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Spoštovani,
sporočamo vam, da je bil predlog člena, ki ureja poslovanje notarskih pisarn v času trajanja začasnih
ukrepov, pripravljen v časovno omejenih okoliščinah, kljub temu pa je nastajal premišljeno in v tesnem
sodelovanju z Notarsko zbornico Slovenije (NZS), ki se prav tako v celoti zaveda situacije, v kateri se je
znašla država. Predlog člena primarno nalaga predsedniku NZS, da sprejme začasne ukrepe v zvezi s
poslovanjem notarskih pisarn. V obrazložitvi k omenjenemu členu smo zapisali, kakšni so primeroma
lahko takšni ukrepi. Popolno zaprtje pisarne je sicer omogočeno, a takšen ukrep lahko sprejme le minister
za pravosodje (na predlog NZS).
V zvezi z vašim predlogom glede videokonferenčnega sistema nam je znano, da že sicer NZS namenja
veliko pozornost uvajanju elektronskega poslovanja v notariatu oz. digitalizaciji notarskega poslovanja ter
preučevanju sredstev za nesporno identifikacijo na daljavo, uporabo videokonferenc ipd. Gre za procese,
ki so v obravnavanju (npr. tudi v okviru Akcijskega načrta »Slovenija – dežela zagonskih podjetij
(startupov)), zato je razumljivo, da je interventni zakon moral urediti zlasti tiste vsebine, ki so trenutno
najbolj akutnega pomena.
Glede na trenutno situacijo v državi, kjer so oblastni ukrepi primarno usmerjeni k zajezitvi širjenja virusne
okužbe in s tem k varovanju zdravja in življenja ljudi, predlagamo, da z NZS izmenjate poglede in mnenja
glede izvedbe izpostavljenega člena. Prepričani smo, da boste v medsebojnem sodelovanju našli tudi
odgovore na vprašanja, glede katerih izražate skrb. Iz tega razloga to e-sporočilo pošiljamo v vednost
NZS.
V upanju na čimprejšnjo zajezitev širjenja virusne okužbe in v pričakovanju vsesplošne družbene
odgovornosti v nastali situaciji, vas pozdravljam.
S spoštovanjem,
mag. Evelin Pristavec Tratar
generalna direktorica
Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo
Ministrstvo za pravosodje
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Zadeva:
MP & notarji
Spoštovani,
v zvezi z interventnim zakonom, ki ga pripravljate v okviru vašega ministrstva in ki se dotika tudi dela
notarjev, bi vas želeli nujno opozoriti, da so notarji osebe javnega zaupanja in bi se lahko v okviru NZS
dogovorili vsaj za »dežurne notarje«, da ne pride do ovir pri izvajanju tistega drobnega dela
gospodarskega življenja, ki pa še vseeno posluje, oziroma predlagamo, da se z interventnim zakonom

(zaenkrat 14. člen) omogoči, da lahko notar izjemoma, v času trajanja ukrepov zoper širitev koronavirusa
oziroma v času veljavnosti interventnega zakona, istovetnost strank ugotavlja tudi s pomočjo video
konferenčnega sistema, katerega zapis se hrani npr. v digitalni obliki (vpliv na člena 39/2 in 43/5 zakona o
notariatu). Problem pa bodo predstavljale tudi izvedbe skupščin družb, kjer se zahteva prisotnost notarja.
Skratka, nikakor nismo naklonjeni popolnemu zaprtju notariatov.
Prosimo vas, da naš predlog preučite in vključite v interventni zakon.
Za razumevanje se vam vnaprej zahvaljujemo.
S spoštovanjem,
Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana
Šubičeva ulica 2, SI -1000 Ljubljana
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