
VARUJEMO  
VAŠE PREMOŽENJE
N O T A R J I  enakovredno varujemo interese 
vseh uporabnikov notarskih storitev kot tudi 
javni interes.

KAKO DO NOTARJA? 
Na območju vsakega okrajnega sodišča je najmanj en 
notar. V večjih mestih, kjer so sedeži okrožnih sodišč, se 
število notarskih mest določi tako, da je najmanj en notar 
na dvajset tisoč prebivalcev.

Notar sme opravljati poslovanje za vse območje 
Republike Slovenije, kar pomeni, da si notarja lahko 
izberete poljubno. Izjema so le notarski zapisi pravnih 
poslov za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno 
pravico na nepremičninah, torej pri kreditih, ki se 
zavarujejo s hipoteko na nepremičnini, za katere pa 
je izključno krajevno pristojen notar, ki ima sedež 
notarske pisarne na območju okrajnega sodišča, kjer leži 
nepremičnina.

ZA VEČ INFORMACIJ   
o delu notarjev obiščite našo spletno stran: www.notar-z.si. 

NOTARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Tavčarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

t: +386 1 439 25 70 
f: +386 1 434 02 47 
e: info.nzs@siol.net

Notarska zbornica Slovenije je poklicna organizacija notarjev, 
ki skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj notariata, zastopa 
interese notarjev, notarskih pomočnikov in notarskih pripravnikov 
ter opravlja druge z zakonom, drugimi predpisi, statutom in akti 
zbornice določene naloge. 

NOTARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana 
t: +386 1 439 25 70, e: info.nzs@siol.net, www.notar-z.si 



Notar je pravni svetovalec, ki ga za opravljanje 
javne notarske službe imenuje država. Njegova 
glavna naloga je zakonsko določen nadzor pravnih 
poslov, ki se odvijajo med posamezniki. 

Notarske storitve državljanom zagotavljajo 
varovanje ustavnih pravic in pravno varnost. 

Notarji so nenadomestljiva vez med 
posameznikom in državo. Ker so neodvisni in 
nepristranski, jim brezpogojno zaupajo država 
in tudi uporabniki storitev. So razlagalci pravnih 
predpisov in neodvisni svetovalci ter prvi prag 
pri varovanju pravne varnosti državljanov in 
pravne države. 

Pomembna korist notarja je, da enakovredno 
varuje javni interes in tudi interese vseh 
uporabnikov notarskih storitev. S svojim delom 
utrjuje varnost pravnega prometa, pri tem ostaja 
samostojen, neodvisen in nepristranski ter zato 
ne sme nastopati kot zastopnik ene stranke. 

Glavna naloga notarjev je sestavljanje javnih 
listin. To so notarski zapisi, notarski zapisniki in 
notarska potrdila. Pri notarju sestavljena javna 
listina dokazuje, da je vse, kar je v njej zapisano in 
potrjeno, verodostojno.

Na zahtevo strank notar sestavlja tudi zasebne 
listine ter zastopa stranko v nepravdnih zadevah 

NOTARSKE STORITVE
Notarji za vas  opravljajo naslednje storitve : 

• sestava pogodb in drugih listin 

• overitve podpisov 

• sestava pogodb v zvezi z nakupom in prodajo 
nepremičnin 

• vpisi v zemljiško knjigo 

• urejanje nekaterih dednih in zapuščinskih zadev

• oporoke 

• sestava pogodb na področju urejanja 
premoženjskih razmer med zakonci in 
zunajzakonskimi partnerji 

• storitve za gospodarstvo in podjetništvo 

• hramba listin in denarja 

• zastavne listine in hipoteke

• alternativno reševanje sporov – mediacija 

CENIK NOTARSKIH STORITEV 

Cenik notarskih storitev je določen v notarski tarifi, ki jo 

določi minister za pravosodje. Dokument notarske tarife 

lahko najdete na spletni strani www.notar-z.si. 

Prva pravna informacija o notarskih storitvah je pri 

notarju za državljane brezplačna.

NOTARSKA  
DEJAVNOST  
ZA ZAŠČITO  
VSEH OBLIK 
PREMOŽENJSKIH 
PRAVIC

Notar s svojim delom utrjuje varnost pravnega prometa, pri tem ostaja 

SAMOSTOJEN, NEODVISEN in NEPRISTRANSKI ter zato ne sme 

nastopati kot zastopnik ene stranke. 

Notarske listine imajo pred sodišči in drugimi organi pomembno dokazno vrednost. 

NOTARSKI ZAPISI POGODB SO NEPOSREDNO IZVRŠLJIVI

pred sodišči in v nespornih zadevah pred drugimi 
državnimi organi, če so zadeve v neposredni zvezi 
z notarsko listino, ki jo je sestavil.

Notar zagotavlja širok spekter optimalnih, varnih 
in stroškovno učinkovitih pravnih storitev, za 
državljane, gospodarske družbe in podjetnike.

Notarji omogočajo zanesljiv in preprost potek 
sklepanja pravnih poslov, varujejo potrošnike, 
gospodarskim subjektom omogočajo strokovne 
in pravno varne temelje za poslovanje ter hitro in 
zanesljivo vpisujejo podatke v javne registre.

Notarske listine so lahko izvršljive, tako kot 
so izvršljive pravnomočne sodne odločbe, 
ter imajo pred sodišči in drugimi organi 

pomembno dokazno vrednost. Zato največjo 
korist uporabnikom notarskih storitev prinaša 
neposredno izvršljivi notarski zapis pogodbe. To 
pomeni, da ob neizpolnitvi obveznosti, za katero 
je dogovorjena neposredna izvršljivost, preskočijo 
pravdni postopek in upnik lahko zahteva izvedbo 
dolžnikove obveznosti neposredno v izvršilnem 
postopku. 

NADZOR NAD DELOM NOTARJA 
Neposreden nadzor nad poslovanjem notarja 
opravlja Notarska zbornica Slovenije. Nadzor 
nad zakonitostjo opravljanja notariata izvaja tudi 
Ministrstvo za pravosodje RS.


