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UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 
 

V ZADEVI SUMA KORUPTIVNEGA RAVNANJA NOTARSKE ZBORNICE SLOVENIJE PRI OBRAVNAVANJU KRŠITEV 

OPRAVLJANJA NOTARIATA 

 

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena ter v povezavi s četrto alinejo prvega 

odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v 

nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje 

 

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU 

Notarska zbornica Slovenije je opustila dolžno ravnanje s tem, ko si njene odgovorne osebe niso same 

prizadevale za razjasnitev vprašanj, ki so se odprla zaradi nasprotnih stališč Ministrstva za pravosodje 

in Notarske zbornice glede zakonitosti delovanja konkretnega notarja pri sestavi zasebnih listin, ampak 

so zakonitost in strokovnost poslovanja notarja začele presojati šele v okviru disciplinskega postopka, 

pričetega na podlagi ministrove zahteve, čeprav jih je pred tem na spornost notarjevega poslovanja 

Ministrstvo za pravosodje že opozorilo; ter s tem, ko je Notarska zbornica Slovenije sklenila v zvezi z 

odprtimi vprašanji počakati na pravnomočno odločitev sodišča v kazenskem postopku, čeprav 

ugotavljanje kazenske odgovornosti notarja v konkretnem primeru ne rešuje sistemskega problema 

obstoja nejasnosti pri sestavi zasebnih listin, poleg tega pa kazenska odgovornost ne rešuje vprašanja 

drugih oblik odgovornosti notarjev za njihova ravnanja in tudi ne vprašanja odgovornosti Notarske 

zbornice za varovanje ugleda in verodostojnosti notariata. Takšna neaktivnost Notarske zbornice 

Slovenije pomeni kršitev standarda iz 107. člena Zakona o notariatu, skladno s katerim mora Notarska 

zbornica Slovenije skrbeti za ugled in verodostojnost notariata. 

A. UVODNO POJASNILO 

1 Komisija za preprečevanje korupcije (dalje komisija) je postopek ugotavljanja dejanskega stanja v zvezi s 

sumom koruptivnega ravnanja pričela na podlagi prijav, ki ju je prejela dne 7. 5. 2010 in 19. 5. 2010. 

Prijavitelja (in hkrati oškodovanca) sta opozorila na možno poslovno sodelovanje notarja iz Šmarja pri 

Jelšah s podjetjem Victoria leasing s sedežem v Murski Soboti oziroma z osebami I. P., I. V. (alias J. R.) in 

A. F. Osebe kot predstavniki podjetja, ki se je ukvarjalo s sklepanjem pogodb o leasingu oziroma s 
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posojili, naj bi svoje stranke napotovale k temu notarju iz razloga, da naj bi notarju stroške overovitve 

pogodb plačalo podjetje in ne stranke. Kljub temu pa so stranke morale notarju stroške plačati same, 

zato je bilo nerazumno, da so pogodbe overjale pri notarju s sedežem pisarne v Šmarju pri Jelšah, 

medtem ko se je podjetje Victoria leasing nahajalo v Murski Soboti, stranke so prebivale v različnih krajih 

po Sloveniji, nepremičnine pa so se prav tako nahajale na različnih lokacijah po Sloveniji. Zato je po 

mnenju prijaviteljev moč zaključiti, da so bili predstavniki podjetja Victoria leasing ter notar poslovno 

povezani.  

2 Ločeno je komisija v drugem postopku, ki ga je vodila po Zakonu o preprečevanju korupcije (ZPKor, 

Uradni list RS, št. 2/2004) in 30. 8. 2010 zaključila z načelnim mnenjem št. 224, obravnavala ravnanje 

istega notarja pri sestavi kupoprodajne pogodbe za nakup nepremičnine ter ravnanje pristojnih 

nadzornih organov. Prijavo je podal tretji prijavitelj (in oškodovanec).  

3 Ugotovitve o konkretnem primeru je komisija sprejela kljub časovni oddaljenosti dogodka, saj 

ugotovljena sistemska tveganja za ugled in verodostojnost notariata pri sestavljanju zasebnih listin 

ostajajo neobvladana s strani pristojnih organov, to je Notarske zbornice Slovenije (dalje notarska 

zbornica) in Ministrstva za pravosodje (dalje ministrstvo), posledično pa lahko ta tveganja preidejo tudi v 

tveganja za korupcijo. 

4 Tekom postopka je komisija pridobila tudi izjasnitev konkretnega notarja, vendar na podlagi zbrane 

dokumentacije in notarjevih izjav ni bilo mogoče potrditi suma kršitve ZPKor oziroma ZIntPK s strani tega 

notarja. Pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru se tako nanj ne nanašajo, zato njegove izjasnitve 

skladno z osmim odstavkom 13. člena ZIntPK na spletnih straneh komisije niso objavljene. Ob tem je 

treba poudariti, da komisija ni pristojna za presojo (ne)pravilnosti konkretnih ravnanj posameznega 

notarja z vidika Zakona o notariatu (to je v pristojnosti notarske zbornice oz. ministrstva), ampak lahko 

ugotavlja obstoj koruptivnih ozadij oziroma znake korupcije, kot jo določa zakon, ki velja v času 

domnevno spornih ravnanj. Kot zapisano, v konkretnem primeru komisija (tudi v luči omejenih 

pooblastil pri zbiranju podatkov in informacij od zasebnikov/oseb, ki niso zavezanci po ZIntPK) ni mogla z 

zadostno verjetnostjo ugotoviti okoliščin, ki bi potrdile sum korupcije, kot jo določa ZIntPK. Je pa 

komisija v tem primeru zaznala sistemska tveganja na strani notarske zbornice, ki so podrobneje 

predstavljena v nadaljevanju.  

B. DEJANSKO STANJE  

5 Iz pridobljenih podatkov in dokumentacije izhajajo naslednja ključna dejstva:  

6 Z dopisoma dne 7. 5. 2010 ter 18. 5. 2010 sta prijavitelja ministrstvo obvestila o spornem poslovanju 

notarja v zvezi z overovitvijo konkretne pogodbe o leasingu oziroma o vrsti spornih poslov, ki so bili 

sklenjeni pri notarju, ter imenih nekaterih strank teh poslov. Oba dopisa sta bila naslovljena tudi na 

komisijo ter v enem primeru na Vrhovno državno tožilstvo. 

7 Ministrstvo je dopisa dne 11. 5. 2010 ter 25. 5. 2010 posredovalo notarski zbornici in jo pozvalo, da se 

opredeli do navedb, pri čemer naj zadeve, glede katerih je že bil opravljen neposreden nadzor nad 

poslovanjem notarja (ugotovitve v drugi zadevi, ki jo je vodila in že zaključila komisija – glej tč. 2), skrbno 

preuči ter seznani ministrstvo o ugotovitvah glede morebitnih kršitev pri notarjevem poslovanju, pri 

čemer naj se še posebej opredeli do navedb strank glede vloge notarja pri pravnih poslih podjetja 
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Victoria leasing, d.o.o., pri katerih so kot stranke nastopali I. P., D. F., A. F. in I. V. Glede nudenja 

morebitnih notarskih storitev pri pravnih poslih Victoria leasing, d.o.o., pri katerih so kot stranke 

nastopale prej omenjene osebe in ki so bili sklenjeni po opravljenem nadzoru notarske zbornice dne 27. 

11. 2007, pa je ministrstvo prosilo notarsko zbornico, da v skladu s 111. členom Zakona o notariatu 

(Uradni list RS, št. 2/2007 – UPB3, 33/2007 in 45/2008, dalje ZN) ponovno opravi neposredni nadzor nad 

poslovanjem notarja. 

8 Člana Izvršnega odbora notarske zbornice sta dne 9. 6. 2010 opravila neposredni nadzor nad 

poslovanjem notarja ter pri tem vpogledala v imenike za vpisnike za leta 2007–2010 ter ugotovila, da v 

njih ni bilo zapisanih navedene pravne osebe ali fizičnih oseb, zaradi česar je notarska zbornica zaključila, 

da glede vsebine prijav in zaprosila ministrstva ni zasledila nepravilnosti v zvezi z notarjevim 

poslovanjem po 27. 11. 2007. 

9 Ministrstvo je o ugotovitvah notarske zbornice prijavitelja z dopisom obvestilo dne 21. 6. 2010, ta pa je 

ministrstvo opozoril, da je bil neposredni nadzor opravljen za napačno obdobje, saj je v svojem prvem 

dopisu ministrstvu pojasnil, da je sporno poslovanje potekalo v letih 2005 in 2006 ter da sam pri notarju 

ni overil pogodbe, saj je pred tem ugotovil, da je podjetje poslovalo nezakonito, o čemer je notarja tudi 

obvestil, je pa v dopisu opozoril na nepravilnosti pri poslovanju notarja v zvezi z drugimi strankami. Drug 

prijavitelj je ministrstvo opozoril na očitno nezainteresiranost notarske zbornice za kvaliteten nadzor, saj 

se pri nadzoru ni osredotočila na pravo obdobje, pa čeprav je bilo sporno poslovanje oseb takrat že 

razkrito v medijih, vpletene osebe pa so bile leto kasneje že obsojene za različna kazniva dejanja, ter 

navedel imena ostalih strank, ki so bile oškodovane zaradi spornega poslovanja teh oseb, pri čemer jim 

je notarske storitve nudil notar. 

10 Ministrstvo je 9. 7. 2010 notarsko zbornico v ponovnem dopisu opozorilo, da nadzor ni bil opravljen za 

obdobje od 2005 do 2006, ko je do spornega poslovanja prišlo, ter da se v skladu z njihovim pozivom ni 

posebej opredelila do navedb obeh prijaviteljev. 

11 Notarska zbornica je ministrstvu v dopisu dne 19. 7. 2010 odgovorila, da je poslovanje notarja pred 27. 

11. 2007 že pregledala posebna komisija notarske zbornice in je o zadevi že bilo pravnomočno razsojeno 

v disciplinskem postopku pred pristojnimi organi zbornice, zato pred tem datumom poslovanja ni 

pregledala. Opravila je le pregled poslovanja v zadevah pravne osebe in posameznih fizičnih oseb po 27. 

11. 2007 in ugotovila, da v tem obdobju notar s temi strankami ni posloval. Notarska zbornica je še 

navedla, da prijavitelja v svojih pisanjih nista podala konkretnih podatkov, ki bi jih bilo mogoče preveriti 

v notarjevih uradnih spisih ali se do njih opredeliti, ker pa sta hkrati navedla, da sta o nepravilnostih že 

seznanila pristojne organe in ustrezni postopki tečejo, bodo sodni postopki, ko bodo zaključeni, dali 

ustrezne odgovore prijaviteljem. 

12 Ministrstvo je 26. 7. 2010 notarsko zbornico zaprosilo za preverbo konkretnejših navedb prijavitelja o 

overovitvah spornih pogodb ter poimensko določenih strankah, ki jih je od prijavitelja prejelo dne 19. 7. 

2010. Od notarske zbornice je ministrstvo 9. 8. 2010 dobilo obvestilo, da bodo zadevi obeh prijaviteljev 

nadalje proučili in posredovali odgovor ministrstvu po naslednji seji izvršnega odbora. 

13 Ministrstvo je s sklepom, št. 704-21/2010/1 z dne 14. 9. 2010, na podlagi več prijav oškodovancev zoper 

notarja po uradni dolžnosti začelo postopek za razrešitev po 7. točki prvega odstavka 19. člena ZN v zvezi 

s 6. točko prvega odstavka in petim odstavkom 8. člena ZN. 
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14 Notarska zbornica je dne 23. 9. 2010 z dopisom ministrstvo obvestila, da so notarjevo poslovanje že 

enkrat proučili, da nimajo pooblastil niti pristojnosti, da bi presojali dokaze, da iz predloženih dokazov ni 

mogoče sklepati o notarjevi krivdi, zato se bo počakalo na pravnomočno odločitev sodišča. 

15 Dne 17. 3. 2011 je ministrstvo na podlagi 5. točke prvega odstavka 153. člena Zakona o splošnem 

upravnem postopku (ZUP) postopek za razrešitev notarja prekinilo do pravnomočne odločitve sodišča v 

kazenski zadevi, saj se je seznanilo, da je na Okrajnem sodišču v Celju zoper notarja potekal kazenski 

postopek zaradi storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 262. členu Kazenskega zakonika 

(KZ). 

16 Dne 29. 6. 2011 je bil notar oproščen očitanega mu kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 262. 

členu KZ. Sodbo je 27. 3. 2012 potrdilo tudi pritožbeno sodišče. 

17 Minister za pravosodje je s sklepom 3. 5. 2012 postopek za razrešitev notarja ustavil. 

18 Ključna dejstva v zvezi z notarjevim poslovanjem, ki izhajajo iz podatkov in dokumentacije: 

- z očitki prijavitelja/ev glede poslovanja notarja je bila notarska zbornica v primeru, ki ga je komisija 

že zaključila (glej tč. 2), seznanjena 25. 10. 2007, v konkretnem primeru pa 11. 5. 2010 in 25. 5. 

2010, ko je ministrstvo od nje obakrat zahtevalo uvedbo nadzora nad poslovanjem notarja, 

- notarska zbornica je na zahtevo ministrstva opravila pregled poslovanja notarja, in sicer 27. 11. 

2007 (v že zaključenem primeru) in 9. 6. 2010 (v konkretnem primeru dveh prijaviteljev), 

- v obeh primerih je na zahtevo ministrstva notarska zbornica morala pregledati sporno poslovanje 

notarja v povezavi z določenimi pravnimi osebami ter določenimi fizičnimi osebami, ki so bile s prej 

navedenimi pravnimi osebami lastniško ali poslovodno povezane in katerim je notar nudil notarske 

storitve oziroma jih je nudil osebam, ki so s temi osebami poslovale, med njimi tudi dvema 

prijaviteljema (enemu prijavitelju v konkretnem primeru ter prijavitelju v že zaključenem primeru), 

- pri obeh pregledih notarska zbornica ni ugotovila nepravilnosti pri poslovanju notarja (dopisa 

notarske zbornice ministrstvu z dne 3. 12. 2007 ter 16. 6. 2010), 

- v prvem primeru je nato ministrstvo samo dne 16. 1. 2008 izvedlo neposreden nadzor nad 

poslovanjem notarja in ugotovilo nepravilnosti ter zato dne 11. 3. 2008 od notarske zbornice 

zahtevalo uvedbo disciplinskega postopka, 

- nepravilnosti (oz. kršitve – kot izhaja iz poročila ministrstva z dne 18. 2. 2008), ki jih je ugotovilo 

ministrstvo, se nanašajo na sestavo zasebnih listin ter so naslednje:  

- kršitev prvega odstavka 23. člena ZN, ki notarju prepoveduje opravljati zadeve na podlagi 

omenjenega zakona v poslih, ki so po zakonu nedopustni ali o katerih sumi, da jih stranke sklepajo 

samo navidezno ali zato, da bi se izognile zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovale 

tretjo osebo. Tako bi notar ob uporabi veljavne zakonodaje moral ugotoviti, da je bilo podjetje – 

kupec dolžno nakazati kupnino na transakcijski račun podjetja – prodajalca, zato dikcije, da se 

kupnina poravna v gotovini, v pogodbah ne bi smel zapisati oziroma bi moral udeležence 

notarskega opravila na to opozoriti ter na listini navesti, s kakšnimi pomanjkljivostmi je udeležence 

seznanil, ob vztrajanju strank pri sporni določbi pogodbe pa sestavo zasebne listine odkloniti. Na 

sum sklepanja navidezne pogodbe bi notarja lahko napeljalo tudi dejstvo, da sta bili kupnini v obeh 

pogodbah različni, pri čemer je bila kupnina pri drugi pogodbi nižja od prve, tako da je bil končni 

izkupiček kupca po prvem pravnem poslu in prodajalca po drugem pravnem poslu, ki je ena in ista 
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pravna oseba, v škodo le-te, pri čemer sta se oba posla odvijala isti dan, v časovnem razmaku pol 

ure; 

- kršitev 29. člena ZN, ki določa, da mora notar v notarski listini verno in popolno zapisati izjave, 

podane pred njim, oziroma dejstva, ki jih je neposredno zaznal. V primeru sklepanja obeh pogodb je 

notar zapisal določbo drugega člena pogodbe v nasprotju s to zakonsko določbo, in sicer da celotno 

kupnino po pogodbi plača kupec ob podpisu te pogodbe na roke direktorja prodajalca, čeprav so 

mu stranke pojasnile, da je bila kupnina v obeh primerih predhodno že poravnana in plačilo 

kupnine tako ni bilo izvršeno neposredno pred notarjem; 

- kršitev drugega, tretjega in petega odstavka 43. člena ZN, ki določajo, da je dolžan notar pred 

sestavo notarskega zapisa stranke pozvati, da predložijo morebitne listine, ki predstavljajo del 

celovitega pravnega posla ali več pravnih poslov med istimi strankami, ki zasledujejo enak poslovni 

namen kot pravni posel, ki bi bil zapisan v notarskem zapisu, ali so z njim v drugačni pravni povezavi 

(povezani pravni posli). Notar je dolžan stranke nadalje tudi opozoriti na pravne posledice tako 

povezanih pravnih poslov, v primeru strankine zavrnitve predložitve teh listin pa sestavo notarskega 

zapisa odkloniti. Notar bi tako moral ob sestavi kupnih pogodb v obeh primerih od strank zahtevati 

in pridobiti verigo prodajnih pogodb, ki bi izkazovale vsakokratno lastništvo predmetne 

nepremičnine, 

- kršitev 65. člena ZN, ki določa, da sme notar, če overja podpis zastopnika gospodarske družbe, to 

potrditi v overitveni klavzuli samo, kadar mu je znano, da je oseba, ki podpisuje, zastopnik te osebe 

ali če je poprej to ugotovil. Podpisi zakonitih zastopnikov gospodarskih družb se overijo na podlagi 

podpisov in odtisov pečatov, ki morajo biti deponirani pri notarju ali pri Notarski zbornici Slovenije. 

Notar je navedeno določbo kršil s tem, da je overil podpis zastopnika družbe, čeprav le-ta ni bil 

deponiran, poleg tega pa je upravičenost osebe za zastopanje ugotavljal zgolj na podlagi 

identičnega imena in priimka, pri tem pa ni bil pozoren na različne naslove v predloženem potnem 

listu in sodnem registru, 

- kršitev 24.a člena ZN, ker kljub neustreznemu ugotavljanju upravičenosti osebe za zastopanje 

gospodarske družbe ni opozoril strank v skladu z zahtevo navedenega člena; 

- v disciplinskem postopku notarska zbornica ni ugotovila kršitev notariata notarja, pri čemer je glede 

posameznih, s strani ministrstva ugotovljenih kršitev, podala naslednjo obrazložitev: 

- kršitev prvega odstavka 23. člena ZN se nanaša na prepoved notarju opravljanja zadev iz 2. člena 

ZN, ki pa se nanaša izključno na javne listine, v konkretnem primeru pa je notar sestavljal zasebne 

listine, kot jih opredeljuje 5. člen ZN, zato je v skladu z načelom legalitete disciplinska komisija 

dolžna presojati očitane kršitve izključno v mejah zahtevka in zakonskih določb, analogne 

interpretacije niso dovoljene in notar za očitane kršitve ni odgovoren, 

- glede kršitve 29. člena ZN je disciplinska komisija podala isto obrazložitev, saj se očitana kršitev 

nanaša na notarske listine, ki so v skladu z 2. členom in 3. členom ZN javne listine. Ker je notar 

sestavil zasebno listino po 5. členu ZN, je iz te določbe ter celotnega I. poglavja ZN jasno 

razlikovanje med javnimi listinami iz 2. člena in zasebnimi listinami iz 5. člena. Skladno z načelom 

legalitete se sklep o uvedbi disciplinskega postopka nepravilno sklicuje na določbo 29. člena, 

disciplinska komisija mora odločati v mejah zahtevka in zakonskih določb, analogne interpretacije 

niso dovoljene, zato notar za očitane kršitve ni odgovoren, 

- isto je ugotovila disciplinska komisija glede očitanih kršitev po drugem, tretjem in petem odstavku 

43. člena ZN, ki se nanaša na notarske listine, ta pa je po 2. in 3. členu ZN javna listina; 
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- očitana kršitev 65. člena ZN je neutemeljena, ker notar overi podpis zakonitega zastopnika 

gospodarske družbe na podlagi njegovega deponiranega podpisa samo v primeru, ko ni pred njim 

osebno navzoč, v primeru osebne navzočnosti pa na podlagi vpogleda v izpis iz sodnega registra, 

vpogleda v osebni dokument osebe (če mu ni osebno znana ali če njegove istovetnosti ne ugotavlja 

z dvema pričama), vpogleda pred njim navzočo osebo ter primerja podpis na listini, predloženi v 

overovitev, s podpisom na osebnem dokumentu in v overitveni knjigi. Ker je notarju zakoniti 

zastopnik potrdil, da je v potnem listu navedeni naslov njegov veljavni naslov stalnega prebivališča 

in ker so bili tudi podatki za družbo pri navedbi sedeža družbe in sedeža iste družbe kot imetnika 

lastnega deleža v družbi, zaradi dejstva, da naslovi v sodnem registru pogosto niso ažurirani, kar je 

splošno znano dejstvo, poleg tega sta bila dva udeleženca pravnega posla s celjskega območja, eden 

izmed njiju je bil večkrat njegova stranka, notar ni posumil, da je potni list ponarejen, 

- kršitve 24.a člena ZN mu ni mogoče očitati, ker mu ni mogoče očitati neustreznega ugotavljanja 

upravičenosti osebe za zastopanje gospodarske družbe kot pojasnjeno v prejšnji alineji. 

- v drugem primeru je notarska zbornica v dopisu ministrstvu z dne 19. 7. 2010 zavrnila ugotavljanje 

odgovornosti notarja, češ da je poslovanje pred 27. 11. 2007 že opravila, o čemer je tudi bilo 

pravnomočno razsojeno v disciplinskem postopku pred pristojnimi organi notarske zbornice, glede 

poslovanja po 27. 11. 2007 pa je bilo ugotovljeno, da notar z omenjenimi osebami ni posloval. 

Hkrati je notarska zbornica navedla, da nima pooblastil in pristojnosti presojati dokazov ter sklepati 

o njegovi krivdi ter da bo počakala na pravnomočno odločitev sodišča; 

- prvostopenjsko sodišče je v kazenskem postopku zoper notarja zaradi kaznivega dejanja nevestnega 

dela v službi po 262. členu KZ v oprostilni sodbi med drugim zavzelo stališče, da je notariat »… javna 

služba tudi v tistem delu, ko notar na zahtevo stranke sestavlja zasebne listine (prvi odstavek 5. 

člena ZN), saj dejstvo, da gre za sestavljanje zasebnih listin, nikakor ne pomeni, da gre v takšnih 

primerih za zasebnopravno dejavnost, ki bi bila zunaj okvirjev javnega pooblastila za javno službo. 

Takšen sklep velja ne glede na določbo drugega odstavka 5. člena ZN (ki sicer med drugim določa, 

da ima notar, ko sestavlja zasebne listine, pravice in dolžnosti kot odvetnik), saj je ni mogoče 

razlagati tako, da je v tem segmentu vzpostavljen zasebnopravni režim notarske službe …«. 

Nasprotno temu stališču je višje sodišče v sodbi, s katero je potrdilo prvostopenjsko sodbo, štelo za 

pravilno trditev notarja, da ni opravljal storitev v svojstvu uradne osebe, saj ZN poleg notariata kot 

javne službe dovoljuje notarju opravljati tudi druge dejavnosti. Tako je razlika med sestavo zasebne 

listine v obliki notarskega zapisa, ki s tem postane javna listina in zato izvršilni naslov, ter med 

sestavo zasebne listine, ki ne predstavlja nobene od listin, navedenih v prvem odstavku 3. člena ZN. 

To je sicer smel storiti, vendar ne v svojstvu obveznosti javne službe notarjev, pri tem pa ima, po 

določilu prvega odstavka 5. člena ZN, pravice in dolžnosti kot odvetnik in tako tudi odgovarja. To 

pomeni, da notar zasebnih listin ni sestavil v okviru nalog javne službe in torej tudi ne v svojstvu 

uradne osebe, kar pomeni, da v tem delu ni bil izpolnjen zakonski znak kaznivega dejanja.  

 

19 Na podlagi osmega odstavka 13. člena ZIntPK je komisija osnutek ugotovitev o konkretnem primeru 30. 

5. 2012 posredovala notarski zbornici v izjasnitev o navedbah v ugotovitvah, z zakonskim rokom sedem 

dni. Notarska zbornica je svoj odgovor komisiji posredovala 11. 6. 2012. Odgovor notarske zbornice je 

skladno z osmim odstavkom 13. člena ZlntPK objavljen skupaj s pričujočimi ugotovitvami o konkretnem 

primeru.  

20 Ključna dejstva v zvezi z osnutkom ugotovitev, ki jih je navedla notarska zbornica:  
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- notarska zbornica je na zahtevo ministrstva opravila pregled notarjevega poslovanja 27. 11. 2007 in 

pripravila poročilo 3. 12. 2007. Na podlagi predloga ministra za uvedbo disciplinskega postopka je 

25. 3. 2008 sprejela sklep o uvedbi disciplinskega postopka, v katerem je v celoti sledila navedenem 

predlogu, sama pa ni ugotovila dodatnih okoliščin, ki bi lahko bile povod za uvedbo novega 

(drugega) disciplinskega postopka; 

- disciplinska komisija notarske zbornice je kot neodvisen in samostojen organ obravnavala vse 

očitane kršitve, tiste, ki jih navaja poročilo ministrstva z 18. 2. 2008. Ministrstvo zoper odločitev ni 

podalo pritožbe, zato je ta postala pravnomočna. Iz navedenega je mogoče sklepati, da je, ne glede 

na prvoten sum kršitev pri poslovanju notarja, ki izhajajo iz poročila ministrstva z 18. 2. 2008, po 

sprejemu odločbe disciplinske komisije I. stopnje pri notarski zbornici tudi ministrstvo ocenilo, da 

notarju ni mogoče očitati kršitev pri poslovanju notarja; 

- notarska zbornica je vseskozi spremljala postopke v zvezi z notarjem. Zato zavrača očitke komisije, 

da ni ukrepala in opravila vseh dejanj, ki jih je po ZN dolžna storiti in ki jih lahko stori. Opravila je 

tudi neposreden nadzor (dvakrat) in tudi speljala disciplinski postopek v skladu z ZN. Nesprejemljiva 

in v nasprotju z načeli pravne države pa bi bila ugotovitev, da oprostilna odločba, ki jo sprejme 

zakoniti disciplinski organ v postopku, določenem v ZN, pomeni izpolnitev elementov korupcije. 

C. RELEVANTNO PRAVO 

21 Da lahko govorimo o koruptivnem ravnanju, kot ga določa tretja alineja 2. člena ZPKor, morata biti 

izpolnjena dva elementa, in sicer: 

- kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju in 

- povod kršitve dolžnega ravnanja je neposredno ali posredno obljubljena, ponujena ali dana oziroma 

zahtevana, sprejeta ali pričakovana koristi za uradno osebo oziroma odgovorno osebo ali za koga 

drugega. 

22 Notariat kot javna služba je opredeljen v zakonu (ZN). Ker ZN pooblašča notarje in notarsko zbornico za 

opravljanje javne službe, ki vključuje predvsem sestavljanje notarskih listin, zasebnih listin, prevzemanje 

listin v hrambo, v okviru tega od notarjev tudi zahteva določeno ravnanje, ki naj oblikuje določeno 

stopnjo skrbnosti (diligence) – ravnanje z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in običajev (skrbnost 

dobrega strokovnjaka) – ki se zahteva od te poklicne skupine. Najbolj tipični primeri službene dolžnosti 

notarja, ki jih mora notar opravljati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka oziroma s poklicno skrbnostjo, so 

med drugim dolžnost ugotavljanja dejanskega stanja, dolžnost prizadevati si za točnost in resnico, 

notarjeva pojasnilna dolžnost, posebna skrb za nevešče in neizkušene stranke. 

23 Bistven atribut notarja je, da je vreden javnega zaupanja — takšen atribut mora izkazovati že pri samem 

imenovanju kot tudi skozi svoje delo, in sicer mora svoje delo opravljati pošteno, vestno in v skladu s 

predpisi (1., 6. in 8. člen ZN). Tudi Kodeks notarske poklicne etike določa, da je notar 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. Kodeks notarske poklicne etike v preambuli določa, da je kodeks 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. Čeprav naj notar upošteva duh načel in 
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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. 

24 Poleg sestavljanja javnih listin in drugih opravil javnopravne narave sme notar na zahtevo strank 

sestavljati tudi zasebne listine, v nepravdnih zadevah pred sodišči in v nespornih stvareh pred drugimi 

državnimi organi pa sme zastopati stranke kot pooblaščenec, če so zadeve v neposredni zvezi s kakšno 

notarsko listino, sestavljeno pri njem. »Za te dejavnosti notarja ZN ne vzpostavlja posebnega pravnega 

režima, ki bi jih vključeval v obveznosti javne službe notarjev, temveč njihovo izvajanje prepušča 

poslovni odločitvi posameznega notarja, zato ZN tudi izrecno določa, da ima v primeru opravljanja takih 

zadev notar pravice in dolžnosti ter odgovarja kot odvetnik (prvi in drugi odstavek 5. člena ZN).«1 Glede 

listinskih dejavnosti Kodeks notarske poklicne etike določa, da se naj notar izogiba uporabi vnaprej 

pripravljenih obrazcev. 

25 Notarji se obvezno združujejo v notarsko zbornico. Zbornica skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj 

notariata ter zastopa interese notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov (prvi odstavek v 

zvezi s sedmim odstavkom 106.a člena ter prvi odstavek 107. člena ZN). Enkrat letno poroča ministrstvu, 

pristojnemu za pravosodje, o svojem delovanju in delovanju notarjev (tretji odstavek 107. člena ZN). 

26 Notarska zbornica izvaja neposredni nadzor nad poslovanjem notarjev (prvi odstavek 111. člena ZN) in 

vodi disciplinske postopke zaradi kršitev opravljanja notariata ter izreka disciplinske ukrepe (113.e člen v 

zvezi s 114. členom ZN ter 123. člen ZN). Postopek pred disciplinsko komisijo I. stopnje uvede predsednik 

zbornice na svojo pobudo ali na prejeto pobudo, disciplinski postopek zoper predsednika zbornice pa 

minister, pristojen za pravosodje, s pisnim sklepom, zoper katerega ni dovoljena pritožba. Na predlog 

predsednika višjega sodišča ali ministra, pristojnega za pravosodje, je predsednik zbornice dolžan uvesti 

disciplinski postopek. Pristojna oseba iz prvega odstavka tega člena uvede disciplinski postopek, če je 

obveščena o dejstvih in dokazih, na podlagi katerih je mogoče utemeljeno sumiti, da je notar, notarski 

pomočnik ali notarski pripravnik kršil določbe tega zakona ali okrnil ugled notariata, najkasneje v 30 

dneh od dneva, ko je izvedela za kršitev. 

27 Nadzor nad zakonitostjo opravljanja notariata opravljajo ministrstvo oz. predsedniki višjih sodišč, na 

katerih območju je sedež notarskega mesta, kadar gre za nadzor nad zakonitostjo opravljanja notariata v 

zvezi z zadevami, ki jih notarju zaupa sodišče ali drug državni organ (109. in 110. člen ZN). 

28 Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1 in ZPPDen-1A) določa, da mora notar, če pri svojem 

delu ugotovi, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja denarja, to 

pisno sporočiti uradu najkasneje v treh dneh od takrat, ko je ugotovil razloge za sum. Za notarja 

obveznost sporočanja podatkov velja med drugim takrat, kadar pomaga pri načrtovanju ali izvajanju 

transakcij za stranko v zvezi z nakupom ali prodajo nepremičnine. (28. člen ZPPDen-1 in ZPPDen-1A) 

D. MNENJE IN ODLOČITEV KOMISIJE O KONKRETNEM PRIMERU 

29 Na podlagi predloženih podatkov/dokumentacije je mogoče ugotoviti, da so v obravnavanem primeru 

podana sistemska tveganja za ugled in verodostojnost notariata zaradi: 1. nejasnosti v zvezi s 

                                                           
1
 Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. I Up 122/2006, z dne 25. 4. 2007. 
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posameznimi postopanji notarjev pri sestavljanju zasebnih listin; 2. zaradi nepripravljenosti notarske 

zbornice, da nejasnosti razreši, jih odpravi; in 3. zavračanja oziroma zadržanega izvajanja 

nadzorstvenih pristojnosti notarske zbornice v zvezi s sestavo zasebnih listin. V nadaljevanju so 

identificirana sistemska tveganja, katerih omejevanje med svoje cilje uvršča tudi leta 2004 sprejeta 

Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, ki v poglavju »IV. Cilji resolucije« med drugim 

določa, da so cilji izvajanja resolucije tudi premagovanje konflikta interesov v javnih službah, 

zagotavljanje zakonitega, strokovnega in odgovornega sprejemanja odločitev ter zagotovitev 

učinkovitega delovanja drugih nadzornih mehanizmov. Uresničevanje navedene resolucije je v 

pristojnosti komisije, zato se komisija v nadaljevanju opredeljuje do tega, kakšno bi po oceni komisije 

moralo biti dolžno ravnanje notarske zbornice v smeri zmanjšanja oziroma odprave identificiranih 

tveganj (ki lahko, če niso ustrezno obvladana, preidejo tudi v korupcijska tveganja).  

30 Komisija svoje ugotovitve utemeljuje na nujnosti javnega zaupanja, ki ga mora uživati notariat kot javna 

služba, pri čemer izhaja iz premise, da pri presojanju javnega zaupanja ni mogoče ločevati med 

delovanjem notarja, kadar opravlja uradna opravila javnopravne narave ali kadar opravlja dejavnosti iz 

5. člena ZN. Način ravnanja notarja v sferi dejavnosti iz 5. člena ZN po mnenju komisije bistveno vpliva 

na javno zaupanje notarjevih uradnih opravil javnopravne narave. In obratno. To dodatno potrjuje tudi 

obrazložitev Ustavnega sodišča RS,2 ki je pri presojanju pravice notarjev do svobodne gospodarske 

pobude dejavnost notarjev iz 5. člena ZN primerjalo z dejavnostjo odvetnikov ter zavzelo stališče, da sta 

v primerjavi z vsemi drugimi zakonsko določenimi pristojnostmi notarjev, ki so bistvenega pomena za 

delovanje notariata kot javne službe, obseg in pomembnost zadev iz 5. člena ZN izjemno majhna, poleg 

tega pa gre za dejavnosti, ki so neposredno povezane s tipičnimi notarskimi opravili. 

31 Pri utemeljevanju svojega mnenja komisija izhaja tudi iz zakonskih pristojnosti notarske zbornice. 

Notarska zbornica je stanovska organizacija, katere temeljna naloga je skrbeti za ugled, verodostojnost 

in razvoj notariata kot javne službe. Notarska zbornica je pravna oseba s pooblastili, kot jih določa zakon, 

zato mora letno poročati ministrstvu o svojem delovanju in delovanju notarjev, njenih članov. Ker je 

notariat bistvenega pomena za delovanje pravnega reda in zagotavljanje pravne varnosti, zaradi česar se 

od notarjev tudi pričakuje ravnanje z večjo skrbnostjo, je dosledno izvajanje zakonskih pooblastil, s 

katerimi mora notarska zbornica vzdrževati visoko raven kakovosti dela notarjev in posledično visoko 

raven ugleda in verodostojnosti notariata, bistveno. Zavračanje odgovornosti notarja za njegovo delo, 

nepripravljenost (učinkovito) voditi postopke ugotavljanja odgovornosti notarja, ožanje polja dolžnosti 

notarja, za katerega veljajo dodatne varovalke, ki naj preprečijo nastanek škode za stranko v posebej 

občutljivih zadevah, ter pomanjkanje pobude za jasnejša napotila in jasnejšo ureditev takšnih razmerij, 

tako na strani notarjev kot tudi notarske zbornice, kažejo na nizko raven odgovornosti notarske zbornice 

ter njenih odgovornih oseb. 

32 V konkretnem primeru je komisija identificirala več dejavnikov tveganja za ugled in verodostojnost 

notariata. Prvega predstavljajo nejasnosti glede pravilnega postopanja notarjev pri sestavljanju 

zasebnih listin. V konkretnem primeru — ugotavljanje obstoja kršitev notarja pri sestavljanju zasebnih 

listin — so bile ugotovitve ministrstva ter notarske zbornice pri izvajanju nadzora nad storitvami 

notarja diametralno nasprotne, iz česar izhaja, da oba nadzorstvena organa stopnjo skrbnosti, ki jo 

mora notar pokazati pri posameznih opravilih v okviru sestavljanja zasebnih listin, presojata oziroma 

                                                           
2
 Sklep Ustavnega sodišča RS, opr. št. U-I-236/08 z dne 8. 4. 2010. 
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vrednotita različno. Ministrstvo oziroma njegova komisija za nadzor je tako menila, da bi moral notar v 

konkretnem primeru zavrniti opravljanje poslov, pri čemer je izhajalo iz lastnih ugotovitev pri nadzoru, 

kot so npr. različni kupnini, pri čemer je končen izkupiček kupca pri prvem in prodajalca pri drugem 

pravnem poslu v njegovo škodo, časovna bližina obeh pravnih poslov, poravnava kupnine na roko in ne 

prek bančne transakcije, kar je zakonska zahteva, zapis dikcije, da se je kupnina poravnala na roko na 

zahtevo strank, čeprav temu notar ni bil priča. Prav tako je bilo ministrstvo mnenja, da notar kljub 

zatrjevanju strank, da se kupnina poravna v gotovini, tega ne bi smel potrditi v pogodbi. Glede 

ugotavljanja upravičenosti za zastopanje pa po mnenju ministrstva notar ni dovolj skrbno preveril 

identitete zastopnika, čeprav sta iz njemu razpoložljive dokumentacije izhajala različna naslov v 

predloženem potnem listu ter sodnem registru. Nasprotno pa notarska zbornica takšnih notarjevih 

ravnanj ni smatrala kot kršitev, temveč je obravnavo nekaterih zavrnila z argumentom, da ministrstvo 

kršitev v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka ni utemeljevalo na pravilni zakonski podlagi, zaradi 

česar o njih ne more odločati v disciplinskem postopku, v primeru izkazanosti upravičenja do zastopanja 

pa je navedla, da je notarjem splošno znano dejstvo, da naslovi v sodnem registru niso ažurirani ter s 

tem zavrgla napačen naslov kot indic, da oseba ni upravičena do zastopanja. Komisija se v konkretnem 

primeru ne opredeljuje do narave notarjevih opravil, torej do tega, ali gre za kršitve ali ne. Kot 

pojasnjeno že zgoraj, to ne sodi v njeno pristojnost. Želi pa komisija poudariti, da je takšno nasprotno 

razumevanje meja med zakonitostjo delovanja notariata in kršitvami obveznosti notarja s strani 

ministrstva ter notarske zbornice skrb zbujajoče, saj načenja zaupanje javnosti v delovanje pravnega 

reda in zagotavljanje pravne varnosti, na kar pa bi morali paziti ravno omenjeni instituciji v okviru 

pristojnosti za nadzor nad zakonitim delovanjem notarjev. 

33 Nasprotno razumevanje meja med zakonitostjo delovanja notariata in kršitvami obveznosti notarja 

vpliva tudi na sposobnost krepiti in varovati ugled ter verodostojnost notariata, ki je temeljna naloga 

notarske zbornice. Za učinkovito izvajanje te naloge ima interes tudi država, saj je notariat oblikovala 

kot javno službo, skozi katero država zagotavlja tudi svoj, javni interes, to je delovanje pravnega reda in 

pravno varnost. V konkretnem primeru sta ugled in verodostojnost notariata zaradi nejasnosti v zvezi s 

posameznimi opravili notarjev vsaj ogrožena, če ne že zmanjšana, zaradi česar bi bilo pričakovati, da si 

bo notarska zbornica oziroma njene odgovorne osebe prizadevala razjasniti odprta vprašanja, da ne bi 

prišlo do tovrstnih primerov tudi v prihodnje. Tako pa iz odločbe disciplinske komisije I. stopnje pri 

notarski zbornici izhaja, da mora zaradi odločanja v mejah postavljenega zahtevka v skladu z načelom 

legalitete ugotoviti, da notar ni odgovoren za očitane kršitve, pri tem pa zanemarja dolžnost in možnost, 

da bi lahko že sam predsednik notarske zbornice uvedel disciplinski postopek, kjer bi lahko oprl sklep o 

uvedbi disciplinskega postopka na pravilno pravno podlago, če bi prepoznal problem nejasnosti glede 

notarjevih opravil kot dejavnik tveganja za ugled in verodostojnost notariata. Nadalje iz dopisa 

ministrstva z dne 4. 8. 2008 izhaja, da ministrstvo pritožbe zoper odločbo v konkretnem disciplinskem 

postopku ni vložilo zato, ker je ocenilo, da to ne bi imelo pravega uspeha. Dodatno so v istem dopisu 

opozorili tudi na nujnost javne razprave o notarjevi odgovornosti na splošno, saj konkretni primeri 

disciplinskih postopkov, ki so bili uvedeni na zahtevo ministrstva, praviloma niso dosegli pravega učinka. 

Zaključek, da je nadzorstveni organ, pristojen za nadzor nad zakonitostjo poslovanja, v preteklosti že 

skušal glede nejasnosti ukrepati z vlaganjem zahtev za disciplinske postopke, vendar so bili ti 

neuspešni, neuspešne pa so bile tudi pritožbe zoper prvostopenjske disciplinske odločbe, dodatno 

ustvarja dvom v prevzemanje odgovornosti notarske zbornice za krepitev in varovanje ugleda ter 

verodostojnosti notariata.    
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34 Da neogibnega atributa notarskega poklica, ki je, da je notar kot nosilec javne službe oseba, ki je vredna 

javnega zaupanja, ni mogoče vezati zgolj na vprašanje, ali je bil notar obsojen za kaznivo dejanje 

oziroma, če je bil, ali je bila kazenska sankcija že izbrisana, izhaja iz Komentarja Ustave RS. »Javno 

zaupanje je mogoče zapraviti tudi z ravnanjem in obnašanjem, ki sicer nima znakov kaznivega dejanja, 

vendar je v nasprotju z zahtevami, ki jih zakon in etika nalagata notarju.«3 Iz sklicevanja tako notarja 

kot notarske zbornice na to, da je notar deloval v zasebnopravni sferi, saj je sestavljal zasebne listine po 

5. členu ZN, glede katerih pa ima notar pravice in obveznosti ter odgovarja kot odvetnik, je mogoče 

razbrati stališče notarjev in notarske zbornice, da za sestavo zasebnih listin ni mogoče zahtevati oziroma 

pričakovati enakega standarda ravnanja glede skrbnosti in upoštevanja vseh varovalk zaradi zaščite 

strank, predvsem šibkejše, ter glede nadzora nad notarjevim ravnanjem. Takšno stališče je potrebno po 

mnenju komisije zavrniti, saj pri presojanju javnega zaupanja ni mogoče ločevati delovanja notarja, 

kadar opravlja uradna opravila javnopravne narave ali kadar opravlja dejavnosti iz 5. člena ZN. 

Nestrokovno, nevestno ali celo nepošteno ravnanje notarja v sferi dejavnosti iz 5. člena ZN bo vplivalo 

na opravljanje uradnih opravil javnopravne narave in na s tem povezano javno zaupanje. Temu 

dejstvu v prid govori tudi že omenjen sklep Ustavnega sodišča. 

35 Varovanje ugleda in verodostojnosti notariata kot javne službe je mogoče zagotoviti tudi z uporabo 

varovalk, ki jih določajo pravila delovanja notariata. Drug pomemben cilj, ki ga varovalke zasledujejo, 

je zaščita strank, predvsem šibkejših. Varovalke, kot sta pojasnilna dolžnost ter dolžnost v notarski listni 

verno in popolno zapisati izjave, podane pred notarjem, oziroma dejstva, ki jih je neposredno zaznal, so 

sicer tesno povezane z notarjevo javno službo, vendar pa bi jih bilo potrebno, glede na njihov namen, 

šteti kot izvedbo splošne dolžnosti notarja, zapisane v prvem odstavku 6. člena ZN, to je, da mora notar 

svoje delo opravljati pošteno, vestno in v skladu s predpisi. Dejstvo, da ima pri sestavi zasebnih listin 

notar pravice in obveznosti ter odgovarja kot odvetnik, po oceni komisije ne more in ne sme pomeniti, 

da takrat teh varovalk ni dolžan upoštevati. Kot je komisija pojasnila že v prejšnjem odstavku, bo 

vsakršno nestrokovno, nevestno ali celo nepošteno ravnanje notarja v sferi dejavnosti iz 5. člena ZN 

vplivalo na javno zaupanje, tudi glede opravljanja uradnih opravil javnopravne narave. Isto stališče lahko 

zasledimo tudi v odločbi Vrhovnega sodišča RS,4 iz katere izhaja, da je notariat javna služba »tudi v 

tistem delu, ko notar na zahtevo strank sestavlja zasebne listine (prvi odstavek 5. člena ZN), saj dejstvo, 

da gre za sestavljanje zasebnih listin, nikakor ne pomeni, da gre v takšnih primerih za zasebnopravno 

dejavnost, ki bi bila zunaj okvirov javnega pooblastila za javno službo. Takšen sklep velja ne glede na 

določbo drugega odstavka5 5. člena ZN, ki je ni mogoče razlagati tako, da je v določenem segmentu 

vzpostavljen zasebnopravni režim notarske službe«. Nadalje je potrebno ugotoviti, da je primarna 

dejavnost notarjev opravljanje notariata, kamor sodi tudi sestavljanje notarskih listin. To izhaja že iz 

dejstva, da je notariat javna služba, katerega primarne naloge so v zakonu opredeljene od 2. do 4. člena 

ZN. Zaradi formalnosti, ki spremljajo sestavo notarskih listin, in dejstva, da so notarske listine javne 

listine, iz česar izhajata dve (izpodbojni) dokazni pravili, in sicer dokazno pravilo o pristnosti, ki pomeni, 

da je javno listino izdal tisti, ki je na njej označen kot izdajatelj, in dokazno pravilo o resničnosti njene 

                                                           
3
 V. Rijavec, v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske 

študije, Ljubljana 2002, str. 942.  
4
 Sklep Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 75/2006, z dne 8. 5. 2008. 

5
 V drugem odstavku 5. člena ZN je določeno: »Kadar opravlja zadeve iz prejšnjega odstavka, ima notar pravice in 

dolžnosti ter odgovarja kot odvetnik.« 
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vsebine, torej tistega, kar se v njej potrjuje ali določa,6 ter zaradi dejstva, da so notarski zapisi kot vrsta 

notarskih listin ob soglasju zavezanca neposredno izvršljivi, nudijo notarske listine strankam višjo 

stopnjo pravne varnosti in nudijo večjo pravno predvidljivost v pravnem prometu. Zato naj bi si v skladu 

s 23. členom Kodeksa notarske etike notarji prizadevali, da tudi v drugih primerih, torej v primerih, ko 

pravni posli niso obvezno sestavljeni v obliki notarskega zapisa, sestavijo pravne posle v obliki 

notarskega zapisa, na možnosti sestave izvršljivega notarskega zapisa pa naj notar stranko opozori, v 

kolikor je to njej v korist. V konkretnem primeru pa je ministrstvo notarju očitalo, da ni uporabil 

nekaterih varovalk (verno in popolno zapisati izjavo strank, podano pred njim oziroma ki jo je 

neposredno zaznal, od strank obakrat zahtevati predložitev verige prodajnih pogodb, ki bi izkazovale 

lastništvo predmetne nepremičnine), dodatno pa bi se pristojni organi notarske zbornice po mnenju 

komisije morali vprašati, zakaj si v skladu s Kodeksom notarske poklicne etike notar ni prizadeval v obeh 

primerih sestaviti notarski zapis in ne zasebne listine, četudi sta stranki to zahtevali. Notar mora namreč 

izhajati iz premise, da ima pred sabo prava neuko stranko in mora delovati v smeri zaščite pravic šibkejše 

stranke. Še zlasti, ker je v javnem interesu, da je pravni promet varen, torej tudi predvidljiv, saj to 

predstavlja večje javno zaupanje — tudi zato ni mogoče enačiti poklica notarja s poklicem odvetnika. 

Sestava notarskega zapisa bi v konkretnem primeru po oceni komisije pomenila ravno ta korak k 

zaščiti šibkejše, prava neuke stranke.  

36 Zavračanje oziroma zadržano izvajanje lastnih nadzorstvenih pristojnosti v zvezi s sestavo zasebnih 

listin, kot opisano zgoraj, prav tako predstavlja dejavnik tveganja za ugled in verodostojnost notariata 

zaradi dejstva, da je v očeh javnosti notar ena in ista oseba in da javnost torej ne razmejuje 

javnopravnih opravil notarja od tistih, ki jih notar opravlja izven javne službe notariata. Čeprav zakon 

notarju daje pravico do sestavljanja zasebnih listin, v zvezi s katerimi ima notar pravice in dolžnosti ter 

odgovarja kot odvetnik, pa se s tem določilom niti notar niti notarska zbornica ne moreta 

oddaljiti/distancirati od opravil, ki jih notar opravlja v okviru 5. člena ZN oziroma od učinka, ki ga bo 

skrbnost notarja pri teh opravilih imela za samo delo notarja kot tudi za notariat kot celoto. To je bilo še 

zlasti vidno v konkretnem primeru, ko je medijsko poročanje o vodenju disciplinskega postopka pri 

notarski zbornici ter kazenskega postopka pri pristojnih sodiščih pri povprečnem, prava neukem človeku 

vzbudilo nezaupanje javnosti v notarsko zbornico na splošno ter v konkretnem primeru do notarja, kar 

je bilo razvidno iz spletnih razprav bralcev, ne glede na to, da je šlo za sestavo zasebnih listin in ne za 

ravnanje notarja v svojstvu javne službe. Povedano drugače: od povprečnega človeka, ki ni prava uk, ni 

pričakovati, da bo razlikoval vlogo notarja, kadar ta sestavlja javne listine, od tiste, ko sestavlja zasebne 

listine. Tudi zato bi si morala notarska zbornica po prepričanju komisije prizadevati krepiti ugled in 

verodostojnost notariata tudi, kadar notarji sestavljajo zasebne listine in preprečiti morebitno škodo, 

ki bi lahko nastala notariatu zaradi nejasnosti na tem področju. V konkretnem primeru pa notarska 

zbornica v okviru svojih nadzorstvenih pristojnosti k razjasnitvi odprtih vprašanj ni pristopila proaktivno, 

ampak se je skušala distancirati od opravil notarja tudi s tem, ko je z disciplinsko odločbo zavrnila s strani 

ministrstva ugotovljene kršitve kot neutemeljene, saj da je ministrstvo svoje ugotovitve o kršitvah pri 

sestavi zasebnih listin po njenem mnenju nezakonito utemeljevalo ob uporabi analogije s pravili za 

sestavo javnih listin. Proaktivnost omogoča že zakon, ko v prvem odstavku 120. člena ZN daje 

predsedniku notarske zbornice pristojnost, da lahko pred disciplinsko komisijo I. stopnje uvede postopek 

tudi na svojo pobudo. V konkretnem primeru pa je notarska zbornica nadzore opravila šele na zahtevo 

ministrstva, ki se je o nejasnostih v zvezi z notarjevim poslovanjem seznanilo iz poročanja medijev, na 

                                                           
6
 http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/64051/ 

http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/64051/
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kar bi se lahko notarska zbornica odzvala tudi sama, saj ni neutemeljeno pričakovati, da je tudi sama 

zasledila medijska poročanja. Na odziv ministrstva se je celo odzvala s stališčem, da ni pristojna presojati 

dokazov in ugotavljati notarjeve krivde ter da bo počakala na pravnomočno odločitev sodišča, s čemer je 

svojo odgovornost za nadzor dela notarja prenesla na druge organe. Tudi v luči zakonske pristojnosti (in 

dolžnosti) notarske zbornice, da skrbi za razvoj notariata, bi po oceni komisije notarska zbornica morala 

pokazati večjo zainteresiranost, da se nejasnosti odpravijo oziroma nasprotna stališča poenotijo, kar bi 

pripomoglo k zmanjšanju nejasnosti v primeru tovrstnih opravil in zmanjšanju tveganj za kršitve, kot jih 

ugotavlja ministrstvo, posledično pa h krepitvi ugleda in verodostojnosti notariata. Z neaktivnostjo 

nadzorstvenih organov torej lahko pride do ustvarjanja praznine, ko na področju poslovanja notarjev 

v sferi sestavljanja zasebnih listin ni vzpostavljenega učinkovitega nadzora.     

37 Na podlagi vsega navedenega je komisija ugotovila, da si notarska zbornica ni prizadevala za razjasnitev 

odprtih vprašanj, ki so se kot takšna izkazala zaradi nasprotnih stališč ministrstva in notarske zbornice 

glede zakonitosti delovanja konkretnega notarja pri sestavi zasebnih listin. Pri tem je neposreden 

pregled poslovanja notarja izpeljala šele na zahtevo ministrstva, čeprav je mogoče upravičeno 

domnevati, da se je z medijskim poročanjem o konkretnem primeru lahko tudi sama seznanila, nadalje 

je sklenila v zvezi z odprtimi vprašanji počakati na pravnomočno odločitev kazenskega sodišča, čeprav 

ugotavljanje kazenske odgovornosti notarja v konkretnem primeru ne rešuje sistemskega problema 

obstoja nejasnosti pri sestavi zasebnih listin, poleg tega pa kazenska odgovornost ne rešuje vprašanja 

drugih oblik odgovornosti notarjev za njihova ravnanja, nenazadnje tudi ne vprašanja odgovornosti 

notarske zbornice za varovanje ugleda in verodostojnosti notariata. Odgovorne osebe notarske zbornice 

bi morale ohranjati javno zaupanje in varovati ugled notariata s tem, da bi ukrepale z namenom 

razjasnitve vprašanj, ki so se v konkretnem primeru, tudi zaradi nasprotnega stališča ministrstva, 

pokazala kot nerazjasnjena, s čimer bi poskrbele, da se tovrstna vprašanja v prihodnje pri poslovanju 

notarjev ne bi pojavila. Takšno neukrepanje pa slabi zaupanje javnosti v delo in ugled celotnega 

notariata in lahko pomeni negativno sporočilo za ostale notarje, ki svoje delo opravljajo zakonito, 

pravilno, strokovno in pošteno, medtem ko pa tistim notarjem, ki so nezakonito, nepošteno ali 

nestrokovno poslovali že v preteklosti, sporoča, da lahko tako poslujejo tudi v prihodnje. Zaradi vsega 

navedenega je mogoče zaključiti, da je notarska zbornica dolžni nadzor po ZN opustila.   

**** 

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru sprejel na seji dne 

9. 1. 2014 v sestavi: Goran Klemenčič (predsednik), Rok Praprotnik (namestnik predsednika) in dr. Liljana 

Selinšek (namestnica predsednika) in dodatno odločil, da: 

- se ugotovitve o konkretnem primeru skupaj z izjasnitvami Notarske zbornice Slovenije objavijo na 

spletnih straneh komisije,  

- se ugotovitve o konkretnem primeru posreduje Ministrstvu za pravosodje in Notarski zbornici Slovenije 

zaradi priprave skupnih usmeritev pri poslovanju notarjev za primere zgoraj ugotovljenih kršitev 

oziroma nepravilnosti, kot jih ugotavlja Ministrstvo za pravosodje, s poudarkom na ukrepih za pomoč 

prava neukim strankam, predvsem glede sistemskih tveganj za ugled in verodostojnost notariata pri 

sestavi zasebnih listin,  

- se Ministrstvu za pravosodje posreduje pobuda, da z metodologijo načrta integritete preveri 

uspešnost/učinkovitost postopkov nadzora nad zakonitostjo notariata oziroma opravljanja 

neposrednega nadzora nad poslovanjem Notarske zbornice Slovenije in njenih organov ter glede 
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neobvladanih dejavnikov tveganja, na katere nakazujejo pričujoče ugotovitve o konkretnem primeru, 

in sprejme ustrezne ukrepe, roke ter nosilce teh ukrepov. Komisija bo v maju 2014 Ministrstvo za 

pravosodje pozvala, da ji poroča o izvedenih ukrepih skladno s Smernicami za oblikovanje načrta 

integritete, ki jih je senat komisije sprejel na seji dne 11. 4. 2011, 

- se Notarski zbornici Slovenije predlaga, da na svojih spletnih straneh objavi celovite informacije o 

različnih možnih pritožbenih poteh v okviru nadzora nad delom notarjev, vključno s sestavo 

disciplinskih organov ter preglednim organigramom, 

- se Notarski zbornici Slovenije predlaga, da omogoči podajo pritožbe zoper delo notarja po elektronski 

poti, 

- se Notarski zbornici Slovenije predlaga, da pripravi in na svojih spletnih straneh objavi ter redno 

posodablja letno statistiko, ki bo vsebovala najmanj naslednje podatke: o vloženih prijavah; o 

odločitvah disciplinskih organov prve in druge stopnje glede na vrsto odločitve; o času trajanja 

posameznih postopkov in o številu zastaranj; statistika po posameznih notarjih. Objavijo pa naj se tudi 

vse odločitve disciplinske komisije, vključno z obrazložitvami (skladno z ZDIJZ se lahko iz odločitve 

črtajo osebni podatki prijavitelja in drugi osebni podatki, ki po ZDIJZ ne smejo biti javno objavljeni), ter 

vsaka obvezna razlaga načel in pravil Kodeksa notarske poklicne etike, ki jo da izvršilni odbor Notarske 

zbornice Slovenije. 

 

Odločitev je bila sprejeta: soglasno.  

 

                                                           

Vloženo: 

- zbirka dok.gradiva. 

 

 

 

 

            

 

 


