitve zapuščine ipso
iure omogoča, da notarji v notarskem zapisu na zadovoljiv način ugotovimo prehod zapuščine na dediče
brez zapuščinske obravnave in sklepa o dedovanju. Pri
tem pa s poznavanjem okolja, strank in izkušnjami z
urejanjem civilno pravnih odnosov lahko bistveno
pripomoremo h kvalitetnemu in celovitemu urejanju
odnosov, nastalih z uvedbo dedovanja med dediči (in
tudi) tretjimi. Neodvisnost, nepristranost, strokovnost
in spoštovanje zakonitosti so atributi notarjevega poklicnega delovanja, ki so skupni sodnikom in notarjem, zato prenos pristojnosti na področju zapuščinskih
zadev ne more prizadeti strank v udejanjanju njihove
pravne varnosti, prednosti, ki so v manjši formalni
vezanosti na procesne predpise, izkušnje z mediacijo
in poznavanje okolja pa bi bilo mogoče s pridom izkoristiti v prid strank in njihove pravne varnosti.
Upati je, da se bo zakonodajalec teh prednosti poslužil
in da bo slovenski notariat pridobil pristojnost, ki bi
mu utrdila mesto v pravnem redu in ga izenačila z
notariati pravnih redov sosednjih držav.
Slovenski notariat je shodil v času hitrih in
globokih sprememb pravnega reda, ki v še večji meri
od že izvršenih napovedujejo še globlje, tudi na
področju delovanja notarjev. Sodobne informacijske
tehnologije bodo zagotovo vplivale na način poslovanja notarjev v prihodnosti. Ne glede na oblike delovanja pa bo nudenje pravnih storitev notarjev tudi v
bodoče temeljilo na zaupanju – zaupanju ljudi, okolja
in države. Notar nima in ne bo imel na voljo drugih
sredstev, ki bi omogočala obstoj institucije notariata.
Odgovornost do strank in države, odnos sodelovanja
in sožitja z ostalimi ponudniki pravnih storitev pa je
porok zaupanju.
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Prisega pred notarjem leta 1479

Notarski zapisi
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Bojan Podgoršek

Prvih pet let dela
z gospodarskimi družbami je za nami

P

ravo družb je bila tema, ki nas je v letu 1995
najbolj zanimala in v zvezi s katero se je v
notarskih krogih, pa tudi med sodniki, odvetniki, pravnimi teoretiki in med udeleženci trga
vrednost-nih papirjev pojavljalo največ neznank. Vsi
smo nestrpno čakali na odločitve Vrhovnega sodišča o
najpomembnejših spornih vprašanjih, od katerih smo
nekaj pomembnih sodb že dočakali. Za nas
najpomembnejše so tiste ki obravnavajo roke, vsebino
in posledice nekaterih opravil sklicatelja skupščine
delniške družbe in ki so potrdile pravilnost prakse, ki
smo jo kot pomembni udeleženci pomagali ustvarjati.
Zakon o gospodarskih družbah nam je namreč poveril
pomembno pristojnost na skupščinah gospodarskih
družb: pisanje javnih listin - notarskih zapisnikov.
Če na začetku nihče ni prav natančno vedel,
kako naj bi pravzaprav potekala skupščina delniške
družbe in kaj naj bi udeleženci in notar počeli na njej,
lahko danes rečemo, da večina skupščin (tudi po
zaslugi notarjev) poteka po ustaljenem, vnaprej
znanem obrazcu. Vroča kri posameznih udeležencev,
nasprotni predlogi in napovedi tožb so dogodki, ki so
predvidljivi in jih notar kot strokovni in objektivni
zapisovalec pravnopomembnih dejstev v pravnem
jeziku zapiše v javno listino. Le - ta gre takoj po
zaključku skupščine na sodišče in ostane tam zaradi
registracije sprememb, lahko pa služi tudi kot dokazilo
v morebitnem pravdnem postopku. Notarski zapisniki
so ne glede na različne dnevne rede posameznih
skupščin sestavljeni po enakem obrazcu. Osvobojeni
so balasta vsebine razprav tega ali onega udeleženca,
medtem ko morajo biti pravnopomembna dejstva
zapisana jasno in pregledno. S tem je olajšano dokazovanje v morebitni pravdi.
Večina sklicateljev skupščin je spoznala, da je
potrebno povabiti notarja k sodelovanju že pred objavo sklica. Notar je kot obvezni udeleženec vsakega
zasedanja skupščine delniške družbe seznanjen z
vsemi problemi, ki se pojavljajo v praksi in jih ni
malo. Njegovo sodelovanje pri oblikovanju besedila
objave sklica lahko zato prepreči marsikateri zaplet in
zadrego na samem zasedanju. Koristi, ki jih ima sklicatelj pravno pravilno izvedene skupščine, pa so neprimerljivo večje od kakršnekoli notarske
pris-

tojbine.
Mnenja udeležencev skupščin o notarjevi
vlogi so seveda različna. Pomembno pa se je zavedati,
da so nični vsi sklepi skupščine delniške družbe, ki
niso potrjeni v notarskem zapisniku. Zgodilo se mi je
že, da je jezni udeleženec izza govorniškega odra
žugal: »Kam smo pa prišli, sedaj bo pa še notar sodeloval pri tej nezakoniti skupščini!« Jasno je, da se
mora notar izogibati nastopanja in sodelovanja v
skupščinski razpravi, vendar je bilo v opisanem primeru potrebno na kratko razložiti, da se bo z ugotavljanjem zakonitosti ukvarjalo sodišče, če bo kateri od
udeležencev to zahteval, vabljeni notar pa ne sme odkloniti sestave notarskega zapisnika, saj bi že zgolj s
tem povzročil nezakonitost. K vsaki skupščini je treba
torej pristopiti enako ne glede na praviloma različna
mnenja udeležencev. V zvezi z opisanim primerom je
potrebno ves čas poudarjati, da je naša naloga potrjevanje dejstev ki jih neposredno zaznamo in potrjevanje pravnih poslov, medtem ko je posredno ugotavljanje dejstev in pravno sklepanje delo sodišča.
Notariat je javna služba, notarji so osebe
javnega zaupanja in sestavljajo javne listine, za katere
velja predpostavka resničnosti dejstev, ki so v teh listinah potrjena. Našteta zakonska pravila morajo tudi v
praksi pomeniti, da je za stranko, ki potrebuje notarsko storitev, popolnoma vseeno v katero notarsko
pisarno bo vstopila ali katerega notarja bo povabila na
skupščino gospodarske družbe. V zvezi s tem je bil
zanimiv primer skupščine delniške družbe na kateri
sva se poleg delničarjev, dveh direktorjev (od katerih
je bil le en pravilno imenovan) in njihovih odvetnikov
znašla tudi dva notarja. Kljub pričakovanju navzočih,
da bova čakala na izid glasovanja o izbiri (ali celo o
imenovanju) notarja, sva se odstranila iz gneče in se
zelo hitro dogovorila o tem, kateri od naju bo napisal
notarski zapisnik skupščine in kateri se bo vrnil v pisarno ter se posvetil strankam med uradnimi urami.
Povedati moram, da sta tudi direktor in njegov odvetnik, s strani katerih sem bil povabljen na zasedanje,
pohvalila objektivnost in strokovnost zapisnika, ki ga
je o dogajanju na skupščini sestavil kolega.
Notarjeva naloga v pravu družb gotovo ni
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pravno svetovanje delničarjem. To je naloga odvetnikov in v tem delu so naloge obeh poklicev natančno
določene ter nudijo vse pogoje za dobro strokovno in
ne nazadnje tudi poslovno sodelovanje odvetnikov in
notarjev. Notarjeva svetovalna funkcija je omejena na
svetovanje sklicatelju skupščine pri takšni tehnični
pripravi zasedanja, ki naj omogoči enakopraven
položaj vseh udeležencev, ne glede na njihovo ekonomsko ali drugačno moč. Dolgoročno je nedvomno v
korist notariatu poudarjanje javne in neodvisne komponete našega dela in tudi takšno delovanje vseh nas.
Navedeno pomeni predvsem objektiven in ne-pristranski pristop k udeležencem, ne glede na to s katere
strani je prišlo povabilo k notarjevemu sodelovanju in
ne glede na to katera od strank je ekonomsko močnejša
oziroma katera od njih pogosteje potrebuje notarske
storitve, čeprav kratkoročno morda izgleda drugače. V
zvezi z obravnavano temo je mogoče primerjati situacijo, ko notarja na zasedanje skupščine povabi uprava
s situacijo, ko ga na zasedanje povabi manjšina
delničarjev. V skladu z veljavno koncepcijo notariata
je nesporno, da mora notar v vsakem primeru delovati
enako, torej mora na skupščini delniške družbe
spoštovati načelo enakopravnosti delničarjev.
Možen bi bil seveda tudi drugačen, popolnoma tržni konkurenčni pristop, ki bi bil na prvi pogled
morda ugodnejši za stranke, saj bi neizogibno vodil k
zniževanju tarife, še bolj zanesljivo pa bi pripeljal k
popolnemu razvrednotenju vseh pozitivnih vplivov
institucije notariata na pravno varnost pravnih subjektov. Tekmovanje notarjev za naklonjenost strank bi
vodilo k odvisnosti od posameznih strank.

Notarjeva varščina okoli leta 1400

Prepričan sem, da smo si glede predstavljene
dileme enotni, da je pravilnejši prvi, to je neodvisni
notarjev pristop k vsaki skupščini. Samo na podlagi
takšnega delovanja bodo skupščinski sklepi ostali veljavni tudi v primeru sodnega preizkusa na zahtevo
nezadovoljnega udeleženca. In zato moramo v korist
pravne varnosti in v korist vseh pravnikov ter ne nazadnje tudi v svojo korist, vse svoje sile usmeriti k naši
neodvisnosti. In za to imamo vse potrebne strokovne,
kot tudi materialne pogoje.
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Darko Jerše

Notarska tarifa

G

otovo si tako notarji, kakor tudi uporabniki
storitev želimo, da bi bila tarifa tako rekoč
obrobna formalnost, ki ne bi zbujala posebne
pozornosti ali polemik. Dejansko stanje pa je
precej drugačno: ravno notarska tarifa je bila vse od
uvelja-vitve notariata v letu 1995 deležna velike
pozornosti in marsikaterih kritik, pogosto pa je bila
celo edina tema v zvezi z notariatom, ki je bila nekaterim medijem dovolj zanimiva za objavo. O vseh
prednostih notariata pri zagotavljanju večje varnosti
pravnega prometa ni bilo napisanega in povedanega
toliko kot o notarski tarifi.
Zanimivo je, da sam razvoj notarske tarife
nikakor ni bil takšen, da bi moral zbujati nasprotovanje ali odpore. Vse od prve, tako imenovane začasne
tarife iz obdobja, še preden smo notarji pričeli s poslovanjem (ki vendarle ni pomembno odstopala od cen
primerljivih storitev), so se namreč notarske pristojbine vseskozi samo nižale – tako kar zadeva nekatere
tarifne postavke, kakor tudi prilagajanje vrednosti
točke za obračun tarife, katere povečevanje ni sledilo
dejanski rasti cen.
Prvo veljavno tarifo, ki pa ni bila v praksi
nikoli uporabljena, je kot začasno tarifo predpisalo
Ministrstvo za pravosodje. Kmalu potem je pričela z
delom prva komisija za tarifo pri Notarski zbornici,
seveda z nalogo, da izboljša precej pomanjkljivo
začasno tarifo. Delo je bilo opravljeno pravočasno in
ob začetku poslovanja notarjev je že veljala spremenjena tarifa. Komisija pri Zbornici si je prizadevala
začasno tarifo spremeniti tako, da bi bila v večji meri
prilagojena uporabi v (takrat šele »pričakovani«)
praksi, hkrati pa je želela z ustreznim tarifiranjem
zagotoviti temelje za korektne odnose med notarji in
odvet-niki. Pri razmeroma majhnem obsegu opravil,
pri katerih se delovni področji obeh poklicev prekrivata, smo namreč želeli določiti enaka izhodišča za
obračun pristojbin. Zato je bilo eno od temeljnih vodil
za delo takratne komisije, zagotoviti pri opravilih, ki
jih lahko strankam nudijo bodisi odvetniki ali notarji,
enako pristojbino (ali nagrado) za enako storitev.
Takšen pristop sicer še danes ocenjujemo kot pravilen;
vztrajanje pri odvetniški tarifi kot podlagi za notarsko
tarifo pa vendarle ni dalo pričakovanih rezultatov, pač

pa je po drugi strani notarska tarifa privzela nekaj
pomanjkljivosti, ki bi se jim sicer lahko izognila. Velik
del očitkov javnosti na račun notarske tarife je namreč
posredno prav posledica dejstva, da je notarska tarifa
»prepisovala« odvetniško, pa ne le to, očitki so prihajali celo od tam, od koder bi jih res težko pričakovali
– namreč prav od odvetnikov - in to z argumentacijo,
ki je še zlasti ne bi pričakovali: ne samo na začetku,
ampak občasno celo še dandanes, je namreč mogoče
slišati, da naj bi bil notar za enako storitev »nagrajen«
višje kot odvetnik. To seveda pomeni, da avtorji
takšnih komentarjev bodisi niso pozorno prebrali
notarske tarife, ali pa jo namenoma razlagajo
napačno.
Temeljna pomanjkljivost odvetniške (in s tem
tudi notarske) tarife je, da je znesek, ki ga stranka
plača za storitev, skoraj v celoti odvisen od vrednosti
predmeta pravnega posla, le v manjši meri (kot
nekakšen ne prav posrečen korektiv) pa od zahtevnosti odvetnikovega (ali notarjevega) dela. Boljšega sistema resda ni mogoče kar »stresti iz rokava« in je
verjetno zato zasnova tarif v primerljivih državah
podobna, vendar so boljše rešitve vsekakor možne. Če
nič drugega, bi morala predstavljati temeljno merilo
sistema tarifiranja zahtevnost dela, vrednost predmeta
pa naj bi bila le dopolnilni kriterij. Že s takšno zamenjavo prioritet bi se lahko bistveno bolj približali idealu
pravične ali morda celo optimalne tarife.
Res je, da je bila ost kritike vseskozi uperjena
zoper »previsoko« notarsko tarifo, res pa je tudi, da je
bilo največ kritik iz krogov, ki s plačilom niso imeli
težav in malo od uporabnikov, ki so pristojbine nedvomno plačali razmeroma težje. Komisija za tarifo in
seveda ostali organi zbornice so vse kritike obravnavali resno in tudi primerno ukrepali. Tako je prišlo
v letu 1996 do večje spremembe tarife. Zlasti so bile
bistveno znižane pristojbine v primeru storitev za
potrebe gospodarskih družb, za katere se je izkazalo,
da so manj zahtevne od pričakovanega, znižana je bila
pristojbina za overitev podpisov na prodajnih pogodbah za vozila; določena je bila polovična cena za
overitve fotokopij spričeval in podobnih listin za
potrebe dijakov in študentov. Nekateri pritiski za
znižanje tarife pa seveda niso bili utemeljeni. Zlasti
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gre za pogosto omenjana stališča, da naj bi bila
pristojbina za notarski zapisnik skupščine delniške
družbe previsoka, pri čemer je bila ponavadi uporabljena dolžina trajanja skupščine (»ena ura dela …«)
kot argument za zahtevano znižanje pristojbin. Takšnim
pritiskom ni bilo mogoče ugoditi, ker je pač jasno, da
delo notarja v zvezi s skupščino ni le tisto, ki ga
vsakdo vidi na sami skupščini, ampak sodi zraven tudi
študij gradiva, svetovanje družbi zaradi čimkvalitetnejše izvedbe skupščine in seveda odgovorno
spremljanje in beleženje vsega dogajanja na skupščini,
z vso odgovornostjo za vsebino notarskega zapisnika.
V zameno pa družba ne dobi le zapisnika, ampak tudi
gotovost, da so vse odločitve zabeležene pravilno,
nepristransko in zato verodostojno.
Morda bi bilo tudi sicer nesporazumov manj,
če bi kritiki notarskih pristojbin poznali, ali bolje,
sprejeli - preprosto dejstvo, da namreč tarifa nikakor
ne predstavlja notarjeve plačilne liste. Presenetljivo še zlasti v primeru nekaterih kritikov, od katerih bi
sicer smeli pričakovati določeno mero splošne razgledanosti in poznavanja predpisov - namreč je, da se
pristojbina vztrajno enači z notarjevim zaslužkom.
Marsikdo težko verjame podatku, ki pa je ne le točen,
ampak tudi preverljiv, da namreč tisti del dohodka, ki
končno res predstavlja notarjev neto zaslužek, ne presega 15 % zneska, ki ga na podlagi tarife plača kot
pristojbino stranka. Objektivnost zahteva upoštevanje
dejstva, da se iz pristojbine krije vse, kar pri ostalih
javnih službah pokriva bolj ali manj abstraktni
»proračun« (od plač administrativnih delavcev z
vsemi prispevki, do tehnične opreme, obratovalnih
stroškov in najemnin), poleg tega pa še »potrebe«
države, ki kaže vse večjo domiselnost pri
obdavčevanju.
Notarji smo začeli z delom v času, ko storitve
pravne pomoči niso bile obdavčene s prometnim
davkom; sledila je uvedba 6,5 % prometnega davka; z
uvedbo DDV pa se je stopnja te vrste obdavčitve
povečala kar na 19 %. Od »dobička«, ki ostane, pripada državi le malenkost manj kot petdeset odstotna
dohodnina in seveda predpisani prispevki, od katerih
gre vsaj pri nekaterih dejansko le za dodatno vrsto
davka. Z drugimi besedami: od zaračunanih pristojbin
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iztrži končno državna blagajna nekajkrat več kot notar.
Prav v tem je najpomembnejša rezerva, ki bi lahko
zagotovila uporabnikom stroškovno »prijaznejše«
notarske storitve. Nedvomno je sicer mogoče sedanjo
tarifo tudi brez radikalnih posegov izboljšati, odpraviti nekatere ekstreme in predvsem zagotoviti bolj
enotno prakso v primerih, ko sedanja tarifa dopušča
različna tolmačenja. Vse to pa vendar – če naj ostane
nivo storitev vsaj takšen kot doslej - ne more privesti
do občutno nižjih zneskov pristojbin, temveč se potencialno največji prihranek skriva v sedanji obdavčitvi z
DDV: 19 % davčna stopnja namreč očitno ni v skladu
z namenom in zasnovo tega davka, kakor tudi z
obdavčenjem nekaterih primerljivih storitev.
Nedvomno bi bila konceptu DDV in idealu pravičnega
obdavčenja veliko bližja rešitev, ki bi za sestavo
zasebnih listin določala 8 % obdavčitev z DDV
(takšna naj bi veljala tudi za odvetniške storitve), za
storitve notariata kot javne službe, torej zlasti za
obvezne overitve, pa davčno oprostitev.
Možnosti za izboljšave je torej kar nekaj,
treba pa je opozoriti, da notariat, tako kot sicer, tudi pri
vprašanju tarife potrebuje predvsem čimbolj stabilne
pogoje delovanja, to pa pomeni, dobro premišljene in
usklajene rešitve. Samo takšen pristop omogoča ustrezno planiranje razvoja notarskih pisarn in zagotavljanje optimalnih pogojev delovanja.
V nekaj daljši prihodnosti, vendar oddaljeni
le še nekaj let, pa je mogoče pričakovati veliko
pomembnejše spremembe: v EU se kažejo tendence,
da se tudi notarje
postavi v precej bolj tekmovalen
položaj kot doslej, kar bi bistveno vplivalo tudi na tarife. V primeru uveljavitve teh tendenc, kar je ob
upoštevanju znanih načel delovanja EU zelo verjetno,
se bo seveda sedanja tarifa izkazala kot zastarela in bo
potreben korenit preskok v nove razmere.
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Notarski kandidati

P

onovna uvedba notariata v Sloveniji je obudila
tudi poklic notarskega kandidata. Notarski kandidat ima z delom v notarski pisarni možnost,
da si pridobi ustrezne izkušnje in znanja,
potrebna za kasnejše samostojno opravljanje notariata,
po drugi strani pa se z delom notarskega kandidata
zagotavlja kontinuiteta dela notarske pisarne tudi v
času, ko je notar odsoten.
Slovenski model notariata ustreza latinskemu
tipu notariata, katerega značilnost je pravilo, da institucija sama usposablja notarske kandidate, z namenom
priprave na samostojno opravljanje notariata.
Kako postati notarski kandidat?
Poleg diplome pravne fakultete je potrebno,
da ima notarski kandidat slovensko državljanstvo
(tujci le ob pogoju pravne in dejanske vzajemnosti),
poslovno sposobnost in splošno zdravstveno zmožnost,
nadalje da aktivno obvlada slovenski jezik in je opravil
pravniški državni izpit. In seveda sklenjeno delovno
razmerje z notarjem, ki tudi predlaga vpis kandidata v
imenik notarskih kandidatov pri Notarski zbornici
Slovenije.
Vpis v imenik je pogoj, da lahko notarski
kandidat začne z opravljanjem prakse v notariatu, še
prej pa mora zapriseči pred predsednikom Notarske
zbornice Slovenije in overiti svoj podpis pri predsedniku okrožnega sodišča, na območju katerega ima
sedež notar, s katerim je sklenil delovno razmerje.
Besedilo prisege notarskega kandidata je enako prisegi
notarja.
Notarski kandidat mora imeti možnost, da se
usposablja prav na vseh področjih notarskega poslovanja. Namesto notarja, pri katerem je zaposlen, sme
opravljati vse notarske posle, z edino omejitvijo – ne
sme namreč sestavljati notarskih zapisov. Poslovanje
kandidata šteje za poslovanje notarja, pri katerem je
kandidat v delovnem razmerju.
Kandidat lahko nadomešča notarja, pri katerem je zaposlen, v času notarjeve odsotnosti, ob
dodatnem pogoju, da ima že pet let praktičnih izkušenj
kot diplomirani pravnik, od tega pa vsaj dve leti pri
notarju in eno leto pri sodišču, odvetniku ali javnem

Nataša Erjavec

pravobranilcu. Notarski kandidat sme v funkciji
namestnika notarja opravljati vse notarske posle,
vključno s sestavo notarskih zapisov.
Z dnem ponovnega začetka poslovanja notarjev, prvim junijem 1995, smo z opravljanjem prakse
pri notarju začeli tudi notarski kandidati. Danes, po
petih letih, vrste notarskih kandidatov štejejo že 44
članov, zaposlenih v 39 notarskih pisarnah. V Sloveniji
imamo trenutno 43 % notarskih pisarn, ki ne zaposlujejo kandidatov. Med notarskimi kandidati najdemo
izkušene pravnike, bivše sodnike, odvetnike in pravnike iz gospodarstva, kot tudi mlade, ki v notariatu
začenjajo svojo pravno pot.
Kandidati sodelujemo pri delu območnih zborov, na območju katerih delajo notarji, pri katerih smo
zaposleni, kakor tudi pri delu skupščine Notarske
zbornice Slovenije.
Vsi notarski kandidati, vpisani v imenik kandidatov pri Notarski zbornici Slovenije, sestavljamo
zbor notarskih kandidatov. Zbor daje pobude izvršnemu
odboru in skupščini zbornice, zlasti glede dela in
položaja notarskih kandidatov, pa tudi glede drugih
vprašanj, povezanih z notarsko dejavnostjo.
Iz kandidatskih vrst prihaja tudi eden od
članov izvršnega odbora notarske zbornice, vendar le
v primeru, če je v imenik notarskih kandidatov
vpisanih več kot 10 kandidatov. Člana izvršnega
odbora iz kandidatskih vrst izvolijo notarji na skupščini,
na predlog zbora notarskih kandidatov. Izvoljeni kandidat v času svojega mandata, ki tako kot za ostale
člane izvršnega odbora traja tri leta, tudi vodi zbor
notarskih kandidatov.
Kandidati sodelujemo pri delu komisij in
odborov, ki so ustanovljeni kot delovna telesa NZS ter
se udeležujemo vseh izobraževanj, ki jih organizira
domača notarska zbornica, kot tudi izobraževanj s
področja notariata v tujini. Zaključim naj z mislijo dr.
Helmuta Fesslerja, predsednika mednarodne unije
latinskega notariata, da notarski kandidati današnjega
dne prestavljajo bodočnost notariata.

Nataša Erjavec

Jože Dernovšek
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Organizacija notariata
kot pravne osebe

N

a 6. skupščini Notarske zbornice Slovenije,
ki je bila 15.3.1998 na Brdu pri Kranju, je bil
z veliko večino glasov (46 za in 2 vzdržana)
sprejet sklep, da se pripravi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o notariatu, tako da bo
obsegal tudi poglavje o notarskih družbah. Dogovorjeno
je bilo, da se te spremembe zakona predlagajo hkrati
in skupaj z drugimi dopolnitvami in spremembami
Zakona o notariatu.
Ministrstvo za pravosodje RS je pripravilo
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o notariatu (EVA 1998-2011-0015), ki vsebuje dokaj
obsežno novelo tega zakona. Ta predlog med drugim
predvideva dopolnitev 1. člena z novim tretjim
odstavkom, po katerem bi notarji opravljali svojo poklicno dejavnost zgolj osebno, razen v primerih, ki jih
določa ta zakon. Spremenilo naj bi se tudi poglavje o
notarskih kandidatih in nadomeščanju notarjev tako,
da bi se lahko pri notarju zaposlil in usposabljal največ
en notarski kandidat.
Menim, da so v predlagani noveli ZN izražene
tendence po omejevanju notariata, ki so v očitnem
nasprotju z razvojem notariata v drugih evropskih
državah. Za naše razmere je najbolj primerljiva organizacija notiarata v sosednji Avstriji. Naš veljavni
Zakon o notariatu se je zgledoval po predvojnem
Zakonu o javnih notarjih iz leta 1930 in po avstrijskem zakonu o notariatu ("Notariatsord-nung" iz leta
1871 z novelami). Očitno avtorji našega Zakona o
notariatu, ki je bil sprejet marca 1994 (Ur. l. RS št.
13/94), pri sestavi niso upoštevali zadnje novele
avstrijskega zakona, ki je bila sprejeta novembra
1993. Ta novela med drugim vsebuje poglavje o notarskih družbah (paragrafi 22 do 29), tako da lahko
avstrijski notarji opravljajo notariat tudi v organizacijski obliki notarske družbe. Družbeniki so lahko notarji in notarski kandidati. Za ustanovitev notarske
družbe je potrebno dovoljenje pristojne notarske zbornice, ki predhodno prouči predlog družbene pogodbe.
Firma mora vsebovati označbo »Javni notar« ter
imena vseh notarjev - družbenikov in označbo, da gre
za družbo. Če je poleg notarja družbenik samo notarski kandidat, je treba v firmi navesti poleg notarjevega
imena tudi oznako »und (&) Partner«. Zakon podrob-

no določa, katere pogoje mora izpolnjevati notarska
družba ves čas svojega obstoja.
V Republiki Sloveniji je notariatu najbližja
dejavnost odvetništvo, ki je po Ustavi RS opredeljeno
kot samostojna in neodvisna služba, ki deluje v okviru
pravosodja. Slovenski Zakon o odvetništvu (dalje:
ZO) - Ur. l. RS št. 18/93 - je sodoben zakon v katerem
je določeno, da lahko odvetnik opravlja svoj poklic
kot odvetnik posameznik ali pa v okviru odvetniške
družbe (členi 35 do 40 ZO). Odvetniška družba se
lahko ustanovi kot civilna odvetniška družba ali kot
odvetniška družba, ki je pravna oseba. Odvetniška
družba kot pravna oseba je lahko samo osebna družba
- družba z neomejeno osebno odgovornostjo
družbenikov in poslovodje za obveznosti družbe, v
kateri so lahko družbeniki in poslovodja samo odvetniki. Za ustanovitev in poslovanje odvetniške družbe
se uporabljajo predpisi o gospodarskih družbah, če ni
drugače določeno v ZO.
Naš veljavni Zakon o notariatu v skladu s
137. členom Ustave RS določa, da je notariat javna
služba, ki jo opravljajo notarji kot svoboden poklic.
Vsebinsko je področje dela notarjev opredeljeno v ZN
(sestavljanje javnih listin o pravnih poslih, izjavah
volje in dejstvih, prevzemanje listin in vrednostnih
papirjev ter denarja v hrambo, sestavljanje notarskih
zapisnikov in notarskih potrdil itd.). Tako notarji kot
tudi odvetniki lahko na zahtevo strank sestavljajo
zasebne listine in so pristojnosti obojih na tem področju
enake. Po obliki delovanja tako notarji kot odvetniki
opravljajo svoboden poklic. Tudi pogoji za imenovanje notarja in pogoji za pridobitev statusa odvetnika
so po 8. členu ZN in po 25. členu ZO zelo podobni
(razlika je le v minimalni dobi praktičnih izkušenj - za
notarje pet let in za odvetnike štiri leta). Za obe profesiji je potrebno, da je kandidat vreden zaupanja za
opravljanje poklica, pri čemer se za notarja zahteva
»da je vreden javnega zaupanja za oprav-ljanje notariata«, za odvetnika pa se zahteva »zaupa-nje za opravljanje odvetniškega poklica«. Bistvena razlika pa je v
tem, da velja za notarje po ZN »numerus clausus«, po
ZO pa lahko postane odvetnik vsakdo, ki izpolnjuje
zakonite pogoje za vpis v imenik odvetnikov.
Iz navedene primerjave odvetniške dejavno-
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sti in notariata po ZO in ZN lahko zaključimo, da gre
v obeh primerih za svoboden poklic, pri čemer je bistvena vsebina odvetniškega dela pravno svetovanje,
zastopanje in obramba strank pred sodišči in drugimi
organi ter sestavljanje (zasebnih) listin, bistvena vsebina notariata pa je sestavljanje javnih in zasebnih
listin in seveda tudi s tem povezano pravno svetovanje udeležencem pravnih poslov (slednje v ZN ni
posebej navedeno in bi tudi glede tega veljalo zakon
dopolniti). Glede na takšno vsebino področja dela
obeh dejavnosti, ki se medsebojno dopolnjujeta,
menim, da niso podani razlogi za organizacijsko
omejevanje notariata v primerjavi z odvetništvom.
Predlog novele ZN, ki poudarja, da notarji opravljajo
svoj po-klic osebno in z največ enim notarskim kandidatom, je zato nesprejemljiv, še zlasti, če ga primerjamo z najbolj sorodno službo - odvetništvom in z
notariatom v razvitih sosednjih evropskih državah (v
Avstriji, Nemčiji itd.).

Jože Dernovšek

javno službo celo bolj primerna od samostojnega poklica, ki ga mnogi primerjajo in enačijo s pojmom
"samostojnega podjetnika".
Iz vseh povedanih razlogov sem mnenja, da je
treba predlagano novelo ZN dopolniti s poglavjem o
notarski družbi kot možni (fakultativni) organizacijski
obliki notariata. Pri tem se lahko zgledujemo tako po
veljavnem avstrijskem zakonu kot tudi po našem
Zakonu o odvetništvu. Vsekakor je treba kot možnega
družbenika predvideti tudi notarskega kandidata namestnika. Podobne določbe slovenski ZO sicer ne
vsebuje, vendar menim, da je to pomankljivost, ki bi
jo veljalo odpraviti.

Menim, da je napačno stališče v predlogu
novele ZN, da je treba notarje obravnavati kot popolne
»individualiste«, ki zgolj z osebnim delom opravljajo
javno službo kot svoj poklic. Glede na zakonsko
omejeno število notarjev na območju posameznih
sodišč bi lahko družbo v krajih, kjer je en sam notar,
ustanovila kvečjemu notar in njegov notarski kandidat
- namestnik, s čimer bi se izboljšal položaj slednjega.
V Sloveniji praktično pride v poštev ustanovitev
družbe med dvema (ali več notarji) samo v Ljubljani
in
Mariboru.
Po
vzgledu
avstrijskega
»Notariatsordnung-a« bi se lahko določile zakonske
omejitve za ustanovitev notarske družbe kot pravne
osebe (npr. da lahko družbo ustanovita samo notarja iz
istega kraja ali notar in njegov notarski namestnik).
Prednosti notarske družbe kot pravne osebe bi
v razmerju do strank bile predvsem v večji kakovosti
notarskih storitev (možna bi bila usmeritev oz. specializacija za posamezna področja dela), v odgo-vornosti napram strankam (odgovarjali bi družba in vsi
družbeniki z vsem svojim premoženjem), v racionalizaciji poslovanja, v neprekinjenem delu v času letnih
dopustov in v primeru bolezni itd. Tudi sicer menim,
da je organizacijska oblika notariata kot pravne osebe
- družbe z neomejeno odgovornostjo - za notariat kot

Notarska pisarna, sredina 17. stoletja
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Mednarodne dejavnosti
Notarske zbornice Slovenije

M

ednarodno udejstvovanje slovenskih notarjev v bistvu poteka v dveh sklopih : v
okviru Mednarodne Unije Latinskega
Notariata in njenih organov ter v okviru
dvo- ali več-stranskih srečanj s predstavniki drugih
evropskih notariatov.

nismo bili člani mednarodne unije, so nas že na teh
dveh sestankih vabili k aktivni udeležbi in takojšnjem
sodelovanju. Vendar tega tako prisrčnega vabila nismo
mogli sprejeti, saj smo menili, da je treba počakati,
dokler nas ne sprejmejo v mednarodno zvezo – poleg
tega pa takrat še nismo imeli izoblikovanih vseh
organov zbornice. V Dublin smo šli na lastne stroške
pač tisti, ki nas je zanimalo, kako so notariati drugih
držav mednarodno povezani in kako delujejo mednarodni organi notariata .
Kljub temu, da smo odtlej vedno dobivali tudi
osebna vabila na zasedanja teh dveh komisij, se njunih zasedanj nismo udeleževali vse dotlej, dokler
slovenski notarji nismo bili sprejeti v UINL.

Mednarodna zveza Latinskega notariata ustanovljena
2. oktobra 1948, sedež U.I.H.L. v Buenos Ariesu

A/ MEDNARODNA
NOTARIATA

UNIJA

LATINSKEGA

Takoj za tem, ko je bila ustanovljena notarska zbornica, torej še preden so slovenski notarji
postali člani Mednarodne zveze Latinskega notariata
( UINL) , so se že začeli udejstvovati tudi v mednarodnem okolju.
Tako smo že takoj po začetku našega dela
prvič prisostvovali zasedanju obeh komisij UINL
(Union Internationale du Notariat Latin) t.j.
Mednarodne unije latinskega notariata , ki delujeta v
evropskem prostoru, že v juniju 1995 v Dublinu na
Irskem. Bili sta to komisiji : CAUE ( Commission des
affaires de l Union Europeenne de l Union Internationale
du Notariat Latin ) in CAEM
( Commission
des Affaires Europeene et de la Mediterranee de l
Union International du Notariat Latin ). Obseg delovanja prve je osredotočen na Evropsko unijo, druge
pa na evropski in sredozemski prostor . Čeprav še

Ta sprejem je bil središčni dogodek mednarodnega udejstvovanja . Seveda pa se ni dogodil kar
sam po sebi, temveč šele po tem, ko je bil za nami
dolgotrajen postopek. UINL sprejme v svoje vrste
samo tisti notariat, ki izpolnjuje mednarodno določene
pogoje za sprejem. To njeni predstavniki preverijo na
kraju samem. Tako so predstavniki UINL prišli v
Slovenijo, da se prepričajo, ali slovenski notariat
izpolnjuje pogoje za vključitev v mednarodno unijo.
Predhodno so preštudirali zakon o notariatu, postavljali predstavnikom zbornice nešteto vprašanj in nato
tudi pregledali, kako dejansko poslujejo notarji na
Slovenskem. Obiskali so nekaj notarskih pisarn in se
na lastne oči prepričali, kako poteka poslovanje.
Njihovo poročilo, ki je bilo nato poslano organom
UINL pristojnim za odločanje, je bilo – to je že treba
povedati,- precej laskavo. Seveda je bilo potem samo
še vprašanje časa, kdaj bo slovenski notariat sprejet
v mednarodno unijo. Časa namrec, ki je bil določen za
prvo naslednje zasedanje skupščine te unije, kajti
sprejem novih članov je izključna pristojnost skupščine
UINL, zbrane na rednem zasedanju.
To se je zgodilo 30.maja 1997 v Santo
Domingu. Sprejetih je bilo 5 novih članic unije in sicer
poleg Slovenije še Indonezija, Hrvaška, Panama in
Romunija . Sprejem je bil zelo slavnosten, dvorana je
bila nabito polna, ob predsedstveni mizi so plapolale
zastave držav članic in še posebej zastava unije, predsednik vsake od pristopajočih članic je imel po-zdrav-
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sprememb na tehnološkem področju ( elektronski podpis in sklepanje poslov na daljavo) so tudi zahteve do
aktivnosti notariata v mednarodnem prostoru vedno
večje. Notariat je in bo tudi v bodoče moral prevzemati iniciativo za izoblikovanje predlogov, kakor najustrezneje urejati novo nastala razmerja in kako postaviti vlogo notariata v njih.
Mednarodno je notariat povezan tudi v
Konferenci notariatov Evropske unije. Sestavljajo jo
delegacije notariatov držav, ki so v Evropski uniji, pa
tudi tistih, ki so v prvem krogu predvideni za sprejem
v unijo. Vsako od delegacij praviloma vodi predsednik
notarske zbornice posamezne države. Tudi ta konferenca je zelo aktivna. Zasedanja sestavljata po dva
dneva intenzivnega dela . Vsaka delegacija prejme
predhodno že obsežno gradivo z vsemi referati, ki se
nato na konferenci sami podajajo le v obliki posameznih povdarkov. Na tej konferenci se npr. tudi
obravnavajo in usklajujejo besedila aktov EU , ki neposredno zadevajo pristojnosti in delo notarjev.
2.DVO –
In tako smo postali člani Unije Latinskega Notariata
ni govor in izročil zastavo svoje države predsedstvu,
predsednik je čestital k sprejemu, skupščina je bučno
aplaudirala. In tako smo postali člani unije.
Dejavnost unije se odvija na njenih skupščinah
in v stalnem svetu unije ter njenih komisijah. Za nas
sta pomembni zlasti dve in sicer obe, ki obravnavata
Evropski prostor , to sta komisiji, ki sta opisani uvodoma.
Vsaka od članic Unije iz evropskega prostora
ima svoje predstavnike v vsaki od teh dveh komisij.
Pogovorni jezik v CAUE je francoski, v CAEM pa
francoski in nemški. Vsaka od obeh komisij ima sedaj
letno po dve zasedanji, zasedanja trajajo po dva dni,
pol dneva komisiji zasedata skupaj. Določen čas je
namenjen samo temu, da se obravnava spremembe v
zakonodajah vsake od članic ali pa sicer za notariat
posamezne članice pomembne dogodke. Tako imajo
predstavniki vseh evropskih držav vedno pregled nad
vsem, kar se na tem področju pomembnejšega dogaja
širom po Evropi. Glede na to, da se nahajamo v
obdobju zelo intenzivnih sprememb v Evropi ( širjenje Evropske unije z unifikacijo prava) , še zlasti pa

ALI VEČSTRANSKA SREČANJA

Vsako leto spomladi so avstrijski notarji
organizirali notarske dneve v Salzburgu. To so bili
študijski dnevi izredno širokega spektra, kot predavatelji so sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki iz najrazličnejših poklicev – torej daleč od tega,
da bi se poslušalo le o pravnih vprašanjih, teorijah in
dilemah. In vendar je bila prav vsaka tema izredno
zanimiva tudi za notarje. Ali je to pripisati dejstvu, da
se dandanašnji stroke tako hitro razvijajo in tako na
široko razpredajo svoje specializacije, da nihče
praktično ne more več slediti skoraj ničemur, kar ni

Katja Terčelj Verovšek

neposredno povezano z njegovim poklicnim delom –
tega ne vem, rečem lahko le, da ne bi hotela zamuditi
prav nobenega od predavanj ( in njim sledečih razpravljanj prisotnih ), ki sem jih tam poslušala. Teh
notarskih dni se niso udeleževali predstavniki zbornice, temveč individualno vsak od notarjev, ki je to
želel - vedno je bilo prisotno kar precejšnje število
slovenskih notarjev.
Slovenski notarji smo torej še nadalje gojili
že tradicionalno dobre odnose z avstrijskimi kolegi.
Vedno smo bili vabljeni tudi na Dneve latinskega
notariata na Dunaju, ki so v mesecu oktobru vsakega
leta in kjer so redno udeleženi notarji iz Avstrije,
Italije, Madžarske , Hrvaške, Slovaške, Poljske,
Romunije, Nemčije, Švice in Slovenije.
Tudi z madžarskimi notarji smo imeli zelo
dobro povezavo. V letu 1996 so prišli na delovni
obisk v Slovenijo in rezultat je bil spoznavanje njihove ureditve zapuščinskega postopka in izmenjava
izkušenj na drugih področjih dela. Pa tudi mi smo bili
na Madžarskem – na seminarju, ki ga je organizirala
madžarska zbornica ob pomoči Evropskega sveta .
V času od 04. – 06.04.1997 je naša zbornica
organizirala " Srečanje notarjev Alpe – Adria " v
Portorožu . Organiziranje takega srečanja je bilo za
našo zbornico, ki je relativno majhna in ki takrat še
niti sekretarja ni imela, delovno kar zajeten grižljaj.
Lahko pa rečemo, da smo zelo zadovoljni, da je tako
uspelo, kot je. Finančno je srečanje podprl Svet
Evrope. Tema tega srečanja je bila "Ustanavljanje
gospodarskih družb" , referati iz vsake od udeleženih
držav pa so prikazovali stanje njihove zakonodaje na
tem področju. Srečanja so se udeležili notarji iz
Avstrije – Koroške in Štajerske, iz Italije ter iz Hrvaške
in Slovenije.
V dneh 11. in 12.6.1999 je NZS organizirala
2. srečanje predsednikov NZ Slovenije, Avstrije,
Madžarske, Hrvaške, Češke in Slovaške v Portorožu.
Tema srečanja je bila vzpostavitev in delovanje registra zastavnih pravic upnikov na premičninah in
nepremičninah, ki niso vpisane v zemljiško knjigo.
Tudi na Hrvaško smo redno vabljeni na
dogodke , ki jih organizira hrvaška notarska zbornica
in se teh dogodkov redno udeležujejo predstavniki
NZS.
Predstavniki NZS so se udeležili tudi srečanj
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Srečanje notarjev Alpe - Adria se je udeležil tudi
minister
in sestankov na Madžarskem, v Dresdnu, Valenciji,
Wells-u , Rimu itd.
Aktivnosti slovenskih notarjev v mednarodnih stikih so bile doslej vedno sprejete z izredno naklonjenostjo. Evropski notariat medsebojno dobro
sodeluje in je živo zainteresiran za vse, kar se na
področju notariata dogaja v novo sprejetih članicah.
Večina kolegov govori tuj jezik in s tem udeležba na
mednarodnih srečanjih ne predstavlja nobene težave,
vzpostavljajo pa se z lahkoto tudi osebni stiki s kolegi
v tujini. Rezultat so vse številnejša vabila na mednaro-

Srečanje predsednikov NZ Slovenije, Avstrije,
Madžarske, Hrvaške, Češke in Slovaške je potekalo v
prijetnem vzdušju.
dna srečanja.

Katja Terčelj Verovšek
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Erika Braniselj

Mednarodni izobraževalni seminar
za notarje

N

emška zvezna notarska zbornica je v sodelovanju z nemškimi deželnimi notarskimi
zbornicami in nemško Ustanovo za mednarodno pravno sodelovanje organizirala
mednarodni izobraževalni seminar za notarje iz
dežel srednje in vzhodne Evrope.
Seminar je potekal v času od 13. marca do 12.
aprila 2000, udeležilo pa se ga je 18 notarjev iz
Madžarske, Poljske, Bolgarije, Latvije, Litve, Estonije,
Poljske, Romunije in Slovenije. Seminarja smo se iz
Slovenije udeležili štirje udeleženci, dva notarja in dva
notarska kandidata. Takoj po prijavi smo udeleženci
opravili preizkus znanja nemškega jezika, ki je bil
pogoj za udeležbo.

V prvem tednu smo udeleženci v Bonnu
poslušali predavanja znanih pravnih strokovnjakov –
profesorjev, sodnikov, odvetnikov in kolegov notarjev, ki so nas seznanili s pravno ureditvijo v Zvezni
republiki Nemčiji na področju notariata, dednega
prava, prava s področja zakonskih razmerij in
družinskega prava, zemljiško-knjižnega prava in predpisov o zavarovanju notarske odogovornosti.
Osrednji del izobraževanja je predstavljala
praksa v notarskih pisarnah pri nemških notarjih.
Udeleženci smo odpotovali v različna mesta Zvezne
Republike Nemčije in tri tedne opazovali konkretno
delo nemških notarjev. Ta del je bil zlasti zanimiv, saj
smo notarji sodelovali in se seznanili z obsegom in
načinom dela nemških kolegov.

Bistvene značilnosti notariata v Nemčiji so naslednje:
A . Zgodovinski nastanek notariata v ZRN
Notariat je v Nemčiji uveden že od 13. stoletja dalje,
ko so pod vplivom rimskega prava v praksi delovali
tudi notarji. Uradno pa je cesar Maximilijan leta 1512
v Kolnu razglasil prvi Notarski red / Notariatsordnung/
.

B. Kaj je poslanstvo nemškega notarja
Sedaj veljavni Zvezni notarski red / Bundesnotariatsordnung – okrajšano BnotO/ določa, da je notar neodvisni nosilec javne službe, ki strankam svetuje.
Interesov svojih strank ne zastopa enostransko, temveč
objektivno, pri čemer se ves čas trudi, da pogodbeno
pravna razmerja rešuje v namenu mirne rešitve morebitnih sporov.
Skrbeti mora zato, da prava neuke stranke pouči o
pravnih posledicah sklenjenih pravnih poslov.
Nevtralnost in neodvisnost notarja sta zagotovljeni
preko sistema »numerus clausus«.
Na podlagi navedenih načel je dejavnost notarjev na
področju raznovrstnih overitev, ter na področju
zemljiško-knjižnega prava, prava s področja zakonske
zveze, dednega, trgovinskega in podje-tniškega prava
in mednarodnega zasebnega prava .
C. Krajevna pristojnost notarja
Krajevna pristojnost je določena ob imenovanju, ob
katerem je določen sedež poslovanja.
Notar lahko posluje na območju krajevne pristojnosti višjega deželnega sodišča, v območju katerega
ima sedež svojega poslovanja.
Kršitve določb o krajevni pristojnosti predstavljajo
disciplinsko kršitev, ki jo obravnava notarska
zbornica.
V mestih z več kot 100.000 prebivalci je področje
notarjevega poslovanja lahko omejeno na določeno
mestno področje (paragraf 10 II 1 B NotO).
Izven svojega sedeža poslovanja sme notar poslovati
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samo v primeru, kadar je zadeva nujna in neodložljiva
ter bi z odlašanjem nastala škoda zaradi zamude
opravljene storitve pod pogojem, da takšno poslovanje
odobri nadzorni organ Notarske zbornice (paragraf
11 II BnotO).
D. Stvarna pristojnost
Nemški notarji obravnavajo naslednje zadeve:
• overitve in potrditve, pri čemer je notarjeva dolžnost,
da opozori stranke na morebitno nične pravne posle.
Največji obseg notarjevega dela predstavlja sestava
zemljiškoknjižnih listin, pri čemer velja poudariti, da
izključno notarji lahko sestavljajo listine o prenosu
lastninske in drugih pravic na nepremičninah.
Notarji sestavljajo darilne in kupoprodajne pogodbe
za stanovanja, zemljiške parcele, hiše, večkrat tudi v
povezavi z dednim prenosom lastninske pravice,
skrbijo za ustrezen vpis teh pravic v zemljiški knjigi in
za izbris vpisanih hipotek oziroma zemljiškega
dolga.
Hipoteka se kot instrument zavarovanja skoraj ne
uporablja več, pač pa se v praksi uporablja institut
zavarovanja zemljiški dolg (Grundschuld), ki je v
primerjavi s hipoteko bolj uporaben.
Nadalje notarji sestavljajo listine v dednopravnih
zadevah, zlasti oporoke, pri čemer sem zasledila glede
na mešane zakonske zveze tudi probleme s področja
mednarodnega zasebnega prava.
Primer: V notarski pisarni sta se zglasila dva grška
državljana, ki živita v Nemčiji in sta želela sestaviti
vzajemno oporoko. Treba je bilo preveriti, po katerem
zakonu je treba sestaviti oporoko. Po ugotovitvi
navezne okoliščine lex nationalis je notar ugotovil, da
grški zakon ne dopušča vzajemne oporoke, ki bi bila
tako nična.
Po obsegu je na drugem mestu sestava listin s področja družinskega prava, zlasti pogodb o ugotovitvi
premoženja med zakonci. V Munchnu, kjer sem
opravljala prakso, je bilo zlasti veliko pogodb o ugotovitvi in priznanju posebnega premoženja pred
sklenitvijo zakonske zveze, pa tudi tekom zakonske
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zveze. S tem odpadejo vse kasnejše tožbe na ugotavljanje višine deležev na solastnem premoženju.
Notarji sestavljajo tudi listine s področja trgovinskega prava, ustanavljajo trgovinske družbe in jih
vpisujejo v register.
Poudariti velja, da nemški notarji v vse notarske
listine, ki jih sestavljajo, vključujejo klavzulo
izvršljivosti, kar pomeni, da je notarska listina neposredno izvršljiva – te klavzule so sestavni del vseh
listin o prenosu nepremičnin, pogodb med zakonci,
dednopravnih listin, gradbenih pogodb in drugih
področij. Odpravek s klavzulo o izvršljivi listini pa se
vedno izroči le upniku.
E. Organiziranost notarjev v Nemčiji
V zvezni republiki Nemčiji je 21 regionalnih notarskih zbornic v 16 zveznih državah, ki so članice
Zvezne notarske zbornice.
Zvezna notarska zbornica je svetovalni organ za
zakonodajalca in zvezne organe, vključno tudi za
zvezna sodišča. To svojo funkcijo izpolnjuje tako, da
daje pripombe k predlogom zakonov, ki se nanašajo na
notariat in njegov delokrog, kot tudi kot soudeleženka
v delovnih in ekspertnih skupinah ustreznih zveznih
Ministrstev, ter podaja pobude za nove zakone s
področja notariata.
Zvezna notarska zbornica vzdržuje znanstveno strokovne stike tudi z Nemškim notarskim institutom v
Wurzburgu, ki rešuje strokovna vprašanja posameznih
notarjev. Glede na to, da ta institut financirajo tako
Zvezna notarska zbornica, kot tudi posamezne deželne
zbornice, so te informacije za notarje brezplačne.
Zvezna notarska zbornica zastopa tudi interese
nemškega notariata na mednarodnem področju, saj je
nemški notariat član Unije mednarodnega latinskega
notariata.
Poleg tega ima Zvezna notarska zbornica svoj lasten
biro v Bruslju in je članica Konference Notariatov
Evropske Unije / C.N.U.E./ .
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Andrej Dokler

Izobraževanje in usposabljanje
notarjev

V

času petih let delovanja notarjev smo kar
precej casa posvetili izobraževanju, ki nam
je v veliki meri pripomoglo k strokovnejšemu
in enotnejšemu delu. Vrsta, obseg in intenzivnost izobraževanja kažejo, da je šlo na eni strani za
razmeroma nova in specifična področja dela, ki so
narekovala dodatno izobraževanje sicer že uveljavljenih in izoblikovanih pravnikov , kar so imenovani
notarji nedvomno bili, po drugi strani pa je to tudi ali
pa predvsem odraz odgovornega odnosa notarjev do
svojega poslovanja in dela ter želja, da bi bilo to delo
na najvišji možni strokovni ravni. Slednje pa pomeni
hitro, prijazno in celovito storitev in ne le kakovostno
pravno delo s cim manj napakami. Menim, da smo
notarji kar hitro dojeli naravo in pomen notariata v
družbi ter njegovo umestitev v pravnem sistemu, tudi
na osnovi našega izobraževanja in usposabljanja. Le
–to se je začelo že pred imenovanjem prvih notarjev in
sicer v poletnih mesecih 1994 leta. Tedaj je Ministrstvo
za pravosodje organiziralo enomesečni seminar o
vlogi, pomenu , pristojnostih in poslovanju notarja.
Večina pozneje imenovanih notarjev se je udeležila
tega seminarja. Takoj po pričetku dela pa je bilo organizirano srecanje notarjev , na katerem smo izmenjali
prve izkušnje ter skupaj z evropskimi kolegi razreševali
prve – zacetne dileme.

za notarje« . Tovrstno izobraževanje smo nato nadaljevali v leti 1997 na temo » Ustanavljanje gospodarskih družb » , pri čemer smo to obdelali primerjalno
glede na ureditev v Avstriji , Italiji in Hrvaški ter
Madžarski . Istega leta smo obravnavali tudi povsem
novo ureditev v zvezi s prevzemi družb , v letu 1998
pa prve spremembe in dopolnitve ZGD. Vse to je v
veliki meri pripomoglo , da smo notarji svojo funkcijo
na tem področju uspeli uveljaviti tako, da je pravna
varnost na dokaj visokem nivoju, formalne razsežnosti
našega dela pa čim manj obremenjujoče za poslovanje gospodarskih družb.
Druga polovica leta 1998 in začetek leta 1999
sta bila v celoti namenjena Zakonu o izvršbi in zavarovanju ter sporazumom o zavarovanju denarnih terjatev,
ki so prešli v pristojnost notarjev. Tako je bil najprej
organiziran seminar o vsebini novega zakona, zatem
pa še strokovno posvetovanje notarjev v Čateških
Toplicah , kjer smo razčiščevali vse razsežnosti novega področja dela, dokončno stališče pa je bilo sprejeto
potem na naslednjem sestanku v Ljubljani.

Potrebno je povedati, da so pri izobraževanju
in usposabljanju v zelo veliki meri sodelovali kolegi
notarji iz različnih evropskih držav (zlasti iz ZRN,
Avstrije in Madžarske) bodisi posamezno, preko njihovih nacionalnih notarskih zbornic ali preko mednarodnih organizacij. Naj omenim le strokovni srečanji
v maju 1998 leta v Ljubljani na temo »Vloga in naloge
notarja v evropski uniji » ter v septembru 1999 leta na
temo » Organiziranje in vodenje notarske pisarne«. Ob
vseh teh srečanjih so se med nami stkale prijateljske
vezi in medsebojno spoštovanje , ki so porok tudi za
bodoče sodelovanje.

Svojevrstno izobraževanje in usposabljanje
notarjev in notarskih kandidatov pomeni tudi sprejemanje t.i.m. »obveznih navodil« . Gre za to, da se ob
vsakodnevnem delu evidentirajo odprti pravni problemi, bodisi da zadevajo materialno bodisi formalno
plat nekega razmerja. Le ti se obravnavajo na območnih
zborih, pristojnih komisijah ter posebnih strokovnih
srečanjih. Takšni srečanji sta bili na Ribnem v novembru 1996 leta in v Ljubljani januarja 1999 leta. Plod
tega dela so stališča z vseh področij našega poslovanja
, ki jih je zatem sprejela skupščina notarske zbornice .
Pomenijo pa napor notarjev in notarskih kandidatov ,
da se različne pravne dileme razrešijo in da se s tem
tudi poenoti naše delo. Nenazadnje pa je to nedvomno
tudi prispevek k večji pravni varnosti in s tem pravni
državi.

Veliko novosti je v naš pravni red prinesel
Zakon o gospodarskih družbah, zlasti na področju
statusnega in posebej delniškega prava. Pri tem je
notarju dodeljena kar pomembna vloga. Zato smo že v
novembru 1995 ob sodelovanju Pravne fakultete
Maribor organizirali 3 dnevno »šolo delniškega prava

Že od uvedbe notariata dalje obstoje razmišljanja o tem, da bi slovenski notarji dobili določene
pristojnosti na področju dedovanja. Zgledi na tujem so
različni, razlicne pa so tudi ideje pri nas o tem v
kolikšnem obsegu, na kakšen način in katere pristojnosti naj se prenesejo. Že v letu 1996 smo organizirali
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srečanje z madžarskimi kolegi, ki so nam predstavili
vlogo notariata v zapuščinskih zadevah pri njih, pri
cemer smo ugotovili, da imajo kar nekaj samosvojih
rešitev. Razmišljanja kako to urediti pri nas, so bila
vseskozi prisotna, intenzivirala pa so se letos , ko je
Ministrstvo za pravosodje pripravilo osnutek sprememb Zakona o notariatu , ki pričenja urejati tudi to
materijo. Temu so namenjena naslednja srečanja notarjev in notarskih kandidatov, na katerih bomo poskušali
soprispevati k izboru najprimernejše rešitve ter se
zatem tudi strokovno in organizacijsko usposobiti za
izvajanje novih nalog.

junij 2000

srečanja (obvezna navodila)
•
priprava strokovnih mnenj glede zakonodaje
in pravnega razvoja posebno na tradicional
nih delovnih področjih notarjev
•
povezava z izobraževalnimi oblikami ali 		
institucijami sorodnih združenj .
V zvezi s tako zasnovanim izobraževanjem in usposabljanjem bo potrebno skleniti ustrezne dogovore
tako z državnimi organi kot tudi pravnimi fakultetami
ter poiskati vire za izvedbo zastavljenih nalog.
Vsekakor pa je to potrebno storiti čimpreje.

Za » pokušino », saj za kaj več ni bilo časa,
smo se dotaknili overitev podpisov , veljavnosti notarskih listin v mednarodnem prometu , menice, pridržka
lastninske pravice in problemov pranja denarja.
Nenazadnje je potrebno omeniti, da je skoraj
četrtina vseh notarjev in notarskih kandidatov vpisanih
na podiplomskih študijih na Pravnih fakultetah v
Ljubljani in Mariboru in da se jih večina udeležuje
raznih seminarjev in šol. Ti kolegi so nam stalni vir
koristnih pravnih nasvetov in mnenj, za kar jim je
potrebno dati posebno priznanje.
Že takšen, najkrajši možni pregled
izobraževanja in usposabljanja, pokaže, da temu
področju posvečamo veliko svojega časa in truda.
Vendarle pa so »bele lise« pri tem kar velike , tako na
opisanih področjih kot tudi drugih, zlasti na področju
pogodbenega prava, stvarnega prava, javnega prava,
davčnih predpisov etc. etc.. Zato že kar nekaj časa zori
ideja, da ustanovimo posebno in stalno obliko
izobraževanja in usposabljanje notarjev , notarskih
kandidatov, pripravnikov in zaposlenih v notarskih
pisarnah. Delovanje takšne »šole« naj bi bilo večplastno
:
•
sistematično izobraževanje notarjev in 		
notarskih kandidatov po posameznih pravnih
področjih
•
usposabljanje za pripravniški izpit in morebit
ni izpit za notarske kandidate
•
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v
notarskih pisarnah
•
oblikovanje predlogov in osnov za strokovna
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Sonja Kralj

Naj le traja

K

o premišljujem o začetkih dela kot notarka,
mi misli kar nehote uhajajo k stvarem, ki
smo jih morali opraviti kot nujen pogoj za
začetek dela v notarskih pisarnah.

Najbrž je bilo nam, ki smo bili imenovani po
drugem razpisu za notarska mesta še težje, saj smo
imeli na razpolago le mesec maj, da smo vse uredili.
Organizacija pisarn, vsebinske priprave na začetek
dela, pridobivanje sodelavcev, zaposlenih v pisarnivse to bo najbrž vedno ostalo v spominu vsakega od
nas.
Velika želja po izobraževanju, potreba po izmenjavi
izkušenj, vse to nas je vodilo, da smo se v teh petih
letih veliko srečevali.
Strokovna srečanja in skupščine so pri vsakem
od nas zapisana tako ali drugače, v boljšem ali slabšem
spominu, pač glede na to, ali smo na teh srečanjih
slišali ali spoznali, kar smo pričakovali in želeli.
Prijateljevanja, ki pa smo jih doživeli na naših
praznovanjih obletnic začetka dela notarskih pisarn v
Sloveniji in drugih srečanjih, pa so se nam vsem
najbrž zapisala le v dobrem in lepem.
Velika večina se nas je udeleževala obletnic,
"rojstnih dni " pričetka notariata na Slovenskem.

Ko smo se 1. junija 1996 zbrali v Brežicah pri
prijazni lastnici gostišča LES ob šampanjcu in jagodah, se nam je zdelo, da kar ni res, da je preteklo že
eno leto.

Jagode in šampanjec, vzpodbuda za prihodnost
Ko smo se z vlakcem popeljali do ranča
našega prijatelja Drageca na Kapelah, je beseda tekla
o težavah in problemih, za katere je vsak od nas mislil,
da so le njegove, pa smo ob pogovoru s kolegom ali
kolegico le spoznali, da smo si tudi glede tega podobni.

Ob obilni jedači in pijači, organizacijo vsega
tega je imel naš spoštovani kolega Andrej Dokler ter
ob spremljavi "muzikantov" smo tudi spoznavali, da
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postajamo prijatelji in napis na torti, ki smo jo razrezali ob 1. obletnici dela notarskih pisarn v Sloveniji:
"življenje, to niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki
smo si jih zapomnili,"
je postajal resničnost.
In bilo je leto 1997.
V pomladnem mesecu aprilu, od 4. do 6.
aprila 1997, smo se srečali na Mednarodnem srečanju
notarjev v prostoru Alpe-Adria v Portorožu. Velika
mednarodna udeležba, še posebej avstrijskih kolegov,
je bila priznanje naši notarski zbornici, kar pa ne
moremo reči za udeležbo nas samih, saj nas je bilo
notark in notarjev zelo malo.
Pa je bilo kljub temu srečanje uspešno izpeljano in
zaradi prijetnega večera ob glasbi ansambla Albatros v
hotelu Emona in prijetne večerje v Starem mlinu v
Ankranu ter vožnje z ladjo ob slovenski obali, je
najbrž ostalo v spominu tudi gostom.
Ob tem srečanju pa smo se zahvalili tudi našemu
prvemu predsedniku Notarske zbornice Slovenije,
kolegu Andreju Škrku, za vse kar je storil ob vzpostavitvi notariata na slovenskem in v prvih letih delovanja
ter mu vročili sliko slikarke Dore Plestenjak.
Tudi drugi "rojstni dan" notariata smo pro-
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zagotovilo, da smo preživeli še en nepo-zaben dan ob
Krki. Spust s čolni po Krki, ob tem pa še šampanjec,
je stopnjevalo prijetno vzdušje srečanja, ki smo ga v
soboto 14.6.1997 zaključili na prelepi jasi ob Krki.
Veliko besed smo ob obilni jedači in pijači ter
pesmih Mira Ungarja in naše kolegice Erike, namenili
sprejemu Notarske zbornice Slovenije v Mednarodno
unijo latinskega notariata.
Pregledovali smo fotografije, ki smo jih s
kolegi posneli štirinajst dni pred tem, od 28.05.1997
do 30.6.1997 v Santa Domingu v Dominikanski
Republiki.
Sprejem Notarske zbornice Slovenije v
Mednarodno unijo latinskega notariata, je bil res nepozaben. Delegacija slovenskih notarjev, ki smo se
udeležili sprejema, smo bili zelo ponosni, ko so vsi
navzoči v dvorani, vključno s predsedstvom, po
odličnem govoru našega predsednika Borisa Lepše v
angleščini, bučno zaploskali in celotna slovenska delegacija smo vstati (naj si dovolim pripombo, da se je
to zgodilo samo ob razglasitvi našega sprejema v
unijo).
Ti krasni občutki so najbrž prisotni še sedaj, pri vseh,
ki smo bili takrat navzoči v dvorani.
Pa tudi vsa srečanja in sprejemi, ki smo se jih udeležili
v Santu Domingu, so pustili lepe spomine, saj smo
imeli priložnost srečati se s številnimi kolegi iz vseh
držav unije.
Mi smo postali 178. članica.
Srečanja, ki smo jih imeli in še posebej pogovori, ki
jih je imel predsednik Lepša in kolegica Katja Terčelj
Verovšek, so naredili tudi pri drugih sodelujočih na tej
skupščini U.I.N.L. velik, dober vtis.
Dobili pa smo tudi povabilo, da se udeležimo naslednje skupščine U.I.N.L., ki bo v Atenah v Grčiji in
upam, da bo tudi v Atenah naša delegacija tako
številna kot v Santa Domingu ali pa še večja.

slavili v čudovitem vzdušju Dolenjske. Odlična organizacija našega kolega Andreja Doklerja, ki se mu ob
tej priliki tudi zahvaljujem za vso neizmerno energijo,
ki jo vlaga, da so vsa naša srečanja nekaj posebnega
in celotnega Območnega zbora Dolenjske, nam je bila

In prišlo je leto 1998.
Nekateri izmed kolegov smo sprejeli vabilo
Avstrijske notarske zbornice in se na pustno soboto
udeležili velikega Dunajskega plesa pravnikov.
Kot je običaj, smo bili najprej sprejeti pri Ministru za
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pravosodje dr. Michaleku, ki je tudi notar in se nato
udeležili svečane večerje z avstrijskimi kolegi ter
kolegi iz Češke, Madžarske in Hrvaške.
Sledili pa so zvoki dunajskih valčkov, ki na Dunaju na
pološčenem parketu Hofchburga zvenijo malce
drugače kot drugje.
Priporočam vam, spoštovani kolegi, da to preizkusite
tudi sami, kajti vsako leto nas kolegi iz Avstrije vabijo
na to tradicionalno prireditev.
Po pomladanskih aktivnostih, udeležbi na 10.
evropskih notarskih dnevih v Salzburgu, v dneh od
24.04. do 26.04. 1998 in seminarju komisije za
Evropske zadeve, ki je potekal v Ljubljani od 08. do
09. maja 1998, smo se kolegi 5. in 6. junija ponovno
srečali, ne sicer v zadovoljivem številu, na tretjem
rojstnem dnevu notarijata.
Torta, ki smo jo razrezali, je nosila sporočilo: "Naj le

Tekle so priprave na udeležbo na Kongresu mednarodne unije latinskega notariata v Buenos Airesu, ki je
potekal od 27.09. do 03. 10. 1998.
Mednarodna unija latinskega notariata je bila
ustanovljena 1948 leta in tako je bil kongres v Buenos
Airesu ob 50.obletnici ustanovitve še posebej slovesen, predvsem pa s številno udeležbo.
Organizacija kongresa je bila kljub velikemu
številu udeležencev zadovoljiva in nam je omogočila
srečanja s številnimi kolegi raznih celin sveta.
Aktivna udeležba naših kolegov Katje
Terčelj- Verovšek, Erike Braniselj, predsednika Borisa
Lepše in kolega Staneta Bohinca je dala pečat kongresu tudi s strani Notarske zbornice Slovenije.

“Največji predsednik najmanjšega notariata”, tako
so nagovorili kolega Borisa
traja".
Ob tem smo se zamislili in vsak pri sebi je razmišljal,
kaj mu pomeni biti NOTAR, NOTARKA.
In najbrž se je tudi marsikdo med nami spomnil besed
dr. Kirschnerja, ki nam je na seminarju konec julija
1995 ( 30.06.1995) omenil 7 patronov, zaščitnikov
notariata.
Meni sta ostala v spominu Sv. Katarina in Sv.
Nikolaj.
Meseca septembra 1998 je bil za številne med
nami nekaj posebnega.

Veliko izmenjav, mnenj in izkušenj pa je bilo
opravljenih na sprejemu Avstrijske notarske zbornice
01.10.1998 v "Clubu Americano de Buenos Aires".
Že na tem sprejemu smo bili seznanjeni z osnovnimi
podatki simpozija o elektronskem poslovanju, ki bo
potekal na Dunaju od 07.do 09. junija 2000.
Na tem prijateljskem sprejemu smo se veliko
naučili, predvsem tega, da je potrebno zaradi vseh
mednarodnih aktivnostih, ki potekajo v okviru U.I.N.
L. načrtovati seminarje že dolgo prej in tudi izkoristiti
vsak trenutek za promocijo.
Kongres U.I.N.L. je bil zaključen s svečano večerjo
ob argentinskem tangu.

Sonja Kralj

Ker pa je Južna Amerika zelo daleč in tja ne greš, vsaj
večina ne, vsako leto, smo udeleženci kongresa izkoristili to priliko tudi za kratek ogled Peruja, Brazilije,
nekateri (kolega Srečko) pa so "skočili" še v
Montevideo.
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"Zaprti" vsak v svoje notarske pisarne smo se
pravzaprav prvič v letu srečali (izvzamem naj
skupščino) na srečaju predsednikov notarskih zbornic
držav Alpe Adria od 11. junija do 13. junija v
Portorožu.

Argentinski tango, El Kondor Passa, caipirinja; to so

Na sprejemu v “Club Americano de Buenos Aires”
Srečanje smo začeli v prijateljskem vzdušju na ladji.
Obvezen del ogleda slovenske obale in večerje ter
prijetnega vzdušja, je bila tudi torta in svečke ob
četrtem rojstnem dnevu delovanja notariata. Ne glede
na prijetno vzdušje, večer pred uradnim srečanjem
predsednikov NZ v prostoru Alpe Adria, pa je bil
uspešen tudi strokovni del, ki je potekal naslednjega
dne.

besede, ki povedo veliko vsem tistim, ki smo se
udeležili te dolge poti.
Pričujoče fotografije pa naj vsem ostalim kolegom
vzpodbudijo nemir in radovednost in se nam drugič
pridružite.
In prišlo je leto 1999.
Odprtje novih prostorov notarske zbornice v
začetku leta smo kar nekako prešli, so nam pa lahko v
ponos in nam omogočajo, da organi zbornice delujejo
kot zahteva današnji čas.
Zimski in pomladni meseci leta 1999 so
minili očitno za nas vse zelo delovno.

Preletela sem kar nekaj druženj s kolegi, v teh
petih letih. Pa jih je še ostalo za prihodnje zapise. Tudi
tisto srečanje, ko smo imeli trgatev na "Dragecovem
ranču" v Kapelah. In iz grozdja, ki smo ga obrali,
je nastalo notarsko vino.
Ja, res smo doživeli že veliko lepih, skupnih
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druženj v teh petih letih.
In človek si ne more kaj, da ne bi rekel:
"NAJ LE TRAJA".

Sami poskrbimo tudi za notarsko vino.

Vse najlepše.

Veseli smo bili, da so se srečanja udeležili ugledni
gosti

Sonja Kralj

Kodeks notarske etike
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K

odeks 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.

TEMELJNA NAČELA

Notarska poklicna etika odseva svojske naloge
notarskega poklica v skladu z etičnimi načeli pravne
države.

Notar naj opravlja svoj poklic s posebno skrbnostjo.

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.

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.

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

Notar naj si kot oseba javnega zaupanja ves čas
prizadeva, da si to zaupanje ohrani, ga utrjuje in ga z
nobenim dejanjem ne omaje.

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
eti-čna vprašanja in naj si prizadevajo v svoje delo
vnesti vedno nove in bolj popolne etične prvine.

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

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.

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.

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.

Notar je oseba javnega zaupanja
1.člen

2. člen

Neodvisnost in nepristranost
3. člen

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 prido-bitno in
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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.

Kodeks notarske etike

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.

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

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

Kodeks notarske etike

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
ce-nejšega 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.
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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
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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.

Kodeks notarske etike

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

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.

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.

28. člen
STROKOVNOST IN IZOBRAŽEVANJE
Kadar notar pri overitvi točnosti prepisa meni, da

Kodeks notarske etike
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33. člen

39. 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.

Notar naj ne odkloni zaprošenega sodelovanja pri
notarski storitvi kot drugi notar ali nadomeščanja
odsotnega notarja brez utemeljenega razloga.

34. 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.

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

40. člen
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In Memoriam

In Memoriam

O

Od našega pokojnega kolega Andreja
Martinca smo se notarji poslovili decembra
1997 na pokopališču v Kamniku, v njegovem rojstnem kraju. Že v letu 1966 se je
kolega Andrej preselil v Posavje, kjer je opravljal
pomembne dolžnosti. Bil je načelnik Oddelka za gospodar-stvo in finance pri SO Sevnica, direktor
splošnega sektorja v Konfekciji Lisca v Sevnici, od
19.03.1971 dalje pa sodnik na Občinskem sodišču v
Krškem. V septembru 1977 je odšel med odvetnike,
za notarja pa je bil izvoljen med prvimi tridesetimi.

V skoraj 18-letni
odvetniški praksi se
je kolega Andrej najraje posvečal problematiki kmečkega
prebival-stva, vendar
se tudi drugim
pravnim področjem
ni odrekal. Težave
svojih strank je
skušal reševati na
čim manj boleč in
enostaven način.
Menil je, da za
stranko sprejemljiva
Andrej Martinc
poravnava primerneje
rešuje sporna razmerja kot vsaka meritorna sodba. Tudi v notariatu je
zaradi bogatih življenjskih izkušenj v kratkem času
pridobil številno klientelo.
Odšel je tiho in nenadoma. Nikomur od svojih kolegov ni ničesar povedal o svojih zdravstvenih težavah.
Sodelavcem, stanovskim kolegom in prijateljem bo
še dolgo ostal v spominu tudi zaradi zanj značilnega
in svojevrstnega humorja. Pogrešamo njegove iskrive
ideje, tovariške nasvete in prijetno razpoloženje, ki
ga je vnašal v svoje okolje.

Notar Alojz Vidic

V

mesecu oktobru 1999 smo se mnogo
prezgodaj poslovili od kolegice Albine
Kraševec. Kolegica Bina je ves čas, po
diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani
poklicno delovala v svojem rojstnem kraju na
Vrhniki. V svojih prvih letih je delala v gospodarstvu, vendar je njeno poklicno kariero neizbrisno
zaznamovalo delo sodnice na vrhniškem sodišču. Za
celo generacijo pravnikov je postala specialistka na
klasičnem civilnopravnem področju. Bila je
neizčrpen vir zna-nja in izkušenj, ki ga je pridobila
pri odločanju v številnih zapuščinskih, delitvenih ,
zemljiških in drugih nepravdnih primerih.
Pri svojem sodniškem delu je natančno spoznala
domače okolje in ljudi, njihove težave, družinske
razmere, zapletene
premoženjske odnose
v rodbinah. Vse to ji
je pomagalo tudi kasneje, ko se je preselila med odvetnike,
predvsem pa zadnja
leta, ko je postala
notarka na Vrhniki.
Leta 1995 je bil v
Sloveniji ponovno
vzpostavljen notariat.
Državni zbor
Republike Slovenije
je imenoval prve
Albina Kraševec
notarje katerih naloga
je bila organizirati
Notarsko zbornico Slovenije in spodbuditi njeno
delovanje. Med prvimi tridesetimi notarji je bila tudi
Bina, ki je s svojo prislovično natančnostjo, doslednostjo in odločnostjo prispevala k temu, da je notariat
na slovenskem ponovno pognal svoje korenine.

Notar Boris Lepša
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Kronološki pregled delovanja
Notarske zbornice Slovenije
Leto 1995

Leto 1997

•

•

15.02.: Ustanovna skupščina Notarske
zbornice v kongresni dvorani TR 3 v
Ljubljani.
•
08.04.: 2. skupščina Notarske zbornice 		
Slovenije v prostorih Pravne fakultete v 		
Mariboru.
•
13.05.: 3. skupščina Notarske zbornice 		
SlovenijevkonferenčnidvoraniOkrožnega
sodišča v Ljubljani
•
01.06.: Pričetek dela notarjev.
•
01.07.: Izobraževalni seminar za notarje v
Ljubljani, na katerem so sodelovali kot
predavatelji notarji iz več Evropskih držav.
•
September: Strokovno srečanje notarjev 		
Madžarske in Slovenije v Szombatheyu.
•
November: Šola delniškega prava za notarje
v Rogaški Slatini v sodelovanju s Pravno 		
fakulteto v Mariboru.

15.03.: 5. skupščina Notarske zbornice 		
Slovenije v konferenčni dvorani TR 3 v 		
Ljubljani.
•
14.06.: Družabno srečanje v Kostanjevici na
Krki ob 2. obletnici delovanja.
•
01.07.: Pri Notarski zbornici Slovenije se je
pričel voditi centralni register pri notarjih 		
hranjenih oporok.
•
04. -06. 04.: Mednarodno srečanje notarjev
»Alpe-Adria« v Portorožu. Tema srečanja je
bila »Ustanavljanje gospodarskih družb«.
•
30.05.: Sprejem Notarske zbornice 		
Slovenije v Mednarodno unijo latinskega 		
notariata.
•
27.09.: Strokovno srečanje notarjev v 		
Ljubljani. Dr. Nina Plavšak je predavala o
novostih v zvezi z zakonom o prevzemih.

Leto 1998
Leto 1996
•
•

•

•

•
•

•

27. in 28. 01.: Delovno srečanje notarjev v
Moravskih toplicah.
Predavanje o protestih menic.
11. in 12. 03.: Obisk delegacije Mednarodne
unije latinskega notariata na čelu s
predsednikom gospodom Chardonom v 		
Ljubljani.
13.04.: 4. skupščina Notarske zbornice 		
Slovenije v kongresni dvorani TR 3
v Ljubljani.
Sprejet je bil Kodeks notarske poklicne 		
etike.
01.06.: Družabno srečanje v Kapelah ob 1.
obletnici notariata.
06. do 08. 09.: Srečanje notarjev Madžarske
in Slovenije v Mariboru. Madžarski notarji
so predstavili celoten potek zapuščinskih 		
postopkov pri njih.
23.11.: Strokovno srečanje notarjev v 		
Ribnem pri Bledu.

15.03.: 6. skupščina Notarske zbornice 		
Slovenije v hotelu Kokra, Brdo pri Kranju.
Strokovno srečanje na katerem je prof. dr.
Mirko Ilešič predaval o »Pridržku lastninske
pravice«, prof. dr. Marijan Kocbek pa je 		
predstavil aktualna vprašanja na področju 		
korporacijskega prava.
•
08. in 09.05.: Notarska zbornica je v
sodelovanju s Komisijo za evropske in
sredozemske zadeve Mednarodne unije 		
latinskega notaria ta organizirala seminar 		
»Vloga in naloge notarja v državah 		
Evropske unije«. Na seminarju so predavali
ugledni tuji predavatelji, med njimi tudi 		
predsednik Komisije CAEM - Aart D.G. 		
Heering, dr. Anderluh, dr. Woschnak,
dr. Erber-Fallerjeva in dr. Bokai.
•
05. in 06.06.: Družabno srečanje v Portorožu
ob 3. obletnici delovanja.
•
17.09.: Seminar o izvršbi, s sodelovanjem
sodnice Dide Volk.
•
17. in 18. 10: Strokovno srečanje notarjev v
Čatežu v zvezi z novim zakonom o izvršbi.
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01.10.: Predstavniki Notarske zbornice 		
Slovenije so se udeležili kongresa 		
Mednarodne unije latinskega notariata
v Argentini.
V mesecu aprilu je Notarska zbornica 		
Slovenije prizadetim ob potresu v Posočju
prispevala finančno pomoč v višini 		
1.000.000,00 SIT.

Aleksander Šanca

•
ia-

Slovenije v hotelu Emona v Portorožu.
09.- 11.06.: Prireditve ob 5. obletnici notarta v Sloveniji, hotel Habakuk v Mariboru.

Leto 1999
•
30.01.: Strokovno srečanje notarjev v hotelu
Union v Ljubljani v zvezi z oblikovanjem 		
obveznih navodil za delo notarjev.
•
22.05.: 7. skupščina Notarske zbornice 		
Slovenije v Cankarjevem domu v Ljubljani.
•
31.05.: Notarsko zbornico Slovenije je 		
obiskal Avstrijski zvezni minister za 		
pravosodje dr. Nikolaus Michalek.
•
12.06.: Izredna skupščina Notarske zbornice
Slovenije v hotelu Emona v Portorožu.
11. in 12.06: Drugo srečanje predsednikov
•
NZ Slovenije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške,
Češke ter Slovaške v Portorožu. Tema 			
srečan- ja je bila vzpostavitev in delovanje 		
registra zastavnih pravic na premičninah in 		
nepremičninah, ki niso vpisane v zemljiško 		
knjigo.
Družabno srečanje ob 4. obletnici delovanja
notariata.
•
25. in 26. 09.: V sodelovanju z Mednarodno
unijo latinskega notariata je bil v Mariboru
organiziran seminar na temo organizacija in 		
vodenje notarske pisarne.
•
03.12.: Novoletno srečanje notarjev na Brdu
pri Kranju.
Leto 2000
•

•

•

04.02.: Strokovni seminar v zvezi z novim
zakonom o preprečevanju pranja denarja. 		
Predavatelj je bil g. Stroligo.
25.03.: Predavanje o veljavnosti notarskih
listin v mednarodnem prometu
Predavateljica g. Irena Badovinac.
25.03.: 8. skupščina Notarske zbornice 		

Aleksander Šanca

Seznam organov
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Seznam in sestava organov
Notarske zbornice Slovenije
Organi Notarske zbornice Slovenije izvoljeni na ustanovni skupščini 15.02.1995
Predsednik: Andrej Škrk
Podpredsednik: Jože Dernovšek
Člani izvršnega odbora:
Stanislav Bohinc
Marko Fink
Mag. Andrej Rošker
Andrej Tiran
Nevenka Kovačič
Stane Krainer
Andrej Rozman
Člani nadzornega odbora:
Duša Trobec - Bučan
Dušica Kalinger
Marjan Kotar

Na tretji skupščini 13. maja 1995 so bili izvoljeni naslednji organi:
disciplinski tožilec:		
			
Milan Mesar						

namestnik disciplinskega tožilca:
Andrej Tiran

predsednik disciplinske komisije I. stopnje:		
Draga Intihar						

namestnica disc. kom. I. stopnje:
Nada Kumer

člana disciplinske komisije I. stopnje:			
Albina Kraševec						
Miro Košak						

namestnika članov disc. kom. I. stopnje:
Sonja Kralj
Andrej Dokler

predsednik disciplinske komisije II. stopnje:		
Eva Lučovnik						

namestnik pred. disc. kom. II. stopnje:
Majda Lokošek

člana disciplinske komisije II. stopnje:			
Janez Novak						
Bojan Podgoršek					

namestnika članov disc. kom. II. stopnje:
Zdenka Gustinčič
Darko Jerše

člani disciplinskega sodišča:				
Nevenka Tory						
Katja Terčelj Verovšek					
Andrej Martinc						

namestniki članov disciplinskega sodišča:
Nina Češarek
Friderih Bukovič
Anton Rojec

stran 46

junij 2000

Seznam organov

Ustanovljena je bila tudi komisija za spremljanje zakonodaje v sestavi:
Nevenka Tory, Katja Terčelj Verovšek in Janez Novak.
Organi Notarske zbornice Slovenije izvoljeni na 5. skupščini Notarske zbornice dne 15.3.1997

Predsednik Notarske zbornice Slovenije:			

Boris Lepša

Člani izvršnega odbora:
OZ Maribor							
								
OZ Ljubljana							
								
OZ Nova Gorica							
OZ Celje							
OZ Koper							
OZ Novo mesto							
OZ Murska Sobota						
OZ Kranj							

Stanislav Bohinc
Sonja Kralj
Andrej Škrk
Katja Terčelj Verovšek
Andrej Rozman
Marko Fink
Nevenka Kovačič
Andrej Dokler
Jože Ratnik
Erika Braniselj

Notarski kandidati						

Peter Meze

Komisije izvršnega odbora
Komisija za spremljanje zakonodaje in dela parlamenta

predsednica Nevenka Tory

Komisija za stike z javnostjo, spremljanje javnih glasil
in promocijo notariata						

predsednik Andrej Šoemen

Komisija za spremljanje sodne prakse in strok. literature

predsednik Bojan Podgoršek

Komisija za izobraževanje in organizac. not. srečanj		

pred. Mojca Tavčar Pasar

Komisija za spremljanje razvoja latinskega notariata		
v tujini in doma						

predsednica
mag. Nina Češarek

Komisija za mednarodno sodelovanje				

predsednik mag. Andrej Rošker

Komisija za ugotavljanje ustreznosti
poslovnih prostorov						

predsednica Laura Čermelj

Komisija za pripravo družabnih srečanj			

predsednik Andrej Dokler

Nadzorni odbor							

predsednik Andrej Šoemen

Seznam organov
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član Marjan Kotar
član Vojko Pintar

Disciplinski tožilec 						

Breda Horvat

Namestnik disciplinskega tožilca				

Andrej Tiran

Disciplinska komisija 						
I. stopnje							
								
								
								
								

predsednik Draga Intihar
namestnik predsednika Erika Braniselj
član Miro Košak
član Albina Krašovec
namestnik člana Andrej Dokler
namestnik člana Sonja Kralj

Disciplinska komisija 						
II. stopnje 							
								
								
								
								

predsednik Eva Lučovnik
namestnik predsednika Andrej Martinc
član Janez Novak
član Marina Ružič Tratnik
namestnik člana Zdenka Gustinčič
namestnik člana Darko Jerše

Disciplinsko sodišče						
								
								
					
namestnik člana		
					
namestnik člana		
					
namestnik člana		

član Andrej Dokler
član Jožica Škrk
član Nevenka Tory
Friderik Bukovič
mag. Nina Češarek
Stane Krainer

Predstavnik Notarske zbornice
za izvolitev člana državnega
						
sveta		
					

mag. Andrej Rošker

Volitve disciplinskih organov na 7. skupščini Notarske zbornice dne 22.5.1999

Disciplinski tožilec						
Namestnik disciplinskega tožilca				

Andrej Tiran
Marina Ružič Tratnik

Predsednik disciplinske komisije I. stopnje			
Namestnik predsednika disc. Komisije I. stopnje

Darko Jerše
Anton Rojec

Člani disciplinske komisije I. stopnje				
								

Alojz Vidic
Jožica Škrk
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Namestniki članov disc. Komisije I. stopnje		
							
Predsednik disciplinske komisije II. stopnje		
Namestnik predsednika disc. Komisije II. st.		

Avgust Ribič
Marta Malič
Slavko Alojz Keček
Janez Ferlež

Člani disciplinske komisije II. stopnje			
							

Jože Rožman
Eva Lučovnik

Namestniki članov disc. Komisije II. stopnje		
							

Tonček Bevc
Jasna Bečaj Božičnik

Člani disciplinskega sodišča, ki jih voli NZS		
							
							

Andrej Šoemen
Marjana Kolenc Rus
Srečko Gabrilo

Namestniki članov disciplinskega sodišča		
							
							

Sonja Kralj
Breda Horvat
Marija Zag Gyofi

Organi Notarske zbornice Slovenije izvoljeni na 8. skupščini Notarske zbornice dne 25.3.2000
Predsednika NZS: 					

Bojan Podgoršek, notar v Ljubljani

Člani izvršnega odbora:
OZ Maribor						
							
OZ Ljubljana						
							
OZ Nova Gorica						
OZ Celje						
OZ Koper						
OZ Novo mesto						
OZ Murska Sobota 					
OZ Kranj						

Sonja Kralj						
Jožica Škrk
Boris Lepša
Katja Terčelj Verovšek
Laura Čermelj
Srečko Gabrilo
Darko Jerše
Andrej Dokler
Franc Šomen
Erika Braniselj

Notarski kandidati					

Nataša Erjavec

Člani nadzornega odbora:				
							
							

Marjan Kotar
Stane Krainer
Vojko Pintar

Seznam notarjev in kandidatov
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Seznam notarjev in notarskih kandidatov
Ajdovščina:
Laura ČERMELJ, notarka 		

Marta DURNIK VUKELIČ, notarska kanadidatka

Brežice:
Andrej DOKLER, notar 			

Darka DOKLER, notarska kandidatka

Celje:
Marko FINK, notar 			
Anton ROJEC, notar 			

Katja FINK, notarska kandidatka
Milan GRASSELLI, notarski kandidat

Cerknica:
Draga INTIHAR, notarka
Črnomelj:
Janez FERLEŽ, notar 			

Ivan ŽETKO, notarski kandidat

Domžale:
Majda LOKOŠEK, notarka 		
Jože ROŽMAN, notar 			

Milan DOLGAN, notarski kandidat
Barbara LEŠNJAK, notarska kandidatka

Gornja Radgona:
Danica HOJS PERŠAK, notarka
Grosuplje:
Marjan KOTAR, notar
Idrija:
Andrej ROZMAN, notar
Ilirska Bistrica:
Aleksander TERNOVEC, notar
Jesenice:
Nada SVETINA, notarka 		

Iztok Tomaž KAVAR, notarski kandidat

Kamnik:
Janez NOVAK, notar
Kočevje:
Mag. Nina ČEŠAREK , notarka
Koper:
Dravo FERLIGOJ, notar 			
Nevenka KOVAČIČ, notarka

Alenka FERLIGOJ, notarska kandidatka
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Kranj:
Vojko PINTAR, notar 				
Duša TROBEC BUČAN, notarka 		
						

Seznam notarjev in kandidatov

Marjana TIČAR BEŠTER, notarska kandidatka
Leon PETREVČIČ, notarski kandidat
Mateja ANDREJAŠIČ, notarska kandidatka

Krško:
Boris PAVLIN, notar
Lenart:
Miloš LEŠNIK, notar
Lendava:
Marija ZAG GYOFI, notarka
Litija:
Miro BREGAR, notar
Ljubljana:
Dušica BERDEN, notarka 			
Jože DERNOVŠEK, notar 			
Miro KOŠAK, notar 				
						
Nada KUMAR, notarka 				
Boris LEPŠA, notar 				
Bojan PODGORŠEK, notar 			
Marina RUŽIČ TRATNIK, notarka 		
Andrej ŠKRK, notar 				
						
Katja TERČELJ VEROVŠEK, notarka 		
Nevenka TORY, notarka				
Metka ZUPANČIČ, notarka

Mateja GABROVŠEK, notarska kandidatka
Jože SIKOŠEK, notarski kandidat
Barbara DETIČEK JERŠE, notarska kandidatka
Miro KOŠAK, notarski kandidat
Barbara ANDRIČ VELKOVRH, not. kandidatka
Lidija BLAHA, notarska kandidatka
Ana PEŠEC, notarska kandidatka
Miha TRATNIK, notarski kandidat
Nataša ERJAVEC, notarska kandidatka
Vanda ŠKRK, notarska kandidatka
Uroš KOS, notarski kandidat
Barbara KONTE, notarska kandidatka

Ljutomer:
ŠOMEN Franc, notar
Maribor:
Tomislav AJDIČ, notar 				
Stanislav BOHINC, notar 			
Friderik BUKOVIČ, notar 			
						
						
Breda HORVAT, notarka
Dušica KALINGER, notarka 			
Erih MATEL, notar 				

Boris KOSI, notarski kandidat
Primož ROGL, notarski kandidat
Danica ZAJC, notarska kandidatka
Ines BUKOVIČ ŠTURBEJ, notarska kanidatka
Edita ŽIVEC, notarska kandidatka
Edita ŠPITALAR, notarska kandidatka
Gorazd ŠIFRER, notarski kandidat

Seznam notarjev in kandidatov
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Murska Sobota:
Jože RATNIK, notar 				
Mag. Andrej ROŠKER, notar 			

Alenka RATNIK, notarska kandidatka
Romana GAJŠEK, notarska kandidatka

Nova Gorica:
Zdenka GUSTINČIČ, notarka 			
Eva LUČOVNIK, notarka 			

Nadija JABLANŠČEK ŠULER, not. kandidatka
Andreja CAJHEN, notarska kandidatka

Novo mesto:
Marta MALIČ, notarka
Andrej TIRAN, notar
Ormož:
Alojz Slavko KEČEK, notar
Piran:
Mojca TAVČAR PASAR, notarka 		

Igor KRAJNC, notarski kandidat

Postojna:
Darko JERŠE, notar
Ptuj:
Marija ŠKOVRLJ, notarka
Andrej ŠOEMEN, notar 				

Borut FEKONJA, notarski kandidat

Radovljica:
Stane KRAINER, notar 				

Hubert ROT, notarski kandidat

Sevnica:
Alojz VIDIC, notar
Sežana:
Milan MESAR, notar 				
Slovenj Gradec:
Sonja KRALJ, notarka 				
Janez MLAKAR, notar
Slovenska Bistrica:
Jožica ŠKRK, notarka
Slovenske Konjice:
Franc MARGUČ, notar

Lenčka ŽEFRAN, notarska kandidatka

Andreja ARANĐELOVIČ, notarska kandidatka
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Šentjur pri Celju:
Jasna BEČAJ BOŽIČNIK, notarka
Škofja Loka:
Erika BRANISELJ, notarka 			

Jože TALER, notarski kandidat

Šmarje pri Jelšah:
Pavel ROJS, notar 				

Sergej ROJS, notarski kandidat

Tolmin:
Edvard SIVEC, notar
Trebnje:
Tonček BEVC, notar
Trbovlje:
Marjana KOLENC RUS, notarka
Velenje:
Avgust RIBIČ, notar 				

Anita DOLINŠEK, notarska kandidatka

Vrhnika:
Peter MEZE, notar
Žalec:
Srečko GABRILO, notar 			

Aleksander MRAZ, notarski kandidat

