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Številke . Za vsako od njih pa povsem konkretni ljudje . Danes malo nižje, jutri spet veliko višje . 
Iz dneva v dan . Stalnica preteklih mesecev prvih strani časopisov, uvodnih minut televizijskih 
in radijskih novic . In ob vsem tem kup dodatnih dnevnih (dez)informacij na vseh nivojih, zato 
ne čudi, da se marsikdo vpraša, komu sploh in v kaj – če še – verjeti . 

Stroki, v tem primeru zdravstveni, po mojem mnenju vsekakor, čeprav si v preteklih mesecih 
njihovi posamezni, javno najbolj izpostavljeni akterji niso vedno naredili prav velike usluge . In 
ko smo že pri stroki – tu smo tudi notarji, ki smo, kot vsi ostali, hočeš nočeš, del vsega tega . 

Nekaj prvih izkušenj v zvezi z virusom in ukrepi za preprečevanje epidemije po notarskih pi-
sarnah smo popisali v prejšnjem Vestniku, tokrat tej problematiki nismo namenili posebne po-
zornosti, saj ocenjujemo, da smo se tudi v slovenskem notariatu ustrezno prilagodili življenju s 
covidom . Dosledno spoštovanje vseh preventivnih ukrepov, tako zaradi sodelavcev kot seveda 
predvsem zaradi vseh naših strank, je postalo del vsakdana . Vsi, ki v času koronavirusa vsto-
pajo v prostore naših notarskih pisarn, morajo biti prepričani, da jim bo visoko profesionalna 
notarska storitev zagotovljena v varnem okolju .

Gremo rajši k prijetnejšim temam . V januarju letošnjega leta smo končno dočakali spremem-
bo notarske tarife, ki pri overitvah podpisov glede na vse evidence, ki jih mora notar opraviti 
ob overitvi podpisa, brez »lahko« omogoča zaračunavanje dodatka v višini 16,00 EUR, in pa 
pregled, včasih močno preobsežen, zemljiške knjige . Ob tem pa velja vnovič poudariti, da je že 
dosedanja tarifa omogočala zaračunavanje dodatne pristojbine po času, če gre za neobičajno 
obsežno delo (veliko število premičnin ali nepremičnin oziroma poraba časa, ki presega šest 
ur) .

Uspešno usklajevanje pa smo z Ministrstvom RS za pravosodje po mojem mnenju dosegli na 
področju zemljiške knjige . Zakon je bil noveliran, veliko naših pripomb upoštevanih, tako da 
smo lahko res ponosni na zemljiško knjigo, ki jo imamo, predvsem, da smo pred letom 2011 
»zagrizli« v elektronizacijo zemljiške knjige, ki je vsem državljanom in kvalificiranim uporab-
nikom omogočila še večjo varnost . 

Glavno pozornost v letošnjem Vestniku smo tokrat usmerili na notarske fiduciarne posle, po-
dročje, ki je pri našem dnevnem delu zelo pomembno, čeprav na prvi pogled tega morda ni 
moč reči . In upamo lahko, da bo postalo vse pomembnejše, predvsem, da se bodo stranke iz 
razloga varnosti in z namenom zavarovanja pred tveganjem nasprotne izpolnitve vse več od-

Marjana Tičar Bešter, odgovorna urednica,
notarka v Škofji Loki

VIRUS
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ločale za notarske storitve na tem področju . Problematiko smo, tako kot je uredniška zasnova 
že nekaj zadnjih številk, poskušali osvetliti s prispevki iz različnih zornih kotov (sodniškega, 
notarskega, sodnega in bančnega), tako teoretično kot povsem praktično . 

Znova smo aktualno tekočo notarsko prakso – za primerjavo z našim delom – poiskali pri 
naših kolegih v bližnjih sosednjih državah, namenili pa tudi prostor za ogledalo, videnje nota-
riata skozi oči domačih notarskih pomočnikov oziroma namestnikov, pripravnikov, ki so šele 
stopili na notarsko pot, in pa seveda poslovnih sekretark, tajnic, brez katerih ne zmore nobena 
pisarna . 

Prostor za osrednji intervju – razmišljanja o poteh in stranpoteh evropskega notariata – je to-
krat namenjen kolegu, dolgoletnemu notarju in predsedniku Notarske zbornice Madžarske dr . 
Adamu Tothu, aktualnemu »prvemu notarju Evrope«, predsedniku Sveta notariatov Evropske 
unije (CNUE) . Kot vedno pa Vestnik nudi tudi nekaj povsem lahkotnejšega branja – v družabni 
kroniki med drugim o tem, kaj imajo skupnega France Prešeren, Ivan Tavčar in pisatelj – notar 
Janko Kersnik, pa tudi o tem, kako kužna je bila epidemija v Črnomlju leta 1691 . In pa končno 
znova nekaj besed in predvsem sličic iz resničnega (in ne covid »zoom« virtualnega) notarske-
ga druženja na naši dolgoletni priljubljeni lokaciji – plovbi po Piranskem zalivu .

Prijetno branje vam želim v veliki želji, da v prihodnjem Vestniku naslov ne bo enak današnje-
mu …
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V iskanju navdiha za ta uvodnik sem prelistal Notarski vestnik, ki smo ga izdali junija 2000 ob 
peti obletnici notariata v Sloveniji . Energija prve petletke, ki je privrela iz njega, me je prevrni-
la . Velika želja po pravnem znanju, ki je nujno potrebno za obvladovanje notarskega poklica, 
je zaznamovala prva leta našega delovanja in tudi prvi Notarski vestnik . Čeprav strokovnjaki 
na svojih področjih, smo bili leta 1995 začetniki v tem poklicu . Skoraj brez izjem smo se redno 
udeleževali izobraževanj in druženj, kar nas je povezalo in hitro postavilo močne temelje tej po-
membni instituciji slovenske državne ureditve . V tem zanosu smo izdali tudi Notarski vestnik . 
Ime publikacije smo podedovali po prilogi Slovenskega Pravnika, ki je izhajala od leta 1925 do 
leta 1927 . Naš Notarski vestnik je od leta 2000 izšel dvanajstkrat in nič preveč ambiciozna ni 
želja, da bi število izidov povečali . Število potencialnih avtorjev poglobljenih pravnih člankov 
in drugih prispevkov z različnih področij (pravna zgodovina, pravna politika, statistika, poro-
čila z mednarodnih dogodkov, izobraževanja, sestanki, pa tudi lahkotnejši, rumenkasti del), je 
impresivno: skupaj najmanj 300 avtorjev, če štejemo notarje, notarske pomočnike, pripravnike 
in druge pravnike v notarskih pisarnah . To je tudi neizčrpen kadrovski vir za druge naloge, ki 
jih opravlja Notarska zbornica Slovenije . Naj bo ta uvodnik tudi poziv k sodelovanju . Vsak lah-
ko kadarkoli pride, pokliče ali piše in takoj bo dobil priložnost za konstruktiven prispevek . Dela 
je dovolj . Udeležba pri delu zbornice je za vsako notarsko pisarno lahko pomemben vir znanja 
in izkušenj ter širi obzorje vsakemu posamezniku, vse skupaj pa koristi notariatu .

En izmed pomembnejših strateških projektov je digitalizacija notarskih storitev . Priprava prav-
nih in tehničnih podlag za notarske storitve na daljavo brez fizičnega stika med notarjem in 
strankami je zaradi epidemije nalezljive bolezni dobila pospešek . Tudi država je spoznala, da je 
notar pomembna javna varovalka pri transakcijah z nepremičninami in deleži v gospodarskih 
družbah . Zakonodajalec jo včasih bolj, včasih manj spretno vgrajuje v zakonodajo . Poleg varo-
vanja javnih interesov pa je z vidika prebivalstva pomembnejša notarska svetovalna vloga, ki jo 
je potrebno ohraniti tudi pri elektronskem poslovanju . Objektivno in transparentno krojenje 
vsebine pravnega posla po volji in individualnih merah obeh strank je naša osnovna naloga 
in poslanstvo v fizičnem in elektronskem okolju . Projekt digitalizacije notarskih storitev smo 
uspeli vključiti v delovni državni projekt . Vendar se finančne in politične okoliščine dnevno 
spreminjajo in trenutne rešitve niso dokončne . Zato je v ta projekt usmerjen velik del naše 
pozornosti . 

Bojan Podgoršek, predsednik Notarske zbornice Slovenije, 
notar v Ljubljani

ENTUZIAZEM  
PRVE PETLETKE
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Strateški projekt je tudi prenos nespornih zapuščinskih zadev na notarje . Vsakič znova ko za-
vrtim to lajno, čutim zavijanje z očmi češ, če petindvajsetletna prizadevanja niso obrodila sadu, 
bi bil že čas, da vržeš puško v koruzo . Nasprotno, prej ali slej bomo uspeli prepričati sodnike, 
odvetnike ter javnost (in s tem tudi politiko in pristojnega ministra), da je naravni sedež reše-
vanja zapuščin v notarski pisarni in ne v sodni dvorani . Ta je namenjena reševanju sporov . In 
ko bomo sestavljali dedne dogovore in se bo spremenjena ureditev ustalila, se bomo spraševali 
zakaj sprememba ni bila uvedena že prej . O tem nas že sedaj sprašujejo dediči, ki želijo registri-
rati ali prodati pokojnikov avto, poslovni delež, stanovanje, ali spremeniti zastopnika podjetja 
pa predolgo čakajo na sklep o dedovanju . 

Nujna naloga je doseči spremembe Zakona o notariatu, ki je potreben temeljite prenove . Naj 
omenim le pravilo, da notar hrani prevzeti denar in vrednostne papirje v posebnem ovoju, na 
katerem zapiše predmet in strankino ime . Pravilo je bilo zastarelo že od ustanovitve prve banke 
dalje, v času preprečevanja pranja denarja, pa je to veljavno zakonsko pravilo že prav neverje-
tno . In v našem matičnem zakonu bi se našlo še nekaj nevzdržnih pravil . Tudi tu bo potrebno 
precej truda celotne kadrovske baze notarskih pisarn . Pa seveda razumevanje ministra, ki je 
pristojen za pravosodje . 

Letošnja dobra novica je prenehanje veljavnosti Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih pro-
storih . Ker ni več obvezne sodne odpovedi najemne pogodbe za poslovne nepremičnine, je 
izvršljivi notarski zapis pridobil še večjo veljavo . Sprememba, ki je šla mimo precej neopaženo, 
bo olajšala življenje najemodajalcem, pa tudi najemnikom, ki vstopajo v najemno razmerje s 
poštenimi nameni . 

V uvodniku ni mogoče popisati vseh strateških in tekočih nalog zbornice . Nekatere se najbrž 
še skrivajo v glavah in čakajo, da bodo privrele na plano . Veliko število prijavljenih na jesensko 
notarsko strokovno srečanje v Portorožu je najbrž posledica pomanjkanja druženja v zadnjem 
letu in pol . Energijo, ki se pri tem sprošča, je potrebno izkoristiti za oživitev entuziazma prve 
petletke .
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1 SOČASNOST IZPOLNITVE IN TVEGANJE NASPROTNE 
NEIZPOLNITVE

S sklenitvijo prodajne pogodbe se vsaka pogodbena stranka v razmerju do druge pogodbene 
stranke zaveže opraviti izpolnitveno ravnanje: prodajalec se zaveže prenesti lastninsko oziroma 
drugo premoženjsko pravico, kupec pa se zaveže plačati kupnino . Zato ima prodajna pogodba 
značilnost dvostranske pogodbe oziroma dosledneje povzroči nastanek dvostranskega poslov-
nega obligacijskega razmerja .1

Pri vsaki dvostranski pogodbeni pogodbena stranka, ki prva izpolni svojo obveznost, prevza-
me tveganje nasprotne neizpolnitve . To tveganje se uresniči, če druga pogodbena stranka ne 
izpolni svoje nasprotne obveznosti in tudi prvi pogodbeni stranki ne vrne prejete izpolnitve . 
Pravni način, ki omogoča obvladovanje tveganja nasprotne neizpolnitve je dogovor o soča-
snosti izpolnitve . Že po splošnem pravilu, določenem za vse dvostranske pogodbe v prvem 
odstavku 101 . člena Obligacijskega zakonika (OZ),2 nobena stranka dvostranske pogodbe ni 
dolžna izpolniti svoje obveznosti, če druga stranka ne izpolni ali ni pripravljena hkrati izpol-
niti svoje nasprotne obveznosti, če ni dogovorjeno drugače . To pomeni, da sta obveznosti po-
godbenih strank pri dvostranski pogodbi vzajemni, razen takrat, kadar sta se stranki izrecno 
dogovorili, da bo najprej svojo izpolnitveno obveznost izpolnila ena od njiju in šele potem tudi 
druga .

Če sta obveznosti strank pri dvostranski pogodbi vzajemni, lahko vsaka od njiju uveljavlja ugo-
vor sočasnosti izpolnitve . Uveljavlja ga tako, da odkloni izpolnitev svoje obveznosti, dokler 
druga pogodbena stranka ni zmožna in pripravljena izpolniti svoje nasprotne obveznosti .

Po vsebini enako pravilo je za obveznosti strank pri prodajni pogodbi urejeno (ponovljeno) v 
455 . členu OZ . Po tem pravilu lahko prodajalec odkloni izročitev stvari, če mu kupec hkrati ne 

1 OZ za dvostranska poslovna razmerja uporablja izraz dvostranska pogodba. Dvostransko poslovno (pogodbeno) razmerje 
(dvostranska pogodba) je obligacijsko razmerje, katerega predmet sta dve izpolnitveni ravnanji in pri katerem je vsaka pogod-
bena stranka hkrati upnik glede enega izpolnitvenega ravnanja in dolžnik glede drugega izpolnitvenega ravnanja. Zato rečemo 
tudi, da ima vsaka stranka v tem razmerju hkrati položaj upnika in dolžnika. 

2 Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631.

Dr. Nina Plavšak
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plača kupnine ali če kupec ni pripravljen hkrati plačati kupnine . Kupec pa lahko odkloni plačilo 
kupnine, dokler mu prodajalec ne omogoči, da pregleda stvar .

Ugovor sočasnosti izpolnitve je učinkovit način (instrument) zavarovanja pred tveganjem na-
sprotne izpolnitve samo takrat, kadar so značilnosti prodane stvari in poslovanja pri njeni pro-
daji take, da se izpolnitvi pogodbenih strank lahko opravita kot izpolnitev »iz rok v roke« . Pri 
vseh drugih položajih pa lahko pogodbeni stranki za učinkovito zavarovanje pred tveganjem 
nasprotne izpolnitve uporabita tudi druge, dodatne instrumente zavarovanja pred tem tvega-
njem .

Pri prodaji nepremičnine mora prodajalec poleg izročitve posesti opraviti tudi druga dejanja, 
da bi pravilno izpolnil svojo izpolnitveno obveznost . Prodajalec mora, da bi pravilno izpolnil 
svojo obveznost, prenesti lastninsko pravico na prodani stvari kupcu:

1. izstaviti mora zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice v korist kupca 
in listino, ki vsebuje to zemljiškoknjižno dovolilo in na kateri je njegov podpis notarsko 
overjen, izročiti kupcu,3

2. zagotoviti mora pravilno pravno stanje nepremičnine tako, da zagotovi:
– pravne pogoje, da kupec pridobi lastninsko pravico na stvari4 in

3 Obširneje o pomenu izročitve zemljiškoknjižnega dovolila glej Nina Plavšak v Nina Plavšak (ured.): Komentar posebnega dela 
Obligacijskega zakonika, 1. knjiga, Tax-Fin-Lex, razdelek 1.9.2, strani 106–108.

4 Obširneje o tem glej Nina Plavšak v Nina Plavšak (ured.): Komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika, 1. knjiga, Tax-Fin-
-Lex, razdelek 1.9.5, strani 110–115.
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– pravne pogoje, da je pravno stanje stvari ustrezno, torej da ustreza običajnemu ozi-
roma pogodbeno dogovorjenemu pravnemu stanju .5

Pri prodaji nepremičnin se za zavarovanje pred tveganjem nasprotne neizpolnitve pogodbeni 
stranki navadno dogovorita za skrbniško hrambo zemljiškoknjižnega dovolila in druge ustre-
zne skrbniške storitve .

Kupec pa se lahko pred tveganjem, da ob izpolnitvi prodajalčeve obveznosti pravno stanje 
nepremičnine ne bo pravilno in zato (1) bodisi ne bo mogel doseči vknjižbe lastninske pravice 
na nepremičnini (2) bodisi bo njegova lastninska pravica omejena z izvedeno stvarno pravico 
ali varovalno stvarno pravico, ki ima značilnost pravne napake, zavaruje z uporabo ustrezne 
varovalne stvarne pravice .

2 SKRBNIŠKE STORITVE KOT INSTRUMENT ZAVAROVANJA  
PRED TVEGANJEM NASPROTNE NEIZPOLNITVE

2.1 Splošne značilnosti skrbniških storitev

Izraz skrbniške storitve ni enopomenski . V poslovni praksi se namreč uporablja za označeva-
nje zelo različnih vrst storitev, to je storitev, katerih predmet so različne vrste poslov (opravlja-
nje različnih dejanskih poslov oziroma pravnih dejanj) . V najširšem pomenu obsegajo skrbni-
ške storitve vse posle, ki jih skrbnik opravlja zaradi uresničitve oziroma zaščite naročiteljevih 
interesov oziroma interesov tretje osebe (upravičenca) . V tem pomenu so predmet skrbniških 
storitev vsi posli, ki so lahko predmet mandatarjevega izpolnitvenega ravnanja (mandatarjeve 
storitvene obveznosti) pri mandatni pogodbi . Mandatar namreč vse posle opravlja (izključno) 
zaradi uresničitve oziroma zaščite naročiteljevih interesov, torej z namenom uresničiti oziro-
ma zaščiti naročiteljeve interese (primerjaj prvi odstavek 768 . člena OZ) .

Skrbniške storitve, ki se opravljajo zaradi zaščite pogodbenih strank pred tveganjem neizpolni-
tve druge pogodbene stranke, se navadno opravljajo tako, da skrbnik sprejme v hrambo pred-
met izpolnitvene obveznosti ene pogodbene stranke, deponent pa ga pooblasti, da deponirani 
predmet izroči drugi pogodbeni stranki, ko mu ta predloži ustrezen dokaz o tem, da je izpolni-
la svojo nasprotno izpolnitveno obveznost deponentu . 

Te skrbniške storitve lahko opravlja notar po pravilih notarske hrambe (obširneje o tem glej 
razdelek 2 .2), opravlja pa jih lahko tudi vsaka druga oseba, ki ji stranki pogodbe, v zvezi s katero 
se opravljajo te storitve, zaupata . Na primer:

– nepremičninska družba, ki je posredovala pri sklenitvi pogodbe o prodaji nepremični-
ne (primerjaj tretji odstavek 6 . člena ZNPosr), ali

– odvetnik .

Predmet hrambe pri skrbniških storitvah v zvezi s pogodbo o prodaji nepremičnin, je lahko: 
– zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice 

na prodani nepremični v korist kupca . V tem primeru ima položaj deponenta prodaja-
lec, položaj upravičenca (tretje osebe) pa ima kupec (obširneje o tem glej razdelek 2 .3), 
ali

5 Obširneje o tem glej Nina Plavšak v Nina Plavšak (ured.): Komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika, 1. knjiga, Tax-Fin-
-Lex, razdelek 1.9.6, strani 195–211.
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– denarno dobroimetje za plačilo kupnine . V tem primeru ima položaj deponenta kupec, 
položaj upravičenca (tretje osebe) pa ima prodajalec (obširneje o tem glej razdelek 2 .4) .

Za pravna razmerja pri skrbniški hrambi, ki jo opravlja druga oseba in ne notar, veljajo smi-
selno enaka pravila, kot so za notarsko hrambo razložena v razdelku 2 .2 . Posebna pravila, ki 
jih za notarsko hrambo ureja Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb 
(ZVKSES)6 v 87 . do 91 . členu, so namreč le preslikava splošnih pravil OZ o pogodbi v korist 
tretjega na položaj, ko je korist tretjega pravica zahtevati izročitev predmeta hrambe (primerjaj 
126 . in 127 . člen OZ) . 

2.2 Notarska hramba kot skrbniška storitev

Zakon o notariatu (ZN)7 ureja notarsko hrambo v 87 . do 91 . členu . V navedenih določbah ZN 
so urejena samo izvedbena (tehnična) pravila o notarski hrambi, niso pa v ZN urejena pravila o 
vsebini medsebojnih (obligacijskih) pravic in obveznosti med subjekti notarske hrambe . 

Pravila o vsebini obligacijskih razmerij, ki nastanejo na podlagi notarske hrambe, določa 
ZVKSES v 3 . poglavju (v 87 . do 91 . členu) . Ta pravila se uporabljajo za notarsko hrambo, ki se 
opravlja z namenom zaščite pogodbene stranke pred tveganjem neizpolnitve druge pogodbene 
stranke (drugi odstavek 87 . člena ZVKSES) .

Pogodba o notarski hrambi je pogodba, s katero se notar v razmerju do deponenta zaveže, 
da bo hranil predmet notarske hrambe in da bo ta predmet izročil upravičencu, če se izpolni 
pogoj oziroma pogoji, ki jih je določil deponent, oziroma da bo predmet notarske hrambe 

6 Uradni list RS, št. 18/04.
7 Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO.
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vrnil deponentu, če se ti pogoji do določenega roka ne 
izpolnijo (primerjaj prvi odstavek 87 . člena ZVKSES) .

Predmet storitve (poslov) notarske hrambe, ki jo ureja 
ZVKSES, so lahko listine, denar ali vrednostni papirji.8

Predmet notarske hrambe je hkrati predmet izpolni-
tvenega ravnanja (izpolnitvene obveznosti) stranke 
(glavne) pogodbe, v zvezi z izpolnitvijo katere se stori-
tve notarske hrambe opravljajo . Ta stranka ima pri no-
tarski hrambi položaj deponenta, torej osebe, ki izroči 
notarju v hrambo predmet notarske hrambe in v raz-
merju do katere se notar zaveže, da bo ta predmet izro-
čil njenemu sopogodbeniku (po glavni pogodbi), če se 
izpolni pogoj oziroma pogoji, ki jih je določil deponent . 

Deponentov sopogodbenik (po glavni pogodbi) ima pri 
notarski hrambi položaj upravičenca, to je osebe, ki 
je od notarja upravičena zahtevati izročitev predmeta 
notarske hrambe . To pravico pa pridobi, če se izpolni 
(odložni) pogoj oziroma če se izpolnijo (odložni) po-
goji, ki jih je določil deponent (primerjaj drugi odsta-
vek 59 . člena OZ) . Hkrati je pogodba o notarski hrambi 
sklenjena pod razveznim pogojem, ki nastopi, če se do 
roka, določenega v pogodbi, ne uresniči odložni pogoj 
oziroma pogoji, ki jih je določil deponent . Če nastopi 
razvezni pogoj, pogodba o notarski hrambi neha veljati 
(tretji odstavek 59 . člena OZ), s tem pa seveda preneha tudi pravica, ustanovljena s to pogodbo 
v korist upravičenca . Zato mora notar vrniti predmet hrambe, ki ga je sprejel v hrambo na pod-
lagi te (razvezane) pogodbe, deponentu – svojemu sopogodbeniku (primerjaj drugi odstavek 
111 . člena OZ) . 

Ker se notarska hramba, ki jo ureja ZVKSES, opravlja zaradi zaščite deponenta pred tveganjem 
neizpolnitve upravičenčeve obveznosti po glavni pogodbi, bo deponent kot pogoj oziroma po-
goje, ki se morajo izpolniti, da bi upravičenec pridobil pravico od notarja zahtevati izročitev 
predmeta notarske hrambe, določil posamezna oziroma vsa pravna dejanja, ki jih mora upra-
vičenec opraviti, da bi (v celoti in pravilno) izpolnil svojo obveznost do deponenta po glavni 
pogodbi . 

Pogodba o notarski hrambi ima značilnost (pravno naravo) pogodbe v korist tretjega – upravi-
čenca . Po tretjem odstavku 125 . člena OZ se s pogodbo lahko dogovori pravica v korist tretje-
ga – torej osebe, ki ni pogodbena stranka . Pri pogodbi o notarski hrambi ima položaj tretjega 
(osebe, v korist katere je s pogodbo o notarski hrambi ustanovljena pravica) upravičenec . Po-
godba o notarski hrambi je (med notarjem in deponentom) sklenjena s tem, ko notar sprejme 
predmet hrambe v notarsko hrambo . O tem pravnem dejstvu mora notar sestaviti notarski 
zapisnik (drugi odstavek 87 . člena in drugi odstavek 88 . člena ZVKSES) .

8 Obširneje o položajih, pri katerih notar sme ali mora sprejeti določen predmet v hrambo, glej Bojan Podgoršek v Nina Plavšak, 
Renato Vrenčur (ured.): Komentar stvarnopravnega zakonika, Tax-Fin-Lex, Ljubljana 2020, razdelek 10.5.2.1, strani 289–291.
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S tem, ko notar na podlagi pogodbe o notarski hrambi od deponenta sprejme v hrambo pred-
met te hrambe, pridobi upravičenec lastno in neposredno pravico od notarja (dolžnika glede 
obveznosti izročiti predmet notarske hrambe) zahtevati izpolnitev obveznosti (izročitev pred-
meta notarske hrambe), ki se jo je notar zavezal opraviti v korist upravičenca (prvi odstavek 88 . 
člena ZVKSES, primerjaj tudi prvi odstavek 126 . člena OZ) .

Po splošnem pravilu, določenem v tretjem odstavku 127 . člena OZ, je pravico, ki je s pogodbo 
ustanovljena v korist tretjega, mogoče spremeniti oziroma preklicati, dokler tretji ne izjavi, da 
to pravico sprejema . Deponent zato lahko upravičenčevo pravico zahtevati izročitev predmeta 
hrambe prekliče ali spremeni, dokler upravičenec notarju ne izjavi, da pravico sprejema (drugi 
odstavek 88 . člena ZVKSES) . Za veljavnost izjave o sprejemu te pravice (pisna) oblika ni po-
trebna . O prejemu izjave mora notar sestaviti notarski zapisnik . Če je upravičenec navzoč ob 
prevzemu predmeta hrambe, se po petem odstavku 88 . člena ZVKSES šteje, da je s tem sprejel 
pravico od notarja zahtevati izročitev predmeta notarske hrambe (pod pogoji, določenimi s 
pogodbo o notarski hrambi) .

2.3 Skrbniška hramba zemljiškoknjižnega dovolila in drugih listin

Če se stranki prodajne pogodbe dogovorita za skrbniško hrambo notarsko overjenega zemlji-
škoknjižnega dovolila, s katerim prodajalec dovoli vknjižbo lastninske pravice v korist kupca, 
navadno pogoje te hrambe določita tako, da prodajalec kot deponent pooblasti skrbnika, da:

– deponirano listino izroči kupcu (upravičencu), ko kupec skrbniku predloži potrdilo nje-
gove banke, da je izvršila nalog za plačilo zneska kupnine v dobro računa prodajalca 
oziroma druge osebe (na primer hipotekarnega upnika) v skladu s pogoji, določenimi v 
prodajni pogodbi, oziroma

– deponirano listino vrne prodajalcu (deponentu), če kupec do določenega roka ne pre-
dloži dokazov o plačilu kupnine .

Pri hrambi zemljiškoknjižnega dovolila pod navedenimi pogoji kupec pridobi pravico od skrb-
nika zahtevati izročitev zemljiškoknjižnega dovolila, ko plača kupnino . Zato je od plačila ku-
pnine dalje upravičen do naravnih plodov oziroma donosov (na primer najemnine), ki jih daje 
prodana nepremičnina . Hkrati je pravica kupca zahtevati izročitev zemljiškoknjižnega dovolila 
povezana z odložnim pogojem plačila kupnine . Ko se ta pogoj izpolni, pa se šteje, kot da je 
izročitev zemljiškoknjižnega dovolila začela učinkovati v korist kupca (je nanj v razmerju do 
prodajalca prešla lastninska pravice) 9 že takrat, ko je bilo to dovolilo izročeno v hrambo skrb-
niku (primerjaj drugi odstavek 59 . člena OZ v zvezi s 14 . členom OZ) . To je pomembno zlasti 
takrat, ko je nad prodajalcem začet stečajni postopek po izročitvi dovolila v hrambo skrbniku, 
vendar še pred plačilom kupnine .

Če se stranki prodajne pogodbe hkrati dogovorita za ustanovitev zaznambe vrstnega reda za 
pridobitev lastninske pravice, je najenostavneje (vendar ne nujno), da za hrambo zemljiško-
knjižnega dovolila pooblastita skrbniškega notarja (obširneje o tem glej razdelek 3 .2) .

9   Obširneje o pravnih učinkih izročitve zemljiškoknjižnega dovolila za prenos lastninske pravice glej Nina Plavšak v Nina 
Plavšak, Renato Vrenčur (ured.): Komentar stvarnopravnega zakonika, Tax-Fin-Lex, Ljubljana 2020, razdelek 9.3.7, strani 
257–264.
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2.4 Skrbniška hramba denarnega dobroimetja

Če se stranki prodajne pogodbe dogovorita za skrbniško hrambo kupnine ali dela kupnine, 
navadno pogoje te hrambe določita tako, da kupec kot deponent pooblasti skrbnika, da:

– deponirani znesek nakaže prodajalcu (upravičencu), ko prodajalec skrbniku ali kupcu 
izroči notarsko overjeno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca, oziroma

– deponirani znesek vrne kupcu (deponentu), če prodajalec do določenega roka ne izroči 
notarsko overjenega zemljiškoknjižnega dovolila .

Če skrbnik opravlja hrambo denarnega dobroimetja, mora zaradi zaščite interesov deponen-
ta in beneficiarja denarno dobroimetje voditi na fiduciarnem denarnem računu (primerjaj 
tudi drugi odstavek 89 . člena ZVKSES in tretji odstavek 6 . člena ZNPosr) . Fiduciarni račun je 
po prvem odstavku 14 . člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega 
denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED)10 transakcijski račun, ki ga odpre imetnik v svojem 
imenu, a za račun ene ali več tretjih oseb . Po tretjem odstavku 14 . člena ZPlaSSIED se namreč 
denarna sredstva (denarno dobroimetje) ne štejejo za premoženje imetnika računa (skrbnika), 
temveč se štejejo za premoženje osebe, za račun katere skrbnik ta sredstva hrani . Zato skrbni-
kovi upniki za plačilo svojih terjatev do skrbnika ne morejo niti v izvršbi niti v stečaju s prisil-
nimi ukrepi posegati v to premoženje . Denarno dobroimetje na tem računu ne spada v stečajno 
maso oziroma zapuščino skrbnika kot imetnika tega računa (primerjaj tudi tretji odstavek 89 . 
člena ZVKSES) .

Za presojo, čigavo je denarno dobroimetje na fiduciarnem računu, je pomembno, ali so se v 
trenutku presoje že izpolnili pogoji za prenos dobroimetja v korist upravičenca oziroma za 

10 Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20.
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vrnitev deponiranega zneska deponentu . Dokler se ti pogoji ne izpolnijo, pa niti deponent niti 
upravičenec od skrbnika nimata pravice zahtevati prenosa tega dobroimetja v korist enega ali 
drugega . Zato tudi njuni upniki ne morejo s prisilnimi ukrepi posegati na to dobroimetje (ozi-
roma dosledneje na terjatev do skrbnika za prenos tega dobroimetja) .

3 VAROVALNE STVARNE PRAVICE KOT INSTRUMENT 
ZAVAROVANJA PRED TVEGANJEM NASPROTNE 
NEIZPOLNITVE

3.1 Pomen varovalnih stvarnih pravic

Stvarnopravni zakonik (SPZ)11 ureja dve vrsti stvarnih pravic, in sicer lastninsko pravico kot 
temeljno stvarno pravico in izvedene stvarne pravice .

Varovalne stvarne pravice pa so posebna vrsta stvarnih 
pravic, ki jih ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) .12 
Mednje uvrščamo predznambe pravic in zaznambe, 
katerih funkcija je varstvo vrstnega reda (začetka učin-
kovanja) vpisov pravic tako, da ti učinkujejo od tre-
nutka, od katerega učinkuje zgodnejši vpis predznam-
be oziroma zaznambe, in ne šele od trenutka, ko je v 
resnici predlagana vknjižba pravice, kot sicer velja po 
splošnem pravilu (5 . člen ZZK-1) . 

Vsem varovalnim stvarnim pravicam je skupno, da 
vključujejo pravno možnost njihovega imetnika doseči 
vknjižbo lastninske ali druge izvedene stvarne pravice 
v njegovo korist, ki bo učinkovala od zgodnejšega časa, 
od katerega učinkuje varovalna stvarna pravica . Čas, 
od katerega učinkuje pridobitev pravice, pa je pomem-
ben za presojo, proti komu ta pravica učinkuje in ka-
tere druge stvarne pravice izključuje oziroma omejuje 
(primerjaj 6 . člen SPZ) .

Za zavarovanje pred tveganjem, da bi po sklenitvi pro-
dajne pogodbe nekdo tretji v svojo korist predlagal in 
dosegel vknjižbo lastninske pravice ali izvedene stvar-
ne pravice oziroma vpis varovalne pravice, sta primerni 
predznamba lastninske pravice in zaznamba vrstnega 
reda za pridobitev lastninske pravice .

Obema tema pravicama je skupno, da varujeta čas po-
znejše pridobitve lastninske pravice v korist kupca in 
imata zato enake pravne učinke . Če kupec na podlagi 

11 Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20.
12 Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L, 16/19 – ZNP-1 

in 121/21.
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zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga v njegovo korist izstavi prodajalec, pozneje predlaga vknjiž-
bo lastninske pravice v svojo korist v predznamovanem vrstnem redu (času, ki ga varuje pred-
znamovana lastninska pravica) oziroma v zaznamovanem vrstnem redu (času, ki ga varuje 
zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice):

– se pogoji dovolitve vpisa presojajo po stanju zemljiške knjige ob času, od katerega učin-
kuje ta varovalna pravica (prvi odstavek 55 . člena ZZK-1 oziroma tretji odstavek 74 . čle-
na ZZK-1) . To pomeni, da bo sodišče dovolilo vknjižbo lastninske pravice v korist kupca, 
če je bil prodajalec ob času, od katerega učinkuje ta predznamba oziroma zaznamba 
vrstnega reda, vknjižen kot lastnik, tudi če je pozneje nekdo drug dosegel vknjižbo la-
stninske pravice v svojo korist;

– izvedene stvarne in varovalne pravice, ki učinkujejo od časa, ki je poznejši kot čas učin-
kovanja te predznambe oziroma zaznambe vrstnega reda, ne učinkujejo proti kupcu, ki 
je imetnik te varovalne stvarne pravice (drugi odstavek 54 . člena oziroma drugi odstavek 
73 . člena ZZK-1) . Zato sodišče hkrati z dovolitvijo vknjižbe lastninske pravice v korist 
kupca odloči tudi o izbrisu teh poznejših izvedenih oziroma varovalnih stvarnih pravic 
(drugi odstavek 55 . člena oziroma četrti odstavek 74 . člena ZZK-1) .

Predznamovana lastninska pravica in zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice 
se med seboj razlikujeta po dveh značilnostih, in sicer (1) po pogojih za njuno pridobitev in (2) 
po času njune veljavnosti .

Predznambo lastninske pravice lahko v svojo korist predlaga kupec sam brez sodelovanja 
prodajalca na podlagi prodajne pogodbe, če ta vsebuje identifikacijski znak nepremičnine (2 . 
točka prvega odstavka 49 . člena v zvezi s prvim odstavkom 31 . člena ZZK-1), vendar mora ku-
pec predznamovano lastninsko pravico opravičiti najpozneje v dveh mesecih od njenega vpisa 
v zemljiško knjigo (drugi odstavek 53 . člena ZZK-1) . Opraviči jo lahko tako, da v tem roku (1) 
bodisi vloži predlog za vknjižbo lastninske pravice v predznamovanem vrstnem redu, ki mu 
priloži notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, (2) bodisi proti prodajalcu vloži tožbo 
za izstavitev zemljiškoknjižnega dovolila . Če kupec v tem roku ne opraviči predznamovane 
lastninske pravice, lahko prodajalec (vknjiženi lastnik) po 60 . členu ZZK-1 zahteva njen izbris .

Ker sta prodajalčeva obveznost izročiti zemljiškoknjižno dovolilo in kupčeva obveznost pla-
čati kupnino vzajemni, prodajalec lahko odkloni izročitev zemljiškoknjižnega dovolila, dokler 
kupec ne plača kupnine . Zato bo kupec lahko pravočasno opravičil predznambo samo, če bo 
kupnino plačal prej kot v enem mesecu od vpisa predznambe . 

Za vse druge položaje pa je primerneje uporabiti zaznambo vrstnega reda za pridobitev la-
stninske pravice, katere vpis po prvem odstavku 69 . člena ZZK-1 sicer lahko predlaga samo 
prodajalec (vknjiženi lastnik), vendar pa je čas njene veljavnosti daljši, saj velja eno leto od 
njenega vpisa v zemljiško knjigo (71 . člen ZZK-1) . Pravila o razpolaganju z zaznamovanim 
vrstnim redom so obširneje razložena v razdelku 3 .2 .

3.2 Zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice

Vpis zaznambe vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice lahko po prvem odstavku 69 . 
člena ZZK-1 predlaga samo vknjiženi lastnik . Pri prodajni pogodbi je to prodajalec .

Da bi dosegel vpis zaznambe vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice, mora prodajalec:
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1 . v pisni obliki dati predlog za vpis te zaznambe in na listini, ki vsebuje ta predlog, notar-
sko overiti svoj podpis (prvi odstavek 69 . člena ZZK-1) in

2 . pooblastiti notarja, da v njegovem imenu vloži elektronski predlog za vpis te zaznambe 
v zemljiško knjigo (peti odstavek 69 . člena ZZK-1) .

Za notarja, ki po pooblastilu lastnika nepremičnine vloži elektronski predlog za vpis zaznam-
be vrstnega reda, ZZK-1 uporablja izraz skrbniški notar (primerjaj drugi odstavek 70 . člena 
ZZK-1) . 

Z vpisom zaznambe vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice pridobi zemljiškoknjižni 
lastnik (predlagatelj) pravico razpolagati z zaznamovanim vrstnim redom (prvi odstavek 
70 . člena ZZK-1) . 

Drugače kot po ureditvi v prejšnjem ZZK/95, ki se je uporablja do 16 . 9 . 2003, ko je začel ve-
ljati sedanji ZZK-1, pravica razpolagati z zaznamovanim vrstnim redom ni več inkorporirana 
v izvirniku sklepa o dovolitvi vpisa te zaznambe . Na to opozarjamo zato, ker nekateri površni 
pravniki tega po več kot 15 letih še niso opazili in še vedno uporabljajo zastarele vzorce (»šiml-
ne«) prodajnih pogodb, ki »urejajo« hrambo izvirnika tega sklepa .

Z zaznamovanim vrstnim redom za pridobitev lastninske pravice lahko lastnik (oseba, ki je 
predlagala vpis te zaznambe, pri prodajni pogodbi je to prodajalec) kot prvi upravičenec razpo-
laga tako, da skrbniškemu notarju izjavi, da pravico razpolaganja z vrstnim redom prenaša na 
novega upravičena (na primer kupca) (2 . točka drugega odstavka 70 . člena ZZK-1) . O prejemu 
te izjave skrbniški notar sestavi notarski zapisnik (tretji odstavek 70 . člena ZZK-1) .

Izjava o prenosu pravice razpolaganja z vrtnim redom ima učinke pogodbe v korist tretjega 
(novega upravičenca) . Zanjo se po četrtem odstavku 70 . člena ZZK-1 smiselno uporabljajo 
pravila o notarski hrambi . Povezana je lahko tudi s pogoji, ki jih v izjavi določi upravičenec 
(smiselno prvi odstavek 87 . člena ZVKSES v zvezi s četrtim odstavkom 70 . člena ZZK-1) . Če se 
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zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice uporablja kot instrument zavarovanja 
pred tveganjem nasprotne neizpolnitve, je smotrno, da se pogodbeni stranki dogovorita, da bo 
prodajalec v izjavo skrbniškemu notarju učinkovanje te izjave povezal:

– z odložnim pogojem, ki se uresniči, če kupec plača kupnino, in
– z razveznim pogojem, ki se uresniči, če kupec do določenega roka skrbniškemu notarju 

ne predloži potrdila njegove banke, da je bilo izvršeno plačilo kupnine v korist prodajal-
čevega transakcijskega računa, navedenega v pogodbi .

S prejemom te izjave nastane obveznost skrbniškega notarja vložiti predlog za vknjižbo ali 
predznambo lastninske pravice v korist novega upravičenca, ko se izpolnijo ti pogoji:

1 . ko mu novi upravičenec predloži listine, ki so podlaga za to vknjižbo oziroma pred-
znambo, in

2 . ko se izpolni odložni pogoj, določen v izjavi (na primer plačilo kupnine), in ko novi 
upravičenec notarju priloži dokaz o tem, da se je odložni pogoj izpolnil (na primer po-
trdilo njegove banke, da je bilo izvršeno plačilo kupnine v korist prodajalčevega tran-
sakcijskega računa, navedenega v pogodbi) .

Po splošnem pravilu, določenem v prvem odstavku 127 . člena OZ, lahko pogodbenik, ki je po 
pogodbi upravičen zahtevati od sopogodbenika, da tretjemu izpolni obveznost, pravico, usta-
novljeno v korist tretjega, prekliče ali spremeni, vse dokler tretji ne izjavi, da to pravico spre-
jema . Enako pravilo določa drugi odstavek 88 . člena ZVKSES za pravico osebe, v korist katere 
je bil pri notarju deponiran določen denarni znesek ali listina . Pri pogodbi v korist tretjega, ki 
je sklenjena med prodajalcem (vknjiženim lastnikom, ki je skrbniškega notarja pooblastil za 
vložitev predloga za vpis zaznambe vrstnega reda) in skrbniškim notarjem, ko skrbniški notar 
prejme prodajalčevo izjavo o prenosu pravice razpolaganja z zaznamovanim vrstnim redom:

– ima položaj tretjega kupec, 
– značilnosti pravice, ustanovljene v korist tretjega, pa ima prenos pravice razpolaganja z 

zaznamovanim vrstnim redom .

Zato lahko prodajalec ta prenos pravice razpolaganja z zaznamovanim vrstnim redom v korist 
kupca (pravno učinkovito) prekliče, dokler kupec ne izjavi skrbniškemu notarju, da ta prenos 
sprejema (smiselno drugi odstavek 88 . člena ZVKSES v zvezi s četrtim odstavkom 70 . člena 
ZZK-1) . Za veljavnost te izjave posebna (pisna) oblika ni potrebna (smiselno tretji odstavek 
88 . člena ZVKSES v zvezi s četrtim odstavkom 70 . člena ZZK-1) . O prejemu te izjave skrbniški 
notar sestavi notarski zapisnik (smiselno četrti odstavek 88 . člena ZVKSES v zvezi s četrtim 
odstavkom 70 . člena ZZK-1) . 

Izjavo o prenosu pravice razpolaganja z zaznamovanim vrstnim redom lahko prodajalec izreče 
notarju hkrati s tem, ko ga pooblasti za vložitev predloga za vpis zaznambe vrstnega reda, ali 
pozneje (drugi odstavek 70 . člena ZZK-1) . Če je pri skrbniškem notarju takrat, ko mu proda-
jalec izreče izjavo o prenosu pravice razpolaganja v korist kupca, navzoč tudi kupec, lahko ta 
skrbniškemu notarju hkrati izreče sprejem prenosa te pravice v njegovo korist .

Skrbniški notar je skrbnik glede pravice do razpolaganja z zaznamovanim vrstnim redom, saj 
se ta prenaša z izjavo, naslovljeno nanj . Zato mora ob vložitvi predloga za vknjižbo lastninske 
pravice v zaznamovanem vrstnem redu v korist upravičenca (osebe, ki je imetnica pravice do 
razpolaganja z zaznamovanim vrstnim redom) predlogu poleg listin, ki so podlaga za vknjižbo 
(na primer notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo odsvojitelja), priložiti tudi svojo izjavo, 
da je oseba, v korist katere se predlaga vknjižba, upravičena razpolagati z zaznamovanim vr-
stnim redom, v katerem se ta vknjižba s predlogom zahteva (deveti odstavek 70 . člena ZZK-1) .
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1 POMEN IN NAMEN SKRBNIŠKIH STORITEV

Po pravilu sočasne izpolnitve, ki ga predpisuje OZ1 v 101 . členu, nobena stranka ni dolžna iz-
polniti svoje obveznosti, če druga stranka ne izpolni ali ni pripravljena sočasno izpolniti svoje 
obveznosti, razen če je dogovorjeno ali z zakonom določeno kaj drugega ali če kaj drugega 
izhaja iz narave posla . Prodajalec nepremičnine ni dolžan izročiti kupcu zemljiškoknjižnega 
dovolila, dokler kupec ne plača kupnine . Če prodajalec izpolni svojo obveznost in izroči listi-
no z zemljiškoknjižnim dovolilom kupcu pred prejemom kupnine, se izpostavi tveganju, da 
kupec ne bo plačal kupnine . In obratno, če kupec plača prodajalcu kupnino pred prejemom 
zemljiškoknjižne listine, se izpostavi tveganju, da prodajalec ne bo izpolnil svoje obveznosti . 
Izpolnitev iz rok v roke je pri izpolnjevanju denarnih obveznosti na prodajalčev račun pri banki 
neizvedljiva . 

Stranki se izogneta tveganju nasprotne neizpolnitve s pomočjo skrbnika, ki prevzame in hrani 
predmet izpolnitve pogodbene stranke ter ga izroči drugemu pogodbeniku, ko tudi ta izpolni 
svojo obveznost . Skrbnik ima odgovorno nalogo, saj razpolaga s premoženjem pogodbenih 
strank . Zato je pomembna izbira strokovnjaka, ki mu bo zaupana naloga skrbnika . S skrbni-
škimi storitvami pri prometu nepremičnin se v praksi ukvarjajo predvsem notarji, odvetniki in 
nepremičninski posredniki . Notarska hramba je urejena v ZN2 in ZVKSES3 . ZNPosr4 določa, 
da sme nepremičninska družba sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo prav-
nega posla, pri katerem je posredovala, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno 
pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti . 
Za presojo pravnih položajev, ki nastanejo v teh razmerjih, veljajo pravila OZ .

Skrbniške storitve niso omejene samo na hrambo denarnih sredstev, temveč so predmet hram-
be tudi listine . Pri transakcijah v zvezi z nepremičninami so to predvsem listine, ki vsebujejo 
zemljiškoknjižna dovolila za vpis prenosa, spremembe, obremenitve ali prenehanja pravic . So-

1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).
2 Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – 

ZFRO).
3 Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/04).
4 Zakon o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19).

Bojan Podgoršek, notar v Ljubljani
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dna praksa je izrekla, da je izpolnitev s hrambo zemljiškoknjižnega dovolila pri notarju treba 
šteti kot obliko sočasne izpolnitve .5

2 POGODBA O NOTARSKI HRAMBI

2.1 Tehnična pravila notarske hrambe po ZN

ZN med posebnimi določbami o notarskem poslovanju, v oddelku z naslovom »Prevzemanje 
listin, denarja in vrednostnih papirjev v hrambo in izročitev« posebej ureja hrambo listin (87 . 
člen ZN) in posebej hrambo denarja in vrednostnih papirjev (88 . do 92 . člena ZN) .

87 . člen ZN določa, da je notar dolžan prevzeti v hrambo listine vsake vrste . Ob prevzemu 
listine sestavi zapisnik, ki mora vsebovati kraj in čas prevzema, priimek in ime, poklic in prebi-
vališče tistega, ki je listino predal (deponenta), označbo listine, v kakšen namen je bila položena 
in komu naj se izroči, podpis deponenta ter podpis in uradni pečat notarja . Listina se lahko 
pošlje notarju s pismom, ki nadomešča zapisnik . Notar izda stranki o prevzemu listine v hram-
bo potrdilo . Ko notar prevzeto listino izroči upravičencu, mora ugotoviti njegovo istovetnost, 
prejemnik pa s podpisom potrdi prejem listin . Ta tehnična pravila je potrebno upoštevati pri 
prevzemu listin, povezanih s prodajo nepremičnin (na primer zemljiškoknjižno dovolilo), v 
notarsko hrambo . Pravila ZN se uporabljajo tudi, kadar je predmet notarske hrambe pravica 
razpolaganja z zaznamovanim vrstnim redom po 68 . do 76 . členu ZZK-1 .6

Ključna razlika med pravili hrambe listin in pravili hrambe denarja po ZN je, da je notar dol-
žan prevzeti v hrambo listine vsake vrste, medtem ko je dolžan prevzeti denar (in vrednostne 
papirje) le, če so mu ob sestavljanju notarskega zapisa predani z namenom, da jih izroči do-
ločeni osebi ali državnemu organu . Notarjeva dolžnost prevzema denarja v hrambo obstaja 
le, če denarna obveznost stranke izvira iz pravnega posla, ki je sestavljen v obliki notarskega 

5 VS RS, III Ips 25/2017, 23.08.2018.
6 Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 

– ZIZ-L, 16/19 – ZNP-1 in 121/21).
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zapisa . Če pravni posel, iz katerega izvira denarna obveznost, ni sestavljen v obliki notarskega 
zapisa, notar nima kontrahirne dolžnosti in zato lahko odkloni notarsko storitev . Enako velja 
za hrambo vrednostnih papirjev . Razlog opisane razlike med zakonskima ureditvama notarske 
hrambe denarja ter vrednostnih papirjev in notarske hrambe listin je iskati v tem, da je za no-
tarjevo pravilno in za stranke varno ravnanje z zaupanim denarnim dobroimetjem pomembna 
natančna določitev pogojev hrambe, kar je lažje doseči, če je pravni posel sestavljen v obliki 
notarskega zapisa . Notar namreč le pri sestavi listine o pravnem poslu v strogi obliki notar-
skega zapisa, v okviru svoje svetovalne in opozorilne dolžnosti po 42 . členu ZN, sodeluje pri 
oblikovanju pogojev notarske hrambe, ki morajo biti jasno določeni, da je izpolnitev pogojev 
hrambe mogoče objektivno ugotoviti . Notarjevo arbitriranje ni dovoljeno, za reševanje sporov, 
ki nastanejo zaradi nejasno določenih pogojev hrambe, pa je pristojno sodišče . Predmet hram-
be ostane v času do odločitve sodišča pri notarju . Če notar ne more sodelovati pri oblikovanju 
pogojev hrambe, lahko po prvem odstavku 88 . člena ZN odkloni notarsko storitev . To velja 
predvsem kadar stranke prenesejo denarno dobroimetje ali vrednostne papirje v hrambo na 
notarjev račun brez predhodnega posveta z notarjem, na podlagi pravnega posla, pri sestavi 
katerega notar ni sodeloval . V ZN je urejeno celo pošiljanje gotovine in vrednostnih papirjev 
po pošti na notarjev naslov (tretji odstavek 88 . člena ZN) . V luči povedanega je lažje razumeti 
zakonsko pravilo, da je notar dolžan prevzeti denar in vrednostne papirje v hrambo le, če je 
pravni posel, iz katerega izvira denarna obveznost, sestavljen v obliki notarskega zapisa . 

Notar mora ob prevzemu sestaviti notarski zapisnik (če prevzem ni zaznamovan v notarskem 
zapisu), ki mora vsebovati številko v knjigi pologov, kraj in čas prevzema, natančen opis in 
vrednost prevzetih stvari, ime, priimek ter naslov deponenta in njegovo izjavo, kako ravnati s 
prevzetimi stvarmi . 

Najbolj neprimerno za današnje poslovno okolje in politiko preprečevanja pranja denarja je 
pravilo prvega odstavka 89 . člena ZN, ki določa, da notar hrani prevzeti denar in vredno-
stne papirje v posebnem ovoju, na katerem zapiše predmet in strankino ime . Prevzeti denar 
in vrednostne papirje mora notar nemudoma izročiti osebi, ki so ji namenjeni, ob poprejšnji 
ugotovitvi istovetnosti prejemnika in ustrezni prejemnikovi potrditvi prejema . Na srečo je ure-
ditev posodobljena z 89 . in 90 . členom ZVKSES, ki urejata hrambo denarnega dobroimetja na 
računu pri banki in hrambo nematerializiranih vrednostnih papirjev na računu pri borznopo-
sredniški družbi .

2.2 Vsebinska pravila notarske hrambe po ZVKSES

ZVKSES opredeljuje pojem notarske hrambe v 87 . členu, ki določa, da se notar s prevzemom 
listin, denarja oziroma vrednostnih papirjev v hrambo po 87 . oziroma 88 . členu ZN, zaveže 
deponentu, da bo ta predmet hranil, in ga izročil osebi, ki jo določi deponent (upravičenec), če 
se izpolni pogoj oziroma pogoji, ki jih ob izročitvi predmeta hrambe v notarsko hrambo določi 
deponent, oziroma vrnil deponentu, če se ta pogoj oziroma pogoji ne izpolnijo do določenega 
roka .

Pomemben je drugi odstavek 87 . člena ZVKSES, ki določa, da se določbe 3 . poglavja ZVKSES 
uporabljajo za notarsko hrambo, ki se opravlja z namenom zaščite pogodbene stranke pred 
tveganjem neizpolnitve druge pogodbene stranke . V zvezi s to določbo se zastavlja vpraša-
nje, kakšen je (razen zaščite pred tveganjem nasprotne neizpolnitve) lahko še namen notarske 
hrambe . Po 23 . členu ZN ta namen gotovo ne sme biti nedopusten, razlog notarske hrambe pa 
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tudi ne sme biti izogibanje zakonskim obveznostim ali 
protipravno oškodovanje tretje osebe . Zato si je težko 
zamisliti življenjski primer, pri katerem stranki prav-
nega posla s pologom v notarsko hrambo zasledujeta 
namen, ki ni zaščita pred tveganjem nasprotne neiz-
polnitve in hkrati ni nedopusten .

Po 88 . členu ZVKSES pridobi upravičenec z notarje-
vim prevzemom predmeta v notarsko hrambo, lastno 
in neposredno pravico od notarja zahtevati, da mu 
izroči predmet hrambe, če se do roka, ki ga je določil 
deponent ob izročitvi v notarsko hrambo, izpolni po-
goj oziroma pogoji, ki jih je prav tako v naprej določil 
deponent . Ker ima pogodba o notarski hrambi med 
deponentom in notarjem pravno naravo pogodbe v ko-
rist tretjega, deponent lahko svojo pravico prekliče ali 
spremeni, dokler upravičenec notarju ne izjavi, da pra-
vico sprejema . Po tretjem odstavku 88 . člena ZVKSES 
za veljavnost izjave upravičenca, ni potrebna posebna 
oblika, torej upravičenec to izjavo lahko poda v na-
vadni pisni obliki ali celo ustno . Zaradi dokazovanja 
upravičenčeve izjave pa mora notar o prejemu te izjave 
sestaviti notarski zapisnik . Upravičenec mora torej iz-
javo o sprejemu pravice podati ustno pred notarjem ali 
pisno, notar pa o potrditvi tega dejstva sestavi notarski 
zapisnik, ki dokazuje, da je upravičenec sprejel svoje 
pravice . Teh pravic deponent od trenutka upravičenče-
vega sprejema dalje ne more več enostransko preklicati . Najbolj ekonomično je, če je upraviče-
nec navzoč ob prevzemu predmeta v notarsko hrambo, ker se šteje, da je s tem sprejel pravico . 
To pravno dejstvo potrdi notar v notarskem zapisniku o hrambi .

Glede hrambe denarja v obliki dobroimetja pri banki 89 . člen ZVKSES določa, da notar lahko 
prevzame denar v notarsko hrambo tudi tako, da deponent na poseben denarni račun notarja 
nakaže denarno dobroimetje v višini denarnega zneska, ki je predmet notarske hrambe . Za 
notarsko hrambo denarja mora notar odpreti poseben denarni račun, prek katerega sme spre-
jemati samo vplačila in opravljati samo izplačila na podlagi notarske hrambe denarja . Denar-
na terjatev notarja do banke, ki vodi poseben denarni račun, na podlagi dobroimetja na tem 
računu se šteje v razmerju do banke in v razmerju do notarjevih upnikov, za skupno terjatev 
vseh deponentov, ki so izročili denar v notarsko hrambo z nakazilom na ta račun, oziroma 
upravičencev, do banke . Zato notarjevi upniki ne morejo za izterjavo svojih terjatev do notarja 
niti v njegovem stečaju s prisilnimi ukrepi segati na to denarno terjatev (drugi odstavek 804 . 
člena v zvezi z 805 . členom OZ) in v primeru stečaja oziroma smrti notarja ta denarna terjatev 
ne spada v njegovo stečajno maso oziroma zapuščino . V notranjem razmerju med deponenti 
oziroma upravičenci se šteje, da je vsak od njih udeležen na denarni terjatvi do višine, ki je ena-
ka deponiranemu znesku . Če je denarno dobroimetje na posebnem denarnem računu nižje od 
seštevka vseh deponiranih zneskov, pa se šteje, da je vsak od upravičencev udeležen na denarni 
terjatvi v deležu, ki je enak razmerju med zneskom, deponiranim na podlagi posamezne notar-
ske hrambe, in vsoti vseh deponiranih zneskov . Tako določena višina terjatve posameznega de-
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ponenta oziroma upravičenca velja 
tudi pri uporabi pravil o zajamče-
nih vlogah pri bankah v razmerju 
med posameznim deponentom 
oziroma upravičencem do banke . V 
tem primeru ima deponent terjatev 
do banke ves čas, dokler se pogoji 
hrambe ne uresničijo . Od uresni-
čitve pogojev za sprostitev denar-
nega zneska upravičencu dalje pa 
je imetnik terjatve do banke upra-
vičenec . 

3     PRAVILA ZSJV7

Pri hrambi kupnine so pomembna 
tudi pravila o zajamčenih vlogah, 
ki so določena v ZSJV . Po 10 . čle-
nu ZSJV je zajamčena vloga upra-
vičenčeva vloga do višine stanja te 
vloge na presečni datum za izra-
čun jamstva, vključno z obrestmi 
do tega datuma, vendar ne več kot 
100 .000 evrov . Med zajamčene vlo-
ge spadajo tudi sredstva na skrb-
niškem računu . To je po 3 . členu 
ZSJV račun, ki ga odpre določena 
pooblaščena oseba za račun ene ali 

več oseb kot dejanskih upravičencev, pri čemer se sredstva na tem računu obravnavajo ločeno 
od drugih sredstev pooblaščene osebe . Po 7 . členu ZSJV se sredstva na skrbniškem računu 
v deležu, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, upoštevajo kot del vloge tega 
dejanskega upravičenca, če so bili banki predloženi podatki za njegovo identifikacijo, sicer pa 
se skrbniški račun obravnava kot vloga na prinosnika, ki ne spada v sistem jamstva za vloge . 
Banka mora ob odpiranju skrbniškega računa opozoriti osebe, ki so pooblaščene za upravljanje 
skrbniškega računa, na dolžnost pravočasne predložitve podatkov o dejanskih upravičencih . 
Notar (ki je pooblaščen za upravljanje skrbniškega računa) mora banki sporočiti podatke za 
identifikacijo upravičenca do sredstev na skrbniškem računu . Deponent (kupec pri prodajni 
pogodbi) je dejanski upravičenec do sredstev na skrbniškem računu, dokler se pogoji hrambe 
ne uresničijo, čeprav ima položaj upravičenca (oziroma beneficiarja) po pogodbi o notarski 
hrambi prodajalec . Od uresničitve pogojev za sprostitev denarnega zneska prodajalcu pa je 
tudi dejanski upravičenec prodajalec . 

7 Zakon o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16).
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4 PRAVNA NARAVA POGODBE O NOTARSKI HRAMBI

Notarska dejavnost po 2 . členu ZN ne temelji na zasebnopravni pogodbi o delu, temveč je raz-
merje, ki nastane med stranko in notarjem javnopravne narave .8

Poleg javnopravnih elementov ima pravno razmerje med notarjem in naročnikom notarske 
storitve tudi zasebnopravne elemente . Ti se kažejo v temeljnih značilnostih mandatne pogodbe 
(766 . do 787 . člen OZ) .

Mandatarjevo izpolnitveno ravnanje ima značilnost (pravno naravo) obligacije prizadevanja . 
Mandatna pogodba je pogodba, s katero se ena pogodbena stranka (prevzemnik naročila, 
mandatar) zaveže drugi pogodbeni stranki (naročitelju, mandantu), da si bo prizadevala zanjo 
opraviti določen posel oziroma posle in da bo pri tem ravnala v skladu z ustrezno strokovno 
(profesionalno) skrbnostjo .9 Mandatar se zaveže, da si bo z ustrezno strokovno skrbnostjo pri-
zadeval opraviti zaupan posel in s tem uresničiti naročiteljev interes . Za razliko od mandatar-
jeve obligacije prizadevanja je podjemnikova obveznost po pogodbi o delu obligacija rezultata, 
za katero je značilna njegova zaveza, da bo dosegel končni interes naročnika .

Lahko rečemo, da je vsebina pravnega razmerja med notarjem in naročnikom notarske storitve 
urejena z dispozitivnimi obligacijskimi pravili mandatne pogodbe in z obveznimi pravili ZN, ki 
omejujejo avtonomijo strank s ciljem zagotavljanja večje pravne varnosti javnih storitev . To ve-
lja tudi za pogodbo o notarski hrambi, ki je vrsta mandatne pogodbe . Mandatno razmerje med 
notarjem in stranko je urejeno s splošnimi in posebnimi določbami ZN, s tehničnimi pravili 87 . 
do 92 . člena ZN in z vsebinskimi pravili 87 . do 90 . člena ZVKSES .

Pogodba o notarski hrambi ima značilnost (pravno naravo) pogodbe v korist tretjega – upravi-
čenca . Po tretjem odstavku 125 . člena OZ se s pogodbo lahko dogovori pravica v korist tretje-
ga – torej osebe, ki ni pogodbena stranka . Pri pogodbi o notarski hrambi ima položaj tretjega 
(osebe, v korist katere je s pogodbo o notarski hrambi ustanovljena pravica) upravičenec . Po-
godba o notarski hrambi je (med notarjem in deponentom) sklenjena s tem, ko notar sprejme 
predmet notarske hrambe v notarsko hrambo . O tem pravnem dejstvu mora notar sestaviti 
notarski zapisnik (drugi odstavek 87 . člena in drugi odstavek 88 . člena ZN) .10

5 PRAVNA RAZMERJA PRI NOTARSKI HRAMBI V ZVEZI  
S POGODBO O PRODAJI NEPREMIČNIN

Prodajalec nepremičnine, ki v notarsko hrambo izroči predmet svoje izpolnitvene obveznosti 
(zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca, na katerem je proda-
jalčev podpis notarsko overjen), je deponent . Kupec je upravičenec, ki ima pravico od notarja 
zahtevati izročitev zemljiškoknjižnega dovolila, če izpolni pogoje, ki jih je določil deponent . 
Ta se bo učinkovito zaščitil pred tveganjem kupčeve neizpolnitve, če bo kot pogoj za izročitev 
zemljiškoknjižnega dovolila iz notarske hrambe kupcu, določil predmet nasprotne izpolnitve 
kupca po prodajni pogodbi (plačilo kupnine) . Plačilo kupnine je v tem primeru odložni pogoj 

8 Vesna Rijavec: Civilnopravna odgovornost notarjev v: Pravna praksa, številka 11/1998, stran I-IX.
9 Nina Plavšak v: Miha Juhart, Nina Plavšak (red.), Obligacijski zakonik s komentarjem, posebni del, 4. knjiga, GV Založba,  

Ljubljana 2004, stran 188.
10 Nina Plavšak v: Miha Juhart, Nina Plavšak (red.), Obligacijski zakonik s komentarjem, posebni del, 4. knjiga, GV Založba,  

Ljubljana 2004, stran 210.
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pogodbe o notarski hrambi . Če se odložni pogoj ne uresniči v določenem roku, se pogodba o 
notarski hrambi razveže in je notar dolžan vrniti zemljiškoknjižno dovolilo prodajalcu .

Pri pogodbi v korist tretjega nastopajo trije subjekti, ki tvorijo tri pravna razmerja . Pri prodajal-
čevem deponiranju zemljiškoknjižnega dovolila, prodajalec (deponent) nastopa kot promisar, 
notar kot promitent, pogodba v korist tretjega, ki jo skleneta, pa predstavlja kritno razmerje . 
Kupec (tretji, upravičenec, beneficiar) ne sodeluje pri sklenitvi pogodbe o notarski hrambi, ki 
jo prodajalec in notar skleneta v njegovo korist . Prodajna pogodba med prodajalcem in kup-
cem je valutno razmerje, medtem ko teorija označuje razmerje med promitentom (notarjem) 
in beneficiarjem (kupcem) kot kavzalno razmerje .11 Prodajalec ima pravico od notarja zahteva-
ti, da izroči zemljiškoknjižno dovolilo kupcu, ko se izpolni odložni pogoj, ki ga je določil proda-
jalec . Odložni pogoj je plačilo kupnine prodajalcu . Prodajalec lahko spreminja pogoje hrambe 
in lahko tudi prekliče hrambo in vzame položeno listino nazaj, vse dokler kupec ne izjavi, da 
soglaša s pogoji hrambe . Prodajna pogodba (valutno razmerje) je sklenjena med prodajalcem 
in kupcem, notar pa ni stranka te pogodbe . Zaradi načela relativnosti, ki ga določa 125 . člen 
OZ in pomeni, da pogodba ustvarja pravice in obveznosti med pogodbenima strankama ter se 
njeni učinki ne raztezajo na tretje osebe, ki niso sodelovale pri sklenitvi, sta kritno razmerje 
(notar – deponent) in kavzalno razmerje (notar – upravičenec), v katerih nastopa notar, ki ni 
stranka valutnega razmerja, neodvisna od valutnega razmerja . Notar lahko po posebnem pra-
vilu 128 . člena OZ uveljavlja proti kupcu (ki ni stranka kritnega razmerja) vse ugovore, ki jih 
ima iz pogodbe v korist tretjega (na primer, da prodajalec ni izročil listine v notarsko hrambo, 
ali da jo je izročil z zamudo, oziroma kasneje, kot to določa pogodba o notarski hrambi) . Te 
ugovore ima notar seveda tudi proti drugi stranki kritnega razmerja – prodajalcu . Prodajalec in 
kupec proti notarju nimata ugovorov, ki izvirajo iz prodajne pogodbe . Kupec na primer nima 
proti notarju zahtevkov iz naslova prodajalčevega jamčevanja za stvarne napake, saj notar ni 
stranka prodajne pogodbe . Zato je pomembno določanje jasnih pogojev hrambe, ker je v pri-
meru neskladja med pogoji hrambe, ki jih je določil prodajalec v pogodbi o notarski hrambi 
in določbami prodajne pogodbe, notar dolžan spoštovati vsebino pogodbe o notarski hrambi 
(kritnega razmerja) in ne prodajne pogodbe (valutnega razmerja) .

Primer 1: Pogoji hrambe dovolila – kupnino kupec plača 
prodajalcu iz lastnih virov

Prodajalec izroči v notarsko hrambo zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravi-
ce na nepremičnini v korist kupca in določi, da:

1 . notar izroči zemljiškoknjižno dovolilo kupcu, če do 31 .3 .2020 kupec predloži 
notarju potrdilo banke, ki vodi kupčev račun, o plačilu kupnine v znesku 200 .000 
EUR na račun prodajalca,

2 . notar vrne zemljiškoknjižno dovolilo prodajalcu, če se pogoj iz 1 . točke ne izpol-
ni do 31 .3 .2020 .

11 Več o tem Ada Polajnar Pavčnik v: Miha Juhart, Nina Plavšak (red.), Obligacijski zakonik s komentarjem, splošni del, 1. knjiga, 
GV Založba, Ljubljana 2003, stran 659.
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Kadar kupec (kreditojemalec) pooblasti banko (kreditodajalko), naj na podlagi hipotekarne 
kreditne pogodbe izplača kreditni znesek na prodajalčev račun, tega pa pooblasti, naj sprejme 
nakazani znesek kot kupnino po prodajni pogodbi, ima pravno razmerje med kupcem, banko 
in prodajalcem, naravo asignacije .

Primer 2: Pogoji hrambe dovolila – kupnino kupec plača 
prodajalcu iz kredita

Prodajalec izroči v notarsko hrambo zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravi-
ce na nepremičnini v korist kupca in določi, da:

1 .  notar izroči zemljiškoknjižno dovolilo kupcu, če do 31 .3 .2020 kupec predloži 
notarju potrdilo banke, ki vodi kupčev račun, o plačilu kupnine v znesku 200 .000 
EUR na račun prodajalca,

2 .  notar vrne zemljiškoknjižno dovolilo prodajalcu, če se pogoj iz 1 . točke ne izpol-
ni do 31 .3 .2020 .

Če kupec izpolni obveznost za plačilo dela ali celotne kupnine tako, da s poslovno banko 
sklene kreditno pogodbo in se terjatev kreditodajalca (poslovne banke) za vračilo kre-
dita zavaruje s hipoteko na nepremičnini, je pogoj iz 1 . točke prvega odstavka te izjave 
izpolnjen tudi, če kupec predloži potrdilo o plačilu dela kupnine iz 1 . točke prvega od-
stavka te izjave in poslovna banka v kreditni pogodbi prevzame obveznost, da bo izpla-
čala kreditni znesek v višini preostalega dela kupnine na prodajalčev račun tako, da bo v 
celoti izpolnjena obveznost kupca za plačilo kupnine v znesku 200 .000 EUR .

Za asignacijo gre tudi, kadar se stranki prodajne pogodbe dogovorita, da je kupec dolžan del 
kupnine ali celotno kupnino plačati prodajalčevemu upniku . Z nakazilom (asignacijo) poobla-
šča ena oseba, nakazovalec (asignant), drugo osebo, nakazanca (asignata), da na njen račun 
izpolni nekaj določeni tretji osebi (prejemniku nakazila, asignatarju), tega pa pooblašča, da 
v svojem imenu sprejme to izpolnitev (1035 . člen OZ) . Kadar prodajalec pooblasti kupca za 
plačilo kupnine svojemu (prodajalčevemu) upniku, asignacijo sestavljata dve pooblastili pro-
dajalca: pooblastilo kupcu, naj plača kupnino prodajalčevemu upniku in pooblastilo slednjemu 
za sprejem tega plačila, kot kupnino po prodajni pogodbi . 

Asignat se z akceptom enostransko abstraktno zaveže izpolniti obveznost asignatarju .12 Kupčev 
sprejem prodajalčevega pooblastila vzpostavi razmerje med kupcem in prodajalčevim upni-
kom . Prodajalec nastopa kot nakazovalec (asignant), kupec je nakazanec (asignat), prodajalčev 
upnik pa je prejemnik nakazila (asignatar) . Gre za dvojno pooblastitev . Pravno razmerje med 
prodajalcem (nakazovalec, asignant) in njegovim upnikom (upravičenec, prejemnik nakazila, 
asignatar) je valutno razmerje (na primer kreditna pogodba), prodajna pogodba prodajalca s 
kupcem (nakazanec, asignat) pa je kritno razmerje .

12 Renato Vrenčur v: Miha Juhart, Nina Plavšak (red.), Obligacijski zakonik s komentarjem, posebni del, 4. knjiga, GV Založba, 
Ljubljana 2004, stran 1079.
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Kupec po sprejemu nakazila (po izjavi, da soglaša s plačilom kupnine prodajalčevemu upniku) 
ne more proti prodajalčevemu upniku uveljavljati ugovorov, ki jih ima proti svojemu upniku 
prodajalec (kot kreditojemalec iz kreditne pogodbe- valutnega razmerja), lahko pa po poseb-
nem pravilu drugega odstavka 1037 . člena OZ uveljavlja proti njemu vse ugovore, ki se nana-
šajo na veljavnost sprejema, ugovore, ki temeljijo na vsebini sprejema ali na vsebini samega 
nakazila, ter ugovore, ki jih ima osebno proti njemu . Notar ni udeležen v razmerju asignacije in 
je dolžan ravnati v skladu s pogodbo o notarski hrambi . Morebitni ugovori strank, ki izvirajo iz 
valutnega razmerja (kreditne pogodbe med prodajalcem in njegovim upnikom) in iz kritnega 
razmerja med prodajalcem in kupcem (prodajna pogodba) sami po sebi ne vplivajo na notarje-
ve obveznosti po pogodbi o notarski hrambi .

Primer 3: Pogoji hrambe dovolila – kupnino kupec plača 
hipotekarnemu upniku

Prodajalec izroči v notarsko hrambo zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravi-
ce na nepremičnini v korist kupca in določi, da ga notar izroči kupcu, če se do 31 .3 .2020 
izpolnita dva pogoja:

1 .  kupec predloži potrdilo banke, ki vodi račun kupca o plačilu celotne kupnine v 
znesku 200 .000 EUR, od tega na račun prodajalčevega hipotekarnega upnika v 
znesku, ki ga obračuna hipotekarni upnik na presečni dan 31 .3 .2020 in na račun 
prodajalca v preostalem znesku in

2 .  prodajalčev hipotekarni upnik v notarsko hrambo izroči zemljiškoknjižno do-
volilo za izbris hipoteke z nalogom, da ga notar izroči kupcu, ko kupec izpolni 
pogoj iz 1 . točke, 

oziroma da notar vrne zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na ne-
premičnini v korist kupca, prodajalcu ter zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipo-
teke hipotekarnemu upniku (če ga je upnik izročil v notarsko hrambo), če se oba 
pogoja ne izpolnita do 31 .3 .2020 .

Ugotavljanje izpolnitve odložnega pogoja lahko v praksi povzroča težave . Poleg tega je kupec, 
ki v primeru 3 plača kupnino pred izročitvijo izbrisne pobotnice v notarsko hrambo, izpo-
stavljen tveganju, da upnik ne bo izdal pobotnice . Tovrstnim tveganjem in tveganjem pri do-
kazovanju izpolnitve pogoja notarske hrambe se je mogoče izogniti z notarsko hrambo obeh 
nasprotnih izpolnitev strank prodajne pogodbe . 

Običajno prodajalec (deponent) pri deponiranju zemljiškoknjižnega dovolila določi, da kupec 
izkaže izpolnitev odložnega pogoja (plačilo kupnine) s predložitvijo dokazila o plačilu določe-
nega denarnega zneska na transakcijski račun prodajalca . To je lahko le plačilni nalog kupca . 
Dostop do informacij o opravljenih transakcijah v breme ali v dobro transakcijskega računa 
ima po ZPlaSSIED13 le uporabnik tega računa (prejemnik plačila) . Plačnik lahko predloži pla-
čilni nalog, s katerim je odredil plačilno transakcijo . Sam plačilni nalog zaradi možnosti zavr-
nitve ali plačnikovega enostranskega preklica plačilnega naloga ne izkazuje z gotovostjo, da je 

13 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. 
in 102/20).
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znesek plačilne transakcije odobren na transakcijskem računu prejemnika . Na drugi strani je 
lahko problematično tudi izkazovanje izročitve zemljiškoknjižnega dovolila prodajalcu, kadar 
je predmet notarske hrambe zgolj kupnina .

Deponent pogosto želi pogojevati izročitev predmeta hrambe upravičencu s svojim soglasjem . 
Prodajalec na primer želi določiti, da je kupec upravičen prevzeti zemljiškoknjižno dovolilo iz 
notarske hrambe le po predhodni potrditvi prodajalca, da je prejel celotno kupnino na svoj ra-
čun . Na drugi strani v primeru notarske hrambe kupnine, želi kupec določiti, da notar izplača 
znesek deponirane kupnine prodajalcu, ko prejme potrdilo kupca, da je od prodajalca prejel 
zemljiškoknjižno dovolilo . Za oba opisana primera velja, da pogojevanje izročitve predmeta 
hrambe upravičencu z deponentovim soglasjem ni smiselno, saj je notarska hramba v takem 
primeru odveč . Notar ob tako določenih pogojih hrambe namreč ne sme izročiti predmeta 
upravičencu brez soglasja deponenta, pravni položaj upravičenca pa se zato ne razlikuje od 
položaja, pri katerem je predmet deponentove izpolnitve v posesti deponenta in ne v notarski 
hrambi . 

Nastop odložnega pogoja je mogoče z gotovostjo izkazati v primeru notarske hrambe predme-
tov obeh nasprotnih izpolnitev pogodbenih strank . Prodajalec nastopa kot deponent zemlji-
škoknjižnega dovolila in upravičenec do prejema kupnine, kupec pa kot deponent kupnine in 
upravičenec do prejema zemljiškoknjižnega dovolila . Šele ko sta predmeta obeh nasprotnih 
izpolnitev izročena v notarsko hrambo, je izpolnjen odložni pogoj veljavnosti obeh pogodb o 
notarski hrambi . Notar kot imetnik fiduciarnega (skrbniškega) računa (14 . člen ZPlaSSIED) o 
prejemu plačila v dobro fiduciarnega računa izda potrdilo . Notar izda tudi potrdilo o prejemu 
zemljiškoknjižnega dovolila v notarsko hrambo . Z izpolnitvijo odložnega pogoja vsak od upra-
vičencev pridobi pravico od notarja zahtevati izročitev predmeta hrambe . 

Primer 4: Pogoji hrambe dovolila – kupnino kupec plača  
z notarskim depozitom

Prodajalec izroči v notarsko hrambo zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravi-
ce na nepremičnini v korist kupca in določi, da ga notar izroči kupcu, če se do 31 .3 .2020 
izpolnita dva pogoja:

1 .  kupec v notarsko hrambo nakaže celotno kupnino v znesku 200 .000 EUR z na-
logom, da notar po prejemu listine iz 2 . točke te izjave v roku do 31 .3 .2020 na-
kaže del kupnine na račun prodajalčevega hipotekarnega upnika v znesku, ki 
ga obračuna hipotekarni upnik na presečni dan31 .3 .2020, in da notar nakaže 
preostanek kupnine na račun prodajalca in

2 .  prodajalčev hipotekarni upnik v notarsko hrambo izroči zemljiškoknjižno do-
volilo za izbris hipoteke z nalogom, da ga notar izroči kupcu, ko kupec izpolni 
pogoj iz 1 . točke,

oziroma da notar vrne zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na ne-
premičnini v korist kupca, prodajalcu, zemljiškoknjižno dovolilo za izbris hipoteke 
hipotekarnemu upniku (če ga je upnik izročil v notarsko hrambo), morebitno depo-
nirano kupnino pa kupcu, če se oba pogoja ne izpolnita do 31 .3 .2020 .
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V primerih 3 in 4 je prodajalčeva 
nepremičnina obremenjena s hi-
poteko v korist njegovega upnika, 
med prodajalcem, kupcem, proda-
jalčevim upnikom in notarjem pa 
nastane več pravnih razmerij . V 
primeru 3 nastaneta dve pogodbi 
o notarski hrambi (hramba zemlji-
škoknjižnega dovolila za vpis la-
stninske pravice v korist kupca in 
hramba zemljiškoknjižnega dovo-
lila za izbris hipoteke) . V primeru 
4, poleg obeh pogodb o notarski 
hrambi iz primera 3, nastane še 
tretja pogodba o notarski hrambi 
kupnine med kupcem in notarjem . 
V obeh primerih so stranke tudi v 
razmerju asignacije, pri kateri pro-
dajalec z dvojnim pooblastilom 
pooblasti kupca za plačilo dela ku-
pnine hipotekarnemu upniku in le-
-tega, da sprejme kupčevo plačilo . 

Med prodajalcem in notarjem je z 
deponiranjem zemljiškoknjižnega 
dovolila sklenjena pogodba o no-

tarski hrambi v korist kupca, ki ima položaj tretjega . Notar sporoči pogoje hrambe kupcu . Ko 
kupec sprejme svoje pravice, prodajalec ne more več spremeniti pogojev hrambe zemljiško-
knjižnega dovolila . Sprejem pravic je lahko izrecen s posebno izjavo kupca, lahko pa je tudi 
konkludenten z nakazilom kupnine na skrbniški račun . 

Ko kupec nakaže na skrbniški račun kupnino, je sklenjena pogodba o notarski hrambi v korist 
prodajalca in prodajalčevega hipotekarnega upnika, ki imata položaj tretjega . Notar sporoči 
pogoje hrambe kupnine tudi hipotekarnemu upniku . Vendar pa kupec tudi v času od depo-
niranja kupnine do upnikovega soglasja ne more več od notarja enostransko zahtevati vračila 
deponirane kupnine ali spremeniti pogojev hrambe kupnine, saj so pogoji notarske hrambe 
kupnine že sestavni del pogodbe o notarski hrambi zemljiškoknjižnega dovolila prodajalca, ki 
jo je kupec sprejel izrecno ali pa vsaj konkludentno z nakazilom kupnine v notarsko hrambo .

Tudi prodajalčev upnik lahko sprejme svoje pravice izrecno s posebno izjavo ali konkludentno 
z izročitvijo zemljiškoknjižnega dovolila za izbris hipoteke v notarsko hrambo . S tem je skle-
njena tudi pogodba o notarski hrambi zemljiškoknjižnega dovolila za izbris hipoteke . 

Med prodajalcem, kupcem in prodajalčevim hipotekarnim upnikom, nastane razmerje asi-
gnacije ali dvojne pooblastitve . Prodajalec (asignant) pooblasti kupca (asignata) da plača del 
kupnine prodajalčevemu upniku (asignatarju) . Pomembno je, da asignatar, ki je prodajalčev 
upnik, po sprejemu (akceptu) nakazila, ne sme več odstopiti od nakazila, kar bi lahko storil, če 
ne bi bil prodajalčev upnik (1043 . člen OZ) . Tak primer bi bil, če bi asignant želel obdariti asi-
gnatarja . Kadar je asignatar prodajalčev upnik, prodajalec že iz tega razloga ne sme preklicati 
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nakazila (1044 . člen OZ) . Notar ni stranka prodajne pogodbe in tudi ne pravnega razmerja med 
prodajalcem in njegovim upnikom (na primer kreditne pogodbe) in zato preostali udeleženci 
proti notarjevemu izpolnjevanju pogodbe o notarski hrambi ne morejo uveljavljati ugovorov iz 
obeh valutnih razmerij .

V vseh opisanih primerih je zaradi popolnega varstva vrstnega reda pridobitve lastninske pra-
vice kupca nepremičnine, ob notarski hrambi zemljiškoknjižnega dovolila in kupnine, pripo-
ročljivo predlagati tudi predznambo lastninske pravice v korist kupca (kadar rok za plačilo 
kupnine ne presega dveh mesecev) oziroma zaznambo vrstnega reda za pridobitev lastninske 
pravice, kadar je rok za plačilo kupnine daljši . Pri zaznambi vrstnega reda predlagatelj določi 
kupca za upravičenca do razpolaganja z zaznamovanim vrstnim redom . O prodajalčevi izjavi 
skrbniški notar sestavi notarski zapisnik, predmet notarske hrambe pa je pravica razpolaganja 
z zaznamovanim vrstnim redom . Pogoji hrambe te pravice so enaki pogojem hrambe zemlji-
škoknjižnega dovolila .

6 OBLIKA POGODBE O NOTARSKI HRAMBI

Med notarjeve pristojnosti po 2 . členu ZN sodi sestavljanje javnih listin o pravnih poslih . Javna 
listina o pravnem poslu je notarski zapis . Pogodba o notarski hrambi je pravni posel, vendar 
za njeno veljavnost zakon ne določa obvezne oblike notarskega zapisa . Zadošča oblika notar-
skega zapisnika o potrditvi prevzema predmeta hrambe od deponenta in o izjavi deponenta 
o določitvi pogojev za izročitev predmeta upravičencu . Za izjavo upravičenca o sprejemu teh 
pravic oziroma pogojev hrambe ni predpisana posebna oblika, notar pa mora o prejemu izjave 
sestaviti notarski zapisnik . Notarski zapisnik je javna listina o potrditvi dejstev: izjavah volje 
oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice . Notarjeve obveznosti po pogodbi o notarski hram-
bi nastanejo po samem zakonu (87 . člen ZVKSES) že s prevzemom predmeta hrambe in ni 
potrebna še posebna notarjeva izjava o sprejemu teh obveznosti . Seveda pa enake obveznosti 
nastanejo tudi, če so ta dejstva (deponentova izjava in prevzem predmeta v hrambo) vsebovana 
v listini o pravnem poslu, ki je sklenjen v strožji obliki – v obliki notarskega zapisa .
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1 UVOD

V zdaj že skoraj tridesetih letih obstoja notariata v Republiki Sloveniji smo bili notarji priča 
mnogim izzivom, ki jih je pred nas postavila vsakdanja praksa v naših pisarnah . Pomemben 
del našega dela predstavlja notarska hramba,1 ki zajema tako hrambo najrazličnejših listin kot 
tudi hrambo denarja . Udeleženci pravnih razmerij se notarske hrambe poslužujejo v primerih, 
ko izpolnitve pogodbenih obveznosti niso sočasne in je zaradi tega treba v največji možni meri 
zagotoviti celovito zavarovanje izpolnitve teh obveznosti . Medtem ko vsaka pogodbena stran-
ka pri sklepanju določenega pravnega posla več ali manj zasleduje svoje interese, je notarjeva 
dolžnost, da stranke odvrača od nejasnih in dvoumnih izjav ter skrbi za to, da stranke sklenejo 
pogodbo, s katero so jasno določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank in ne samo 
ene ali druge .2 Povedano velja zlasti za tiste pravne posle, ki vključujejo notarsko hrambo . V 
takih primerih govorimo o notarskem skrbništvu ter o pogodbi o notarskem skrbništvu, skle-
njeni med strankami in notarjem . Gre torej za pravne posle, v katerih stranke upravljanje (dela) 
svojega premoženja (denar, stvari s premoženjsko vrednostjo, pravice ali listine) začasno pre-
pustijo notarju, da slednji kot skrbnik prevzame obveznost in osebno odgovornost za to, da bo 
posel izpeljal tako in pod takimi pogoji, kot je to zapisano v skrbniškem dogovoru med njim 
(notarjem) in pogodbenimi strankami .

V prispevku so predstavljeni nekateri vidiki notarske hrambe denarnih sredstev na notarskih 
skrbniških računih pri nas kot tudi v primerljivih pravnih ureditvah, ob čemer se prispevek 
notarske hrambe listin in drugih predmetov dotika le v najširšem pojmovanju .

2 POGODBENA SVOBODA STRANK IN NAVODILA NOTARJU

Predpisa, ki v Sloveniji urejata notarsko hrambo, sta dva . Temeljni predpis za to področje je 
Zakon o notariatu (v nadaljevanju ZN),3 notarsko hrambo pa je v letu 2004 povsem na novo 

1 V Nemčiji in sosednji Avstriji se za notarsko hrambo uporabljajo pojmi notarielle Hinterlegung, notarielle Verwahrung, notarielle 
Verwahrungstätigkeit oziroma notarielle Verwharungsgeschäfte.

2 E. Rehbinder, Vertragsgestaltung, str. 31.
3 Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 91/13.

Mag. Alenka Ratnik, notarka v Murski Soboti
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uredil Zakon o varstvu kupcev sta-
novanj in enostanovanjskih stavb 
(ZVKSES),4 in sicer v tretjem po-
glavju . Tako ZVKSES določa, da 
se določbe tretjega poglavja upo-
rabljajo za notarsko hrambo, ki 
se opravlja za zaščito pogodbene 
stranke pred tveganjem neizpolni-
tve druge pogodbene stranke (prvi 
odstavek 87 . člena ZVKSES) . 

Ob tem je treba povedati, da so v 
obeh navedenih predpisih določe-
na samo temeljna pravila o notarski 
hrambi, natančna navodila notarju, 
kako ravnati z denarnimi sredstvi, 
izročenimi njemu v hrambo, pa se-
veda lahko vsebuje le vsak posami-
čen pravni posel, ki ga pogodbene 
stranke sklenejo zaradi uresničeva-
nja svojih pravno dopustnih inte-
resov . V praksi je zaznati vse večje 
število pravnih poslov, katerih iz-
peljavo pogodbene stranke zaupajo 
notarju kot tretji in nepristranski 
osebi, osebi zaupanja, in sicer v izo-
gib tveganju pred neizpolnitvijo ali 
nepravilno izpolnitvijo pogodbe-
nih obveznosti nasprotne stranke .

Najprej gre poudariti, da so stranke 
pri sklepanju pravnih poslov načeloma svobodne, kar pomeni, da lahko samostojno in avto-
nomno uredijo medsebojna pravna razmerja . Obligacijsko razmerje je namreč relativno raz-
merje, ki ustvarja pravice in obveznosti samo med strankama razmerja . Če stranki obligacij-
skega razmerja soglašata z določeno ureditvijo medsebojnih pravic in obveznosti, ju zakon pri 
tem načeloma ne omejuje .5 Avtonomnost urejanja obligacijskega razmerja tako udeležencem 
konkretnega razmerja omogoča, da medsebojne pravice in obveznosti prilagodijo konkretnim 
interesom, zaradi katerih vstopajo v posamezno poslovno obligacijsko razmerje .6 Avtonomiji 
volje pogodbenih strank postavlja Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ)7 dve temeljni ko-
gentni omejitvi .8

4 Uradni list RS, št. 18/04.
5 Obligacijski zakonik s komentarjem (v nadaljevanju OZ s komentarjem), 1. knjiga, str. 73.
6 OZ s komentarjem, 1. knjiga, str. 90.
7 Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 64/16.
8 Udeleženci lahko uredijo svoje obligacijsko razmerje drugače, kot je določeno v zakoniku, če iz posamezne določbe zakonika ali 

iz njenega smisla ne izhaja kaj drugega (2. člen OZ), ob čemer lahko udeleženci prosto urejajo obligacijska razmerja, ne smejo 
pa jih urejati v nasprotju z ustavo, s prisilnimi predpisi ali z moralnimi načeli (3. člen OZ).
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2.1 Določbe ZN in ZVKSES o notarski hrambi denarja

S prevzemom listin, denarja oziroma vrednostnih papirjev (predmet hrambe) v hrambo po 
87 . oziroma 88 . členu ZN se notar osebi, ki mu je predmet notarske hrambe izročila v hrambo 
(deponent), zaveže, da bo ta predmet hranil in ga izročil osebi, ki jo določi deponent (upra-
vičenec), če se izpolni pogoj oziroma pogoji, ki jih ob izročitvi predmeta hrambe v notarsko 
hrambo določi deponent, oziroma vrnil deponentu, če se ta pogoj oziroma pogoji ne izpolnijo 
do določenega roka (prvi odstavek 87 . člena ZVKSES) .

Dolžnost notarja, da prevzame v hrambo poleg menic, čekov in drugih vrednostnih papirjev 
tudi denar, obstaja samo takrat, če so mu ob sestavljanju notarskega zapisa predani z name-
nom, da jih izroči določeni osebi ali državnemu organu (prvi odstavek 88 . člen ZN) . Tudi v 
sosednji Republiki Avstriji je notar po uradni dolžnosti dolžan sprejeti v hrambo denar, javne 
obveznice in druge vrednostne papirje samo, če izhaja povod za njihovo izročitev notarju iz 
notarske listine, sestavljene pri njem, stranka pa jih je notarju izročila ravno z namenom, da jih 
notar izroči določenemu upravičencu .9

Ob povedanem ugotovimo, da notar ni dolžan v notarsko hrambo prevzeti denarja v vsakem 
primeru, ampak obstaja ta njegova zakonska dolžnost samo in izključno v primeru določenega 
pravnega posla, sklenjenega v obliki notarskega zapisa v njegovi notarski pisarni . Da bi prišli 

9 Prvi odstavek 107. paragrafa avstrijskega Notariatsordnunga (v nadaljevanju NO).
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do odgovora, zakaj je tako, si moramo postaviti vprašanje, kaj vse je notar dolžan upoštevati 
in kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da notar sme in je hkrati dolžan najprej denar sprejeti v 
hrambo, nato pa denar iz notarske hrambe izročiti upravičencu . 

ZN določa, da notar v primeru, če prevzem denarja ni zaznamovan v notarskem zapisu, ob 
prevzemu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati številko v knjigi pologov, kraj in čas prevzema, 
natančne opis in vrednost prevzetih stvari, ime, priimek ter naslov deponenta in njegovo iz-
javo, kako ravnati s prevzetimi stvarmi (drugi odstavek 88 . člena ZN) . Iz citirane zakonske 
določbe torej izhaja, da se o prevzemu denarja v notarsko hrambo lahko sestavi notarski zapis 
ali notarski zapisnik . Natančna navodila strank notarju, ob izpolnitvi katerih pogojev je notar 
dolžan izročiti na primer kupnino kupcu kot upravičencu, so torej lahko vsebovana v samem 
notarskem zapisu o sklenjenem pravnem poslu prodajne pogodbe med strankama, lahko 
pa so ti natančni pogoji opredeljeni tudi v posebnem skrbniškem dogovoru,10 ki ga bodisi 
obe stranki bodisi le deponent skleneta z notarjem . O takem posebnem skrbniškem dogovoru 
bo notar sestavil notarski zapisnik . Skrbniški dogovor strank z notarjem je obligacijska po-
godba, katere veljavnost in dopustnost se presojata v skladu z veljavnimi materialnopravnimi 
predpisi,11 je pa seveda vedno akcesoren sklenjenemu temeljnemu pravnemu poslu .

Skrbniški dogovor je torej dogovor pogodbenih strank z notarjem, v katerem stranke skupaj 
z notarjem določijo njegova upravičenja kot skrbnika za izpeljavo določenega pravnega posla . 
Bistvena sestavina takega dogovora so:

a) naloge oziroma navodila notarju, kdaj oziroma ob izpolnitvi katerih pogojev je notar 
dolžan v svojem imenu, a za račun strank opraviti določena dejanja ter

b) opredelitev dolžnosti notarja glede izplačila kupnine upravičencu .

Ne glede na to, ali je skrbniški dogovor med strankami in notarjem vsebovan v notarskem 
zapisu o sklenjenem temeljnem pravnem poslu ali pa je skrbniški dogovor vsebovan v posebni 
listini – notarskem zapisniku, je bistvenega pomena to, da notar sodeluje pri oblikovanju 
navodil, pri oblikovanju časovnih in stvarnih pogojev hrambe kot tudi pri oblikovanju pred-
postavk za izročitev denarja upravičencu ali za vrnitev deponentu, tako da je vse navedeno 
natančno in obsežno določeno . Samo v primeru, če se bo notar lahko na primeren način pre-
pričal o navodilih in ugotovil, ali je vsebina naloga, ki mu ga je dal deponent, taka, da bo lahko 
v skladu z njo korektno potekal določen pravni posel, bo notar namreč lahko prevzel izpeljavo 
določenega pravnega posla in ga v skladu z navodili tudi izpeljal . Če poleg vsega navedenega 
upoštevamo še dejstvo, da je notar kot nosilec javnih pooblastil za naloge na področju pravo-
sodja dolžan brez nadaljnjega – tudi brez kakršnegakoli predpisa – z izjemno natančnostjo in 
skrbnostjo izpolniti zaupano mu skrbništvo nad tujim premoženjem,12 pridemo do zaključka, 
da je notar ne le upravičen, ampak tudi dolžan skupaj s strankami oblikovati natančna in ja-
sna navodila za izpeljavo določenega pravnega posla . Samo v primeru, ko ima notar možnost 
vplivati na stranke v smislu oblikovanja njihovega natančnega, jasnega in nedvoumnega naloga 
notarju, kako naj z denarjem ravna in kdaj ga sme izročiti upravičencu,13 lahko namreč notar 
izpolni svojo zakonsko dolžnost, da prevzame v hrambo denar, kot to določa zgoraj navedeni 
prvi odstavek 88 . člena ZN . Ob tem velja dodati, da se v primerjalni literaturi poudarja, da se 
mora tudi vsak nalogodajalec zanesti na to, da so določila skrbniškega dogovora tako natančno 
zapisana, da je za vsa tudi samo teoretično mogoča in predvidljiva tveganja in možnosti, in 

10 V nemškem in avstrijskem pravu t. i. »Treunhandvertrag«.
11 N. Preuss, Die notarielle Hinterlegung, str. 36.
12 Sodba BHG z dne 15. 2. 1971, objavljena v DNotZ, letnik 1972, str. 551.
13 K. H. Haug, Treuhändigkeit nach Par. 23 BNotO – Risiken – Haftpflichturteile – Grundsätze, DNotZ, letnik 1982, str. 539.
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sicer tako za udeležence kot tudi za notarja kot skrbnika, predvidena rešitev, in to na tak način 
in v taki vsebini, da pozneje niso mogoča razhajanja ali celo spori .14

Glede na povedano lahko rečemo, da v vseh drugih primerih dolžnosti notarja po pre-
vzemu denarja v notarsko hrambo ni in da sme notar notarsko hrambo denarja zavrniti.15 
Stranke v skladu s pogodbeno svobodo lahko sicer same sklenejo določen pravni posel in v 
listini o sklenjenem pravnem poslu tudi določijo, da bo denar izročen v notarsko hrambo no-
tarju . Menim, da je v takem primeru odločitev o tem, ali bo izpeljavo takega pravnega posla 
tudi sprejel in ga dokončal ali ne, prepuščena izključno notarju . Razlogov za odločitev notarja, 
da zavrne hrambo denarja, je več . Navodila notarju, ki bi jih morebiti stranke oblikovale same v 
listini o sklenjenem pravnem poslu, bi lahko bila po eni strani pomanjkljiva, nejasna in morebi-
ti celo neizvedljiva, po drugi strani pa tudi notar ne bi smel prevzeti določenega posla hrambe, 
če bi bilo očitno, da ga stranke v določen pravni posel želijo vključiti zaradi navidezne varnosti 
ali zato, da bi posel glede na sodelovanje notarja deloval bolj resno . V primeru, da bi notar 
sprejel izpeljavo pravnega posla, v katerem so stranke sicer same oblikovale nalog notarju in za 
izpeljavo pravnega posla prek notarja določile takšne in drugačne dvoumne pogoje, ki naj bi jih 
notar upošteval, bi notar o notarski hrambi denarja sestavil notarski zapisnik ali pa prevzem 
denarja v hrambo zavrnil . V primeru sestave notarskega zapisnika na temelju že sklenjenega 
osnovnega pravnega posla med strankami gre za skrbniški dogovor, v katerem notar skupaj s 
strankami oblikuje vsa potrebna navodila oziroma nalog notarju za izpeljavo takega pravnega 
posla . 

2.1.1 Razmerje med deponentom in upravičencem

Ob vsem zgoraj povedanem je treba opozoriti še na druge relevantne zakonske določbe . 
ZVKSES določa, da upravičenec s prevzemom predmeta hrambe v notarsko hrambo pridobi 
lastno in neposredno pravico od notarja zahtevati, da mu izroči predmet hrambe, če se do 
roka, določenega ob prevzemu predmeta hrambe v notarsko hrambo, izpolni pogoj oziroma 
pogoji, ki jih je ob izročitvi predmeta hrambe v notarsko hrambo določil deponent (prvi od-
stavek 87 . člena ZVKSES) . Citirani zakon pa nadalje določa, da lahko v primeru, da je pogoje, 
ob izpolnitvi katerih je notar dolžan predmet hrambe izročiti upravičencu, ob izročitvi pred-
meta v hrambo določil samo deponent, slednji (torej deponent) navedeno pravico upravičenca 
spremeni ali prekliče vse do takrat, dokler upravičenec notarju ne izjavi, da pravico sprejema 
(drugi odstavek ZVKSES), ob čemer ZVKSES tudi določa, da za veljavnost navedene izjave 
upravičenca oblika ni potrebna (tretji odstavek 88 . člena ZVKSES) . Zakon namreč določa no-
tarjevo dolžnost, da o prejemu upravičenčeve izjave sestavi notarski zapisnik (četrti odstavek 
88 . člena ZVKSES) . Glede na opredeljeno dikcijo ZVKSES kaže poudariti, da gre pri notarski 
hrambi pravzaprav za pogodbo v korist tretjega . OZ namreč določa, da tretji v primeru, ko je s 
pogodbo ustanovljena pravica v korist tretjega, pridobi lastno in neposredno pravico nasproti 
dolžniku, če ni dogovorjeno ali če ne izhaja iz okoliščin posla kaj drugega (prvi odstavek 126 . 
člen OZ), pogodbenik, ki je po pogodbi upravičen zahtevati od sopogodbenika, da tretjemu 
izpolni obveznost, pa lahko pravico, ustanovljeno v korist tretjega, prekliče ali spremeni, vse 
dokler tretji ne izjavi, da pravico sprejema (prvi odstavek 127 . člena OZ) . Menim, da pri notar-
ski hrambi vendarle ne gre za sklenitev tipične pogodbe v korist tretjega, saj obstaja temeljno 
obligacijsko razmerje (zaradi katerega skrbniško razmerje med notarjem in strankami oziroma 

14 A. Weber, Der Rechtsanwalt als Treuhänder, AnwBl, letnik 1993, str. 506.
15 Tako tudi K. Wagner, Notariatsordnung, str. 429.
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deponentom nastane) in s tem tudi dolžnost izpolnitve obveznosti, ki iz tega obligacijskega 
razmerja izhajajo, samo med deponentom in upravičencem, ne pa tudi med notarjem in katero 
od strank . Notar namreč z nobeno od strank, torej niti z deponentom niti z upravičencem, ni 
v upniško-dolžniškem razmerju, ampak je oseba njunega zaupanja, ki sta jo pogodbeni stranki 
izbrali zato, da skrbniško izpelje posel, ki sta ga sklenili .16

ZVKSES tudi določa, da se v primeru, če je upravičenec navzoč ob prevzemu predmeta hram-
be v notarsko hrambo, šteje, da je s tem sprejel pravico v primeru izpolnitve s strani deponenta 
določenih pogojev od notarja zahtevati izročitev predmeta hrambe, to pravno dejstvo pa potr-
di notar v notarskem zapisniku o hrambi (peti odstavek 88 . člena ZVKSES) .

V primerih, ko notar prevzame v hrambo denar ob sklenitvi pravnega posla v obliki notarskega 
zapisa, gre praviloma za sklenitev prodajnih pogodb, upravičenec, kateremu je notar ob izpol-
nitvi dogovorjenih pogojev dolžan izročiti denar iz notarske hrambe, pa je običajno kupec . 
Tudi v takih primerih se šteje, da je kupec kot upravičenec sprejel zgoraj navedeno pravico, 
navedeno pravno dejstvo pa bo notar potrdil v notarskem zapisu o sklenjenem pravnem poslu . 

2.1.2 Notarska hramba denarja v obliki dobroimetja na banki

ZVKSES določa, da notar lahko prevzame v hrambo denar tudi tako, da deponent na poseben 
denarni račun notarja nakaže denarno dobroimetje v višini denarnega zneska, ki je predmet 
notarske hrambe denarja (prvi odstavek 89 . člena ZVKSES), ob čemer predpisuje notarjevo 
dolžnost, da mora notar za notarsko hrambo denarja na opisani način odpreti poseben denarni 
račun, prek katerega sme sprejemati samo vplačila in opravljati samo izplačila na podlagi no-
tarske hrambe denarja (drugi odstavek 89 . člena ZVKSES) . Ob navedenem naj opozorim na do-

16 Več o primerjavi notarske hrambe in pogodbe v korist tretjega glej v A. Ratnik, Notarski fiduciarni posli, str. 65 in nasl.

Fiduciarni 
račun je 
transakcijski 
račun, ki ga 
imetnik odpre 
v svojem 
imenu, a 
za račun 
ene ali več 
tretjih oseb, 
fiduciarnega 
računa pa 
se ne sme 
spremeniti 
v običajni 
transakcijski 
račun in 
obratno.



38

Notarski vestnik | oktober 2021

OSREDNJA TEMA | Fiduciarni posli notarja

ločbo ZN, ki določa, da se lahko gotovina in vrednostni 
papirji pošljejo notarju s pismom, ki nadomešča zapi-
snik, notar pa izda stranki potrdilo o prevzemu (tretji 
in četrti odstavek 88 . člena ZN) . ZN nadalje določa, da 
notar hrani prevzeti denar in vrednostne papirje v po-
sebnem ovoju, na katerem zapiše predmet in strankino 
ime (prvi odstavek 89 . člena ZN), ob čemer ZN določa, 
da je notar dolžan prevzeti denar in vrednostne papirje 
nemudoma izročiti osebi, ki so ji namenjeni, ob poprej-
šnji ugotovitvi istovetnosti prejemnika (drugi odstavek 
89 . člena ZN), prejemnik pa potrdi prejem na zapisni-
ku o prevzemu ali v knjigi pologov (tretji odstavek 89 . 
člena ZN) . 

Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih zakonskih do-
ločb bi lahko prišli do zaključka, da lahko notar sprej-
me v hrambo tudi denarna sredstva v gotovini . Ob na-
vedenem gre opozoriti na to, da je bil ZN sprejet že leta 
1995 in določbe tega zakona glede hrambe denarja vse 
do danes niso bile spremenjene, v času od njegove uve-
ljavitve pa so bili v Republiki Sloveniji poleg ZVKSES 
sprejeti tudi drugi predpisi, ki se nanašajo na notarsko 
hrambo denarja . Do položaja, ko bi notar v hrambo 
prevzel denar v gotovini in ne na svoj notarski skrbni-
ški bančni račun, ne pride nikoli . Razlogov za to je več .

Notar je namreč ob prevzemu denarja v hrambo dol-
žan upoštevati določbe Zakona o preprečevanju pra-
nja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju 

ZPPDFT-1),17 ki v drugem členu določa, da je pranje denarja po citiranem zakonu katerokoli 
ravnanje z denarjem ali premoženjem, pridobljenim s kaznivim dejanjem, ki vključuje:

1 . zamenjavo ali kakršenkoli prenos denarja ali drugega premoženja, ki izvira iz kaznive-
ga dejanja;

2 . skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva 
ali pravic v zvezi z denarjem ali drugim premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja .

Pojem »sredstva« so v skladu z navedenim zakonom med drugim tudi finančna sredstva in 
koristi katerekoli vrste, vključno z gotovino, čeki, denarnimi zahtevki, menicami, denarnimi 
nakazili in drugimi plačilnimi sredstvi (40 . točka prvega odstavka 3 . člena ZPPDFT-1) . Čeprav 
zakon sicer izrecno poleg gotovine govori tudi o denarnih nakazilih, je sledljivost izvora denar-
ja neprimerno večja v primeru denarnih nakazil kot pa v primeru gotovinskih transakcij . Kot 
gotovino navedeni zakon definira bankovce in kovance, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo (15 . 
točka prvega odstavka 3 . člena ZPPDFT-1), gotovinska transakcija pa je v skladu s citiranim za-
konom vsak sprejem, izročitev ali zamenjava gotovine, pri čemer zavezanec od stranke fizično 
sprejme gotovino oziroma stranki fizično izroči gotovino v posest in razpolaganje sredstvo (17 . 
točka prvega odstavka 3 . člena ZPPDFT-1) . Med zavezance, ki izvajajo ukrepe za odkrivanje in 
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, določene v navedenem zakonu, pred 

17 Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21.



39

Notarski vestnik | oktober 2021

OSREDNJA TEMA | Fiduciarni posli notarja

oziroma pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi, hrambi, razpolaganju oziroma drugem ravnanju 
z denarjem ali drugim premoženjem in pri sklepanju poslovnih razmerij (prvi odstavek 4 . člena 
ZPPDFT-1), sodijo med drugim tudi odvetniki in notarji (drugi odstavek 4 . člena ZPPDFT-1) . 
Slednji so dolžni izvajati ukrepe, ki jim jih nalaga navedeni zakon, samo v omejenem obsegu .18 

ZPPDFT-1 tudi določa, da osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v 
Republiki Sloveniji, od stranke ali nekoga tretjega pri prodaji posameznega blaga ali opravlja-
nju posamezne storitve ne smejo sprejeti plačila v gotovini, če to plačilo presega vrednost 
5.000 EUR (prvi odstavek 67 . člena ZPPDFT-1), navedena omejitev pa velja tudi, če se plačilo 
za prodano blago ali opravljeno storitev opravi v več med seboj povezanih gotovinskih transak-
cijah, ki skupaj presegajo vrednost 5 .000 EUR (drugi odstavek 67 . člena ZPPDFT-1) . V primeru 
plačil nad navedeno višino sprejmejo osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo 
storitev, navedena plačila od stranke ali nekoga tretjega na svoj plačilni račun, če ni z drugim 
zakonom določeno drugače (tretji odstavek 67 . člena ZPPDFT-1) .

Glede na vse zgoraj navedeno smemo zaključiti, da sme notar v notarsko hrambo sprejeti de-
narna sredstva v gotovini v posebnem ovoju (prvi odstavek 89 . člena ZN), vendar le v primeru, 
če gre za denarna sredstva do višine 5 .000 EUR . Notar v notarsko hrambo takih sredstev v 
gotovini, torej v fizični obliki, ne bi sprejel iz več razlogov . Prvi in zelo preprost razlog za to je 
ta, da bi tak denar lahko bil ponarejen . Drugi, pomembnejši razlog pa je ta, da se udeleženci 
pravnih razmerij morajo zavedati, da so z izpeljavo pravnega posla prek notarske hrambe de-
narja povezani večji stroški, kot če kupec prodajalcu kupnino nakaže neposredno . 

Pojem in definicijo fiduciarnega računa v slovenskem pravu določa Zakon o plačilnih 
storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (v nadaljevanju 
ZPlaSSIED) .19 Fiduciarni račun je transakcijski račun, ki ga imetnik odpre v svojem imenu, a za 
račun ene ali več tretjih oseb, fiduciarnega računa pa se ne sme spremeniti v običajni transak-
cijski račun in obratno (prvi odstavek 14 . člena ZPlaSSIED) . Citirani zakon med osebe, ki so 
lahko imetniki fiduciarnega računa in katerim banka odpre tak račun, izrecno uvršča tudi no-
tarje (prva alineja drugega odstavka 14 . člena ZPlaSSIED), ob čemer zakon določa tudi pogoje, 
ki jih mora izpolnjevati imetnik fiduciarnega računa . Banka lahko odpre fiduciarni račun, če:

– imetnik prek fiduciarnega računa opravlja poravnavo poslov s terjatvami iz gospodar-
skih pogodb in so bili posli s terjatvami sklenjeni v okviru storitve, ki jo imetnik nudi 
svojim strankam, pri čemer imetnik v breme lastnega kapitala prevzema odgovor-
nost za izpolnitev obveznosti strank v razmerju do nasprotnih strank teh poslov 
tako, da v vsakega od poslov, ki se poravnajo prek fiduciarnega računa, vstopi kot nov 
prodajalec v razmerju do kupca in kot nov kupec v razmerju do prodajalca (vse te osebe 
zakon poimenuje »centralna nasprotna stranka«);

– imetnik fiduciarni račun uporablja samo za sprejemanje plačil iz odstopljenih terjatev iz 
gospodarskih pogodb, pri čemer plačila sprejema v svojem imenu in za račun osebe, 
ki opravlja poravnavo poslov s terjatvami iz gospodarskih pogodb v vlogi centralne na-
sprotne stranke (druga in tretja alineja drugega odstavka 14 . člena ZPlaSSIED) .

ZPlaSSIED (tretji odstavek 14 . člena)20 tudi določa, da:
a) se denarna sredstva na fiduciarnem računu štejejo za premoženje tretjih oseb, za račun 

katerih imetnik vodi takšen račun, in ne za premoženje imetnika računa,

18 Posebnosti v zvezi z odvetniki, odvetniškimi družbami in notarji določa 83. člen ZPPDFT-1.
19 Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 in 102/20.
20 Smiselno enako določa tretji odstavek 89. člena ZVKSES.
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b) upniki imetnika fiduciarnega računa ne morejo za izterjavo svojih terjatev do imetnika 
računa niti v njegovem stečaju s prisilnimi ukrepi posegati na to premoženje,

c) sredstva na fiduciarnem računu ne spadajo v zapuščino imetnika računa .

Iz zgoraj navedenih zakonskih določil izhaja, da fiduciarni račun, ki ga pri banki odpre no-
tar zaradi sprejema denarja v notarsko hrambo, ni njegov osebni račun oziroma poslovni ali 
transakcijski račun pri banki, prek katerega posluje notar v svojem imenu in za svoj račun . 
Skrbniški oziroma fiduciarni račun je »tuji« oziroma posebni račun, ki ga notar odpre in vodi 
za »drugega«, torej za stranko . V nemškem pravu zakon določa, da notar na skrbniški račun 
v nobenem primeru ne sme nakazati nobenega svojega denarja, in to niti v primeru, če bi 
bilo tako nakazilo samo prehodne narave .21 V nasprotju s slovenskimi predpisi, ki na splošno 
skopo določajo pravila notarske hrambe denarja na skrbniških računih,22 so bili v Republiki 
Nemčiji decembra 1978 sprejeti Splošni bančni pogoji za notarske skrbniške račune,23 ki so 
bili večkrat dopolnjeni in spremenjeni . Ko notar odpre svoj prvi skrbniški račun, je dolžan dati 
izjavo, da ga ne odpira za svoje potrebe . Banka je posamičnemu notarju upravičena odpirati 
nove skrbniške račune, ne da bi moral notar ob vsakem odprtju dati opisano izjavo, če so novi 
račun izrecno označeni kot skrbniški računi . Edini upravičenec za razpolaganje s sredstvi na 
skrbniškem računu je notar kot imetnik računa . Na skrbniškem računu pri določeni banki se 
določena sredstva samo nahajajo, zato banka ni dolžna preverjati, ali je imetnik računa, torej 
notar, upravičen razpolagati s sredstvi na določen način ali ne . Banka zato tudi ne odgovarja 
za škodo, ki jo notar povzroči tretji osebi z neupravičenim razpolaganjem s sredstvi na skrbni-
škem računu . Lahko rečemo, da velja vse navedeno glede samega fiduciarnega računa kot tudi 
glede upravičenja notarja kot imetnika fiduciarnega računa za razpolaganje s sredstvi na tem 
računu tudi v slovenskem pravu .

Podobno kot bančni pogoji za notarske skrbniške račune določajo tudi posebni pogoji za no-
tarske skrbniške račune Poštne banke v Republiki Nemčiji24 ter Splošni pogoji poslovanja za 
notarske skrbniške račune v Republiki Avstriji, ki jih je sprejelo Združenje avstrijskih bank, iz 
leta 1999 s spremembami in dopolnitvami .

V nemški teoriji in praksi se poudarja, da sta glavni značilnosti notarjeve dejavnosti pri izpelja-
vi posla prek skrbniškega računa dve, in sicer:25

a) njegova odgovornost glede preizkusa navodil, ki so mu jih dale stranke ob sklenitvi 
prodajne pogodbe, in

b) nadzor nad posameznimi plačili iz deponiranega zneska upravičencu .

3 JAMSTVO BANKE ZA DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM 
BANČNEM RAČUNU NOTARJA

Potem ko so pogodbene stranke skupaj z notarjem s sklenitvijo notarskega zapisa oblikovale 
navodila notarju za prevzem denarja v notarsko hrambo in natančno ter povsem nedvoumno 
določile pogoje, ob izpolnitvi katerih je notar dolžan denar izročiti upravičencu oziroma kdaj 

21 Prvi odstavek paragrafa 54 b nemškega zakona Beurkundungsgesetz (v nadaljevanju BeurkG).
22 Izjemo od navedenega predstavljajo določbe ZVKSES glede notarskih skrbniških računov v primeru novogradenj, ki so zelo 

obsežna in kompleksna.
23 V germanskem pravu se skrbniški račun imenuje Anderkonto.
24 Postbank – Besondere Bedingungen für Anderkonten von Notaren iz leta 1995 s spremembami in dopolnitvami.
25 M. Bohrer, Das Berufsrecht der Notare, str. 23.
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je dolžan deponirana denarna sredstva vrniti deponentu, sledi nakazilo denarja s strani depo-
nenta na notarjev posebni fiduciarni oziroma skrbniški račun na banko .

Čeprav notar razpolaga z natančnimi in obsežnimi navodili, ki so mu jih dale stranke glede 
upravljanja z denarjem, izročenim njemu v hrambo, se postavlja vprašanje, kaj se zgodi z de-
narnimi sredstvi na skrbniškem bančnem računu notarja v primeru, da pride do stečajnega 
postopka nad banko oziroma do njenega prisilnega prenehanja . 

Najprej je treba povedati, da je področje jamstva za vloge v okviru Evropske unije harmoni-
zirano od leta 1994, ko je bila sprejeta Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in sveta o 
sistemu zajamčenih vlog . Kot odziv na finančno krizo je bila direktiva spremenjena marca leta 
2009, od julija leta 2014 naprej pa velja nova Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta 
in sveta o sistemih jamstva za vloge . Navedena direktiva določa, da je znesek, do katerega so 
zajamčene vloge pri bankah članicah Evropske unije, 100 .000 EUR . V primerjavi s predhodno 
ureditvijo:26

a) skrajšuje roke za izplačilo zajamčenih vlog imetnikom z dvajset na sedem dni, 
b) povečuje zahteve po informiranju vlagateljev o jamstvu pred sklenitvijo pogodbe v zve-

zi z vlogo in 
c) dodatno določa obveznosti držav, da vzpostavijo poseben sklad za jamstvo, ki mora 

razpolagati z zadostnimi sredstvi, da se omogoči nemoteno izplačilo zajamčenih vlog .

26 Povzeto po: https://www.bsi.si/financna-stabilnost/jamstvo-za-vloge-v-bankah
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V slovenski pravni red je bila Direktiva 2014/49/EU prenesena z Zakonom o sistemu jamstva 
za vloge (v nadaljevanju ZSJV),27 ki je začel veljati v mesecu aprila leta 2016 . ZSJV med drugim 
določa,28 da:

a) so »prisilno prenehanje« ukrepi in postopki, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo prisilno 
prenehanje bank, izvede Banka Slovenije;

b) je »skrbniški račun« račun, ki ga odpre določena pooblaščena oseba za račun ene ali 
več oseb kot dejanskih upravičencev, pri čemer se sredstva na tem računu v skladu z 
zakonom obravnavajo ločeno od drugih sredstev pooblaščene osebe;

c) je »vlagatelj« imetnik ali imetnica vloge, v primeru skupnega računa pa vsak od imetni-
kov vloge .

ZSJV določa, da je nerazpoložljiva vloga tista vloga, ki je dospela in bi morala biti izplačana, 
vendar je banka ni izplačala, ker je Banka Slovenije odločila, da so vloge pri banki nerazpo-
ložljive ter so s tem preklicane pravice vlagateljev, da zahtevajo izplačilo vloge pri banki, 
Banka Slovenije pa odloči o nerazpoložljivosti vlog pri banki z odločbo o nerazpoložljivosti 
vlog (prvi in drugi odstavek 8 . člena ZSJV) . Banka Slovenije izda odločbo o nerazpoložljivosti 
vlog pri banki najpozneje v roku petih delovnih dni od dneva, ko ugotovi, da:

a) banka propada, zaradi česar ni sposobna in ne bo sposobna izplačati vlog, s čimer so 
podane okoliščine, na podlagi katerih se pri banki uporabijo ukrepi za reševanje ali 
prisilno prenehanje banke in

27 Uradni list RS, št. 27/16.
28 Tretji člen ZSJV.
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b) v zvezi z banko v postopku reševanja ali prisilnega prenehanja ne bodo uporabljeni 
ukrepi, s katerimi se ohrani dostop vlagateljev do zajamčenih vlog (tretji odstavek 8 . 
člena ZSJV) .

Banka Slovenije takoj po izdaji odločbe o nerazpoložljivosti vlog posreduje to odločbo Agenciji 
za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki jo še istega dne objavi na svoji spletni strani . 
Šteje se, da so vloge nerazpoložljive z dnem, ko se odločba o nerazpoložljivosti vlog objavi na 
spletni strani AJPES . Dan objave odločbe na spletni strani AJPES se šteje kot referenčni dan za 
uveljavljanje pravic iz jamstva v okviru sistema jamstva za vloge (v nadaljnjem besedilu: preseč-
ni datum za izračun jamstva) .29 Banka Slovenije odločbo o nerazpoložljivosti vlog objavi tudi 
na svoji spletni strani in v vsaj dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na območju celotne države 
(sedmi odstavek 8 . člena ZSJV) .

Da bi najprej lahko poiskali odgovor na vprašanje, ali so sredstva na posebnem računu notarja 
pri banki vključena v sistem jamstva za vloge ali ne, in v primeru, da so, do kakšnega zneska, 
poglejmo še nekaj določb ZSJV . Zajamčena vloga je upravičena vloga do višine stanja te vloge 
na presečni datum za izračun jamstva, vključno z obrestmi do tega datuma, vendar ne več kot 
100.000 EUR (prvi odstavek 10 . člena ZSJV) . ZSJV sicer v drugem odstavku 10 . člena taksativ-
no našteva devet izjem, ko so v okviru jamstva za vloge zajamčene terjatve vlagatelja do banke 
v znesku nad 100 .000 EUR . Med navedenimi izjemami ni sredstev na skrbniškem računu 
notarja. 

Sredstva na skrbniškem računu se v deležu, ki pripada posameznemu dejanskemu upravi-
čencu, upoštevajo kot del vloge tega dejanskega upravičenca, če so bili banki predloženi po-
datki za identifikacijo tega upravičenca . Če podatki o dejanskih upravičencih do sredstev na 
skrbniškem računu niso sporočeni banki, se skrbniški račun za namene tega zakona obrav-
nava kot vloga na prinosnika. Banka ob odpiranju skrbniškega računa opozori osebe, ki so 
pooblaščene za upravljanje skrbniškega računa, na dolžnost pravočasne predložitve podatkov 
o dejanskih upravičencih (peti odstavek 7 . člena ZSJV) .

ZSJV v tretjem odstavku 9 . člena taksativno določa, za vloge katerih vlagateljev sistem jamstva 
za vloge ne jamči . Med take vloge zakon uvršča tudi vloge, ki se glasijo na prinosnika, vključno 
z vlogami, za katere banka do presečnega datuma za izračun jamstva ni pridobila ustreznih po-
datkov za identifikacijo dejanskih upravičencev (prva alineja tretjega odstavka 9 . člena ZSJV) .

Če strnemo zgoraj citirane določbe ZSJV, ugotovimo, da glede deponiranih denarnih sred-
stev na notarskem skrbniškem računu notarja pri banki v skladu z ZSJV velja naslednje:

a) sistem jamstva za vloge ne jamči za vloge, ki se glasijo na prinosnika;
b) skrbniški račun se obravnava kot vloga na prinosnika, če podatki o dejanskih upravi-

čencih do sredstev na skrbniškem računu niso sporočeni banki (povedano drugače: če 
notar banki ne sporoči podatkov o dejanskih upravičencih do sredstev na skrbniškem 
računu, ni nobenega jamstva za izplačilo sredstev na skrbniškem računu v primeru 
stečaja banke);

c) zajamčena vloga znaša največ 100 .000 EUR .

Preden se lotimo odgovora na vprašanje, kdo (deponent ali upravičenec) ter kdaj (ob izpolnitvi 
katerih pogojev) je upravičen do izplačila denarnih sredstev, ki so na posebnem (skrbniškem) 
bančnem računu notarja, si oglejmo vsebino notarjevih dolžnosti do strank še pred oziroma 
najpozneje ob prevzemu denarnih sredstev v notarsko hrambo .

29 Šesti odstavek 8. člena ZSJV.
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3.1 Notarjeva opozorila

3.1.1 Notarjeva opozorila strankam

V Republiki Nemčiji, kjer je bil glede na Direktivo 94/19/ES Evropskega parlamenta in sveta o 
sistemu zajamčenih vlog že leta 1998 sprejet zakon s podobno vsebino, kot to določa slovenski 
ZSJV,30 je Vrhovno sodišče razsodilo, da bi smel notar v primeru, če (v Republiki Nemčiji) ne 
bi obstajal navedeni zakon, prevzeti v hrambo mu izročena denarna sredstva na svoj skrbniški 
račun samo pri tisti banki, ki jo je glede na opravljanje svojega notarskega poklica smel imeti za 
oziroma oceniti kot varno banko . Ob tem bi lahko notar izhajal iz splošnih informacij o banki, 
kot so na primer, ali banka obstaja in posluje že mnogo let ali gre za novoustanovljeno banko, 
ali ima banka dobro ime in ali je banka v zadnjih letih izplačevala dividende .31 Sodišče v isti 
sodbi tudi pove, da samo notarjevo zaupanje v varnost določene banke glede na v letu 1998 
sprejeti zakon o sistemu jamstvu za vloge ne zadostuje več, temveč je notar dolžan ob prevze-
mu denarnih sredstev v notarsko hrambo na svojem skrbniškem računu pogodbene stranke v 
najširšem možnem obsegu izčrpno in podrobno poučiti kot tudi opozoriti na vse relevantne 
zakonske določbe, ob čemer sodišče poudarja tudi zakonsko dolžnost banke glede rednega 
obveščanja notarja kot vlagatelja .32

Glede na to, da v slovenskem pravu obstaja notarjeva dolžnost glede prevzema denarnih sred-
stev v notarsko hrambo samo takrat, če so mu ob sestavljanju notarskega zapisa predani z na-
menom, da jih izroči določeni osebi ali državnemu organu (prvi odstavek 88 . člena ZN), lahko 
rečemo, da so lahko vsa relevantna opozorila notarja strankam vsebovana že v samem notar-
skem zapisu o sklenjenem pravnem poslu . Notar je v drugih primerih, ko sam sprejme odlo-
čitev, ali bo prevzel izpeljavo določenega pravnega posla prek deponiranja kupnine na svojem 
skrbniškem računu pri banki, ki sta ga stranki sklenili predhodno sami (torej brez notarjevega 
sodelovanja), o prevzemu denarja v notarsko hrambo po dikciji zakona vedno dolžan sestaviti 
notarski zapisnik (drugi odstavek 88 . člena ZN) . Notar bo seveda sam presodil, na katera za-
konska določila ZSJV bo stranke opozoril in katera dejstva bi bilo treba zapisati v notarski za-
pisnik . Menim, da je notar dolžan stranke na primeren in predvsem razumljiv način opozoriti 
na to, da samo okoliščina, da bo denar izročen notarju v notarsko hrambo in bo deponiran na 
njegovem skrbniškem bančnem računu, v primeru stečaja oziroma prisilnega prenehanja ban-
ke ne zagotavlja večje varnosti izplačila teh deponiranih denarnih sredstev upravičencu kot v 
primeru, če bi se navedena denarna sredstva nahajala na bančnem računu, katerega imetnik je 
deponent . Zajamčena vloga namreč glede na določbe ZSJV tako v primeru, ko gre za denarna 
sredstva na skrbniškem računu notarja pri banki kot tudi v primeru, če gre za sredstva katere-
koli druge osebe na računu pri banki, znaša največ 100 .000 EUR, upoštevajoč izjeme, določene 
v drugem odstavku 10 . člena ZSJV, med katere ZSJV ne uvršča vlog na skrbniških računih . 

Ne glede na to, ali notar stranke opozori na vsa relevantna določila ZSJV v notarskem zapisu ali 
v notarskem zapisniku, bi morale biti nujne sestavine take notarske listine naslednje:

a) dejstvo, da je notar stranki seznanil s tem, da ima odprt skrbniški račun pri določeni 
banki, in da stranki z izbiro te banke izrecno soglašata;

b) notarjevo opozorilo strankama, da se v skladu z ZSJV sredstva na skrbniškem računu 
v deležu, ki pripada posameznemu dejanskemu upravičencu, upoštevajo kot del vloge 

30 Einlagesicherungs- und Anlagenentschädingungsgesetz.
31 Sodba BGH v Republiki Nemčiji z dne 8. 12. 2005, opr. št. III ZR 324/04.
32 Zakonska dolžnost banke glede rednega obveščanja vlagateljev je določena v 11. členu ZSJV.
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tega dejanskega upravičenca, če so bili banki predloženi podatki za identifikacijo tega 
upravičenca, in da se v primeru, če podatki o dejanskih upravičencih do sredstev na 
skrbniškem računu niso sporočeni banki, skrbniški račun za namene ZSJV obravnava 
kot vloga na prinosnika (peti odstavek 7 . člena ZSJV);

c) notarjevo opozorilo strankama, da sistem jamstva za vloge ne jamči za vloge, ki se 
glasijo na prinosnika, vključno z vlogami, za katere banka do presečnega datuma za iz-
račun jamstva ni pridobila ustreznih podatkov za identifikacijo dejanskih upravičencev 
(prva alineja tretjega odstavka 9 . člena ZSJV);

d) notarjevo opozorilo strankama, da je presečni datum za izračun jamstva dan objave 
odločbe Banke Slovenije o nerazpoložljivosti vlog na spletni strani AJPES, ob čemer 
se v skladu z ZSJV šteje, da so vloge nerazpoložljive z dnem, ko se določba Banke Slo-
venije o nerazpoložljivosti vlog objavi na spletni strani AJPES, dan objave odločbe na 
spletni strani AJPES pa se šteje kot referenčni dan za uveljavljanje pravic iz jamstva v 
okviru sistema jamstva za 
vloge – presečni datum za 
izračun jamstva (šesti od-
stavek 8 . člena ZSJV);

e) notarjevo opozorilo stran-
kama, da je zajamčena 
vloga upravičena vloga do 
višine stanja te vloge na 
presečni datum za izračun 
jamstva, vključno z obrest-
mi do tega datuma, vendar 
ne več kot 100 .000 EUR 
(prvi odstavek 10 . člena 
ZSJV), ob čemer so izjeme 
v okviru sistema jamstva za 
vloge v znesku nad 100 .000 
EUR določene v drugem 
odstavku 10 . člena ZSJV, 
med navedenimi izjemami 
pa niso navedena sredstva 
na skrbniškem računu;

f ) dejstvo, da sta bili stranki 
s strani notarja opozorjeni 
na vse pravne posledice, ki 
lahko zanju izhajajo iz citi-
ranih zakonskih določil, in 
da sta vse te pravne posle-
dice tudi razumeli .

3.1.2 Notarjevo obvestilo banki

Notarjeva dolžnost je, da ban-
ki predloži podatke o dejanskem 
upravičencu do sredstev na skrbni-
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škem računu . Samo v primeru predložitve navedenih podatkov se namreč vloga na notarskem 
skrbniškem računu obravnava kot upravičena vloga in samo v tem primeru se dejanskemu 
upravičencu izplačajo denarna sredstva na skrbniškem računu notarja, vendar, kot že rečeno, 
največ do višine 100 .000 EUR . 

3.2 Dejanski upravičenec po ZSJV

Ne glede na to, če obe pogodbeni stranki (torej deponent in upravičenec) skupaj določita po-
goje, ob izpolnitvi katerih je notar dolžan denar iz notarske hrambe izročiti upravičencu, ali pa 
jih določi samo deponent, je v primeru, da pride do prisilnega prenehanja banke prej, preden 
so izpolnjeni pogoji za izročitev denarnih sredstev upravičencu, dejanski upravičenec do izpla-
čila teh sredstev samo deponent . Deponent je namreč izročil svoja denarna sredstva notarju v 
hrambo na notarjev skrbniški račun zaradi tega, da bi se izognil tveganju neizpolnitve ali ne-
pravilne izpolnitve pogodbene obveznosti, k izpolnitvi katere se je v temeljnem pravnem poslu 
zavezal upravičenec, ob tem pa natančno določil pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bi notar 
ta denarna sredstva lahko izročil upravičencu . 

Po izpolnitvi pogojev za izročitev sredstev na notarskem skrbniškem računu upravičencu je 
notar dolžan ta sredstva brez odlašanja izplačati upravičencu, ob čemer se v nemški literaturi 
poudarja, da mora notarju po izpolnitvi pogojev za izplačilo vendarle ostati dovolj časa za 
skrbno proučitev vseh relevantnih okoliščin .33 Literatura in sodna praksa štejeta za primeren 
čas pet dni od dneva izpolnitve pogojev za izplačilo deponiranega zneska upravičencu .34 V 
primeru, ko so pogoji za izplačilo denarnih sredstev upravičencu torej izpolnjeni, notar pa iz-
plačila deponiranega zneska ne bi izvedel takoj po izpolnitvi teh pogojev, je notar dolžan banko 
nemudoma po izpolnitvi navedenih pogojev obvestiti o spremembi dejanskega upravičenca do 
sredstev na skrbniškem računu . Dejanski upravičenec je v navedenem primeru samo upravi-
čenec po sklenjenem pravnem poslu, v primeru sklenitve prodajne pogodbe torej prodajalec .

4 NOTARSKA SKRBNIŠKA BANKA V REPUBLIKI AVSTRIJI35

V letu 1997 je bila v sosednji Republiki Avstriji ustanovljena banka, imenovana »Notartreu-
handbank Aktiengesellschaft«, za katero se poudarja, da je varna banka brez »če« in »ampak« . 
Ustanovljena je bila kot prva in v taki obliki edina specializirana banka, izključni namen njene 
ustanovitve pa je bil upravljanje z denarjem, ki je notarju izročen v notarsko hrambo v zvezi z 
določenim pravnim poslom,36 in s tem v zvezi zagotovitev posebne varnosti potrošnikov oziro-
ma vseh udeležencev določenega pravnega posla . Slogan banke je zelo jasen in se glasi: varnost, 
zaupanje in kakovost .

Ustanovitelji banke so trije, in sicer avstrijska notarska zbornica z 49 % deležem, Raiffeisen 
Zentral Bank s 26 % deležem in Bank Austria s 25 % deležem . Osnovni kapital banke znaša 5,11 
milijona EUR . Čeprav ima banka bančno koncesijo, je edina in izključna dejavnost te banke 

33 K. Winkler, Kommentar zum Beurkundungsgesetz, str. 625.
34 K. Haug, DNotZ, letnik 1982, str. 545 in 553.
35 Več o Notarski skrbniški banki v Republiki Avstriji glej na primer: https://de.wikipedia.org/wiki/Notartreuhandbank in https://

www.notar.at/die-notare/einrichtungen/
36 Tako imenovani »Treuhandgeld«.
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upravljanje z denarjem avstrijskih notarjev, ki jim ga v notarsko hrambo izročijo stranke . Sa-
mim notarjem ni dovoljeno, da bi za svoje zasebne posle koristili storitve te banke . 

Notarska skrbniška banka je elektronsko popolnoma opremljena banka na najvišjem tehnič-
nem nivoju . Skupaj z notarji in avstrijsko notarsko zbornico tvori zaključeno skupino upo-
rabnikov, tako da je nepooblaščenim osebam dostop do podatkov onemogočen . Kot se navaja 
v literaturi, za notarske skrbniške posle v sosednji Avstriji ni bila še nikoli zagotovljena tako 
visoka stopnja varnosti .

Vsak notarski skrbniški posel, pri katerem notar po nalogu za račun in v interesu strank upra-
vlja z njihovim denarjem, je notar dolžan prijaviti prek računalnika notarski zbornici, ki vodi 
register teh pravnih poslov . Ko je posel v registru notarskih skrbniških poslov (»Treuhandregi-
ster«) registriran, dobi svojo opravilno številko, slednjo pa je notar dolžan takoj označiti tako 
na listini o temeljnem pravnem poslu kot tudi na fiduciarnem dogovoru, sklenjenim med no-
tarjem in strankami . Ker ima avstrijska notarska zbornica dostop do vseh podatkov glede skle-
njenih notarskih skrbniških poslov, lahko tudi ta institucija ugotavlja in preverja, če se vsak tak 
pravni posel odvija brez napak .

Za vsak pravni posel se pri banki odpre nov in samostojen skrbniški račun, s sredstvi na tem 
računu pa je upravičen razpolagati izključno notar . Ob odprtju tega računa se natančno in 
nepreklicno določi tudi oseba, ki je upravičena do izplačila sredstev na skrbniškem računu . O 
popolnoma vsakem razpolaganju s sredstvi oziroma prek dobroimetja na skrbniškem računu 
se avtomatično izda pisno potrdilo oziroma obvestilo, s tem pa je zagotovljena transparentnost 
pretoka denarja in so tako o vsakem razpolaganju s sredstvi na skrbniškem računu obveščeni 
vsi udeleženci skrbniškega posla . Notar ima vsak trenutek na razpolaga tudi možnost, da ugo-
tovi, kolikšen je znesek obresti na posameznem skrbniškem računu .

Notarska skrbniška banka zaposluje 16 ljudi . Bilančna vsota te banke je v letu 2019 znašala 2,97 
milijarde EUR . V času od ustanovitve do konca leta 2020 se je prek te banke odvilo nekaj manj 
kot 850 .000 notarskih skrbniških pravnih poslov .
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Sodni depozit ureja Zakon o nepravdnem postopku (ZNP),1 srečamo pa ga v številnih 
drugih zakonih, ki v določenih situacijah predpisujejo oziroma omogočajo sprejem de-
narja ali drugih predmetov v sodni depozit . 

1 UREDITEV SODNEGA DEPOZITA V ZAKONU O NEPRAVDNEM 
POSTOPKU 

Sodni depozit ureja 4 . oddelek ZNP (od 203 . do 214 . člena) . Postopek se začne na predlog, ki 
mora vsebovati opis predmeta sodnega depozita, navedbo, v čigavo korist se polaga, in razlo-
ge, zaradi katerih se polaga . Načeloma sodišče ne opravi naroka v zvezi s predlogom za sodni 
depozit, razen če oceni, da je narok potreben .

Predmet postopka sodnega depozita so denar, dragocene kovine in izdelki iz teh kovin ter 
vrednostni papirji, ki se lahko unovčijo, če je tako določeno s posebnim predpisom . Ta predlog 
lahko predlagatelj vloži pri vsakem stvarno pristojnem sodišču . 

Kadar je s posebnim zakonom določeno, lahko sodišče v sodni depozit sprejme tudi druge 
predmete dolžnikove obveznosti, določene s tem zakonom . V tem primeru se predlog za sodni 
depozit prav tako lahko vloži pri vsakem stvarno pristojnem sodišču v kraju izpolnitve . Če pa 
ekonomičnost ali narava posla tako zahteva, se lahko stvar položi v depozit v kraju, kjer se 
nahaja .

Sodišče pred izdajo sklepa o sodnem depozitu predlagatelju naloži, da v določenem roku polo-
ži predujem za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi s sodnim depozitom.

Sodišče zavrne predlog za sodni depozit:
– če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za sprejem predmetov v sodni depozit, 
– če predlagatelj v določenem roku ne položi predujma za kritje stroškov sodnega depozi-

ta .

1 Uradni list RS, št. 16/19. 

Dida Volk, sodnica na Oddelku za gospodarsko sodstvo  
na Okrožnem sodišču v Ljubljani
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Pogoje za sprejem predmetov v sodni depozit je treba vedno presojati glede na zakon, ki ureja 
sodni depozit, ki je predmet konkretnega predloga . 

Tako je Višje sodišče v Ljubljani z odločbo II Cp 1524/2017 z dne 25. 10. 2017 razveljavilo 
odločbo sodišča prve stopnje o zavrnitvi predloga za položitev določenega zneska denarja v 
sodni depozit in pojasnilo: 

Iz navedb v predlogu jasno izhaja, da gre za predlog sodnega pologa, povezan z nujnim postop-
kom razlastitve. Sodišče bi torej utemeljenost predloga moralo v skladu z navedbami v predlogu 
presoditi po določbah 104. in 105. člena ZUreP-1 in/oziroma 52. člena ZUPUDPP.

Sklep o sodnem depozitu vsebuje: 
– predmet hrambe in način hrambe stvari,
– rok hrambe,
– opozorilo udeležencem glede zastaranja pravice do prevzema sodnega depozita .

V primeru, da (drug) zakon določa, da je položitev sodnega depozita pogoj za začetek postop-
ka, pritožba ne zadrži izvršitve.

Kadar je sodni depozit položen v korist določene osebe, sodišče to osebo povabi, da se izjavi 
o sodnem depozitu, če drug zakon ne določa drugače . Če pozvana oseba izjavi, da sprejme 
deponirani predmet, sodišče s sklepom odloči, da se ji predmet izroči .

Sklep o izročitvi predmeta sodnega depozita upravičencu vsebuje: 
– podatke o osebi, ki se ji deponirani predmet izroči, 
– predmet sodnega depozita in način izročitve,
– rok, v katerem je treba predmet prevzeti, 
– opozorilo glede zastaranja pravice do prevzema sodnega depozita,
– navedbo glede stroškov, ki so nastali v zvezi s sodnim depozitom, in kdo jih je 

dolžan poravnati .

Pravica do prevzema predmeta sodnega depozita zastara v petih letih od 
pravnomočnosti sklepa o sodnem depozitu . V tem primeru sodišče izda 
sklep, v katerem ugotovi, da je pravica do prevzema deponiranega pred-
meta zastarala in da predmet, ki je bil dan v sodni depozit, postane lastni-
na Republike Slovenije .

V enakem roku petih let od pravnomočnosti sklepa o 
sodnem depozitu lahko predlagatelj zahteva vrni-
tev predmeta sodnega depozita, če odpadejo 
razlogi za položitev . 

Z odločbo I Cp 2500/2015 z 
dne 23. 12. 2015 je Višje sodi-
šče v Ljubljani odločilo, da se 
varčevalne pogodbe (ki jih je so-
dišče prve stopnje na podlagi 214 . 
člena ZNP preneslo na Republiko 
Slovenijo) vrnejo predlagatelju, ker v 
depozit prejete pogodbe niso vredno-
stni papirji in denar, pa tudi sicer so bile v 
depozitu manj kot pet let . 
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2 PODLAGE ZA SODNI DEPOZIT V DRUGIH ZAKONIH 

Sodni depozit je urejen v številnih zakonih, in sicer je v nekaterih zakonih predviden kot mo-
žnost, kar pomeni, da se v določenih situacijah predlagatelj lahko odloči za sodni depozit . Spet 
v drugih zakonih je za določene dejanske oziroma/in procesne situacije določen kot obvezen . 
V nadaljevanju sledi pregled ureditve v drugih zakonih skupaj s predstavitvijo sodne prakse .

2.1 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

V poglavju o predhodnih odredbah2 je kot ena od možnosti za prenehanje predhodne odred-
be na dolžnikov predlog v 1 . točki 264 . člena ZIZ predvidena možnost, da dolžnik položi pri 
sodišču zavarovano terjatev z obrestmi in stroški . Dolžnik mora torej v skladu z ureditvijo v 
ZNP vložiti predlog za sodni depozit pri stvarno in krajevno pristojnem sodišču, kar pomeni 
okrajno sodišče, kjer se vodi izvršilni postopek, saj se nepravdne zadeve obravnavajo na okraj-
nih sodiščih . V primeru izdanega sklepa o sodnem depozitu in dokazila o položenem znesku 
celotne zavarovane terjatve skupaj z obrestmi in stroški bo (izvršilno) sodišče na dolžnikov 
predlog ustavilo postopek s predhodno odredbo in razveljavilo opravljena dejanja zavarovanja .

2.2 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

V 373 . členu ZFPPIPP, ki ureja končno razdelitev v stečajnem postopku, je sodni depozit pred-
viden v primerih, če terjatve ni mogoče plačati zaradi upniške zamude iz petega odstavka 297 . 
člena ZFPPIPP .3 Pravila za sodni depozit so določena v šestem do desetem odstavku 373 . člena 
ZFPPIPP, kar pomeni, da se v tem primeru ne uporablja ureditev iz ZNP, saj je za odločanje 
pristojno stvarno in krajevno sodišče, ki vodi stečajni postopek .

Upravitelj mora vložiti predlog za sodni depozit hkrati s končnim poročilom iz 375 . člena 
ZFPPIPP in z identifikacijskimi podatki o upniku, v korist katerega se položi depozit, ter zne-
sku depozita . Sodišče odloči o sodnem depozitu skupaj s sklepom o končanju stečajnega po-
stopka . Odločitev o sodnem depozitu vsebuje:

– podatke o upniku in znesku depozita; 
– poziv upravičencem do depozita, da vložijo zahtevo za izplačilo depozita, v kateri mora-

jo navesti podatke o denarnem računu, v dobro katerega naj se opravi plačilo, ali pa pri-
ložijo morebitne dokaze o tem, da je upravičenec do depozita pravni naslednik upnika, 
v dobro katerega je bil znesek deponiran;

– pouk o pravni posledici iz desetega odstavka 373 . člena ZFPPIPP .4

2 Od 256. do 265. člena ZIZ.
3 Če prijava terjatve ne vsebuje podatka o denarnem računu, v dobro katerega naj se opravi plačilo terjatve, ali če upnik ali novi 

upnik upravitelja ne obvesti o spremembi denarnega računa v primeru singularnega ali univerzalnega pravnega nasledstva, 
velja, da je upnik v upniški zamudi glede plačila njegove terjatve, dokler upravitelja ne obvesti o podatkih, potrebnih za njeno 
plačilo.

4 Če upravičenec do depozita v treh letih po pravnomočnosti sklepa o končanju stečajnega postopka ne vloži zahteve iz deve-
tega odstavka tega člena, sodišče izda sklep, da je pravica do prevzema deponiranega zneska zastarala in da se deponirani 
znesek prenese na Republiko Slovenijo.
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Višje sodišče v Ljubljani je z odločbo Cst 442/2015 z dne 21. 7. 2015 zavrnilo pritožbo upni-
ka zoper sklep na podlagi desetega odstavka 373 . člena ZFPPIPP, s katerim je sodišče deponira-
ni znesek preneslo na Republiko Slovenijo . Ugotovilo je, da je upnikova pravica zastarala, saj v 
treh letih po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka ni vložil zahteve za plačilo depozita . 

(!) Zastaranje pravice do prevzema deponiranega zneska je torej v ZFPPIPP specialno urejeno 
glede na ureditev iz 214 . člena ZNP, kjer je določen petletni zastaralni rok, saj je v ZFPPIPP 
določen krajši, triletni zastaralni rok . 

2.3  Obligacijski zakonik

V poglavju o pogodbeni predkupni pravici je v drugem odstavku 508 . člena Obligacijskega za-
konika (OZ) določeno, da mora predkupni upravičenec hkrati z izjavo, da kupuje stvar, plačati 
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kupnino, določeno v lastnikovem obvestilu o nameravani prodaji, ali 
jo položiti na sodišču . Predvidena je torej zgolj alternativna možnost 
pologa kupnine na sodišču, ki pride v poštev zgolj v primeru, če so 
izpolnjeni pogoji iz 302 . člena OZ,5 da torej lastnik stvari noče prevzeti 
plačila kupnine ali če ga predkupni upravičenec ne more najti, da bi 
prevzel plačilo .

Vrhovno sodišče je s sklepom II Ips 743/2010 z dne 16. 9. 2010 ugo-
dilo zahtevi za varstvo zakonitosti in spremenilo sklepa sodišč prve in 
druge stopnje, s katerima je bilo ugodeno predlagateljevemu predlogu 
za položitev kupnine . V sklepu je zapisalo, da bi sodišče lahko ugodilo 
predlogu sodnega depozita le v primeru, če bi predlagatelj hkrati z iz-
javo, da kupuje stvar, poskusil izročiti kupnino nasprotni udeleženki, 
ta pa brez utemeljenega razloga izpolnitve ne bi sprejela ali pa bi jo s 
svojim ravnanjem preprečila .

3 SODNI DEPOZIT V POSTOPKIH ZARADI RAZLASTITVE

Največkrat pa se v sodni praksi pojavlja sodni depozit v povezavi s postopki razlastitve, ki so 
urejeni v različnih zakonih . Zato so v nadaljevanju predstavljene zanimivejše odločbe, sprejete 
na temo sodnega depozita v postopkih razlastitve . 

Odločba Višjega sodišča v Kopru I Cp 527/2016 z dne 17. 1. 2017
Sklicevanje pritožnice na 53. člen ZUPUDPP ni uspešno. Gre za člen, ki nosi naslov: Odškodni-
na zaradi razlastitve ali omejitve lastninske pravice, ter je v prvem odstavku določeno, da če 
se skladno z določbami ZUreP-1 nepremičnina ne razlasti proti nadomestilu v naravi, pač pa 
proti odškodnini, se ta določi na način ... V drugem odstavku pa je v primeru, če tako določene 
odškodnine razlastitveni zavezanec oziroma lastnik noče sprejeti, dana možnost razlastitvene-
mu upravičencu, da svojo obveznost izpolni s položitvijo odškodnine pri sodišču. V konkretnem 
primeru pa se nepremičnina ni razlastila proti odškodnini, saj sporazum o odškodnini (ali o 
nadomestilu v naravi) še ni bil sprejet. O tem bo odločalo sodišče v nepravdnem postopku, ko bo 
odločilo bodisi o nadomestilu v naravi bodisi o odškodnini.

Odločba Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 559/2018 z dne 29. 8. 2018
Res je sicer, da je bilo predlagateljici s sklepom N 9/2016 naloženo, da nasprotni udeleženki 
odškodnino za razlaščeni nepremičnini plača v roku 30 dni po njegovi pravnomočnosti in da 
v ča su vložitve predloga in času, ko je o njem odločalo sodišče prve stopnje, pravnomočnost še 
ni nastopila. Vendar pa to ne pomeni podlage za zaključek, da nasprotna udeleženka s tem, ko 
ni sporočila računa, kamor bi ji predlagateljica lahko nakazala odškodnino, ni prišla v upni-
ško zamudo. Obveznost plačati odškodnino namreč ni zapadla šele s pravnomočnostjo sklepa 
N 9/2016, ampak najkasneje s pravnomočnostjo odločbe o razlastitvi. To je tudi razlog, da je 
predlagateljica zamudne obresti dolžna plačati že od takrat dalje. Drugi razlog pa je splošno 
pravilo, zapisano v 373. členu OZ, ki določa, da upnik predčasne izpolnitve denarne obveznosti 
ne sme odkloniti. Zgolj to, da je o denarni obveznosti odločeno s sodno odločbo, uporabe tega 
pravila ne izključuje.

5 Glej četrto točko – Sodni depozit v primeru upniške zamude.
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Odločba Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 2054/2018 z dne 5. 6. 2019
Sodni depozit je le ena od zakonsko predvidenih predpostavk, da se upravni postopek za ome-
jitev lastninske pravice (razlastitev) izvede kot nujen, ne pomeni pa položitev zneska s strani 
razlastitvenega upravičenca v (enostransko) določeni višini (še oz. že) prenehanja njegove ob-
veznosti iz naslova odškodnine zaradi ustanovljene služnosti. Takšno plačilo je skladno s splo-
šnimi obligacijskopravnimi določbami o prenehanju obveznosti mogoče upoštevati le kot delno 
izpolnitev obveznosti na račun (v tedanji fazi postopka) še nedoločene odškodnine.

4 SODNI DEPOZIT V PRIMERU UPNIŠKE ZAMUDE

V mnogih postopkih pride do situacije, ko je upnik v zamudi, ker (običajno) noče sprejeti iz-
polnitve . Upniško zamudo sicer podrobneje ureja 300 . člen OZ .6 V 302. členu OZ pa je urejena 
situacija, ko je upnik v zamudi ali je neznan ali če se ne ve zanesljivo, kdo ali kje je, ali če je 
upnik poslovno nesposoben, nima pa zastopnika . Takrat sme dolžnik položiti zanj dolgovano 
stvar pri sodišču . To pravico imajo tudi drugi, ki imajo pravni interes, da se obveznost izpolni . 
O položitvi mora dolžnik obvestiti upnika, če ve zanj in za njegovo prebivališče .

V teh primerih dolžniki pogosto uporabijo sodni polog, da se razbremenijo izpolnitve svoje 
obveznosti . 

V odločbi I Cp 270/2015 z dne 11. 2. 2015 je Višje sodišče v Ljubljani zapisalo, »da mora 
upnik sprejeti izpolnitev tudi, če je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo obveznosti, sicer nastopi 
upniška zamuda« . Zavrnilo je pritožbo nasprotnega udeleženca in odločilo, da je pravilna od-
ločitev sodišča prve stopnje, ki je predlagatelju ugodilo v zahtevi za sprejem denarnega zneska 
v sodni depozit, in sicer po tistem, ko je ugotovilo, da je nasprotni udeleženec vrnil kupnino, 
plačano na fiduciarni račun pooblaščenca . 

Tudi iz odločbe Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 4503/2010 z dne 9. 3. 2011 izhaja, da je v 
konkretnem primeru izkazan nastanek upniške zamude iz 302 . člena OZ, saj je predlagateljica 
izkazala upniško zamudo, ker so nasprotni udeleženci odklonili sprejem in plačilo kupnine na 
podlagi pravnomočne sodbe, in sicer tako, da so ustno zavrnili plačilo kupnine ter tudi niso 
sporočili številke transakcijskega računa . 

Iz odločbe Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 4324/2005 z dne 22. 3. 2006 pa izhaja, da je 
sodišče prve stopnje utemeljeno zavrnilo predlog za sprejem denarja v sodni depozit, saj pre-
dlagatelj ni niti ponudil upniku v plačilo zneska izpolnitve . Tako upnik niti ni mogel zavrniti 
plačila in zato ni prišel v upniško zamudo . 

6 (1) Upnik pride v zamudo, če brez utemeljenega razloga noče sprejeti izpolnitve ali jo s svojim ravnanjem prepreči.
 (2) Upnik pride v zamudo tudi, kadar je pripravljen sprejeti izpolnitev dolžnikove sočasne obveznosti, ne nudi pa izpolnitve svoje 

zapadle obveznosti.
 (3) Upnik ne pride v zamudo, če dokaže, da ob času, ko mu je bila ponujena izpolnitev, ali ob času, ki je bil določen za izpolnitev, 

dolžnik ni mogel izpolniti svoje obveznosti.
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Fiduciarni račun je posebna oblika transakcijskega računa. Od običajnega transakcijske-
ga računa se loči po tem, da se denarna sredstva na fiduciarnem računu štejejo za premo-
ženje tretjih oseb, za račun katerih imetnik vodi takšen račun, in ne za premoženje same-
ga imetnika računa.Slednje pomeni tudi, da fiduciarnega računa ni mogoče uporabljati 
za hrambo lastnih sredstev.

Upniki imetnika fiduciarnega računa za izterjavo svojih terjatev do imetnika računa ne morejo 
niti v njegovem stečaju s prisilnimi ukrepi posegati v to premoženje (poleg tega pa ta sredstva 
ne spadajo v zapuščino imetnika računa) .Fiduciarnega računa ni mogoče spremeniti v navaden 
transakcijski računali obratno .

PODLAGA ZA ODPIRANJE FIDUCIARNEGA RAČUNA

Za odprtje fiduciarnega računa morajo biti izpolnjeni zakonsko določeni pogoji . Osnovno 
podlago za odpiranje fiduciarnega računa daje Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja 
elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št . 7/18, 9/18 – popr . in 102/20), ki v 
14 . členu natančno opredeljuje pojem fiduciarnega računa ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, 
da se tak račun pri plačilni inštituciji lahko odpre . Te pogoje lahko delimo glede na:

– status imetnika računa (npr . položaj notarja, odvetnika, izvršitelja, skrbnika zapuščine, 
skrbnika za posebne primere),

– opravljanje določenih gospodarskih poslov oziroma storitev (npr . poravnava poslov 
s terjatvami iz gospodarskih pogodb),

– uporabo za določen namen (npr . sprejemanje plačil iz odstopljenih terjatev iz gospo-
darskih pogodb) ter

– izrecno zakonsko podlago .

UPORABA FIDUCIARNEGA RAČUNA V NOTARIATU

Podlago za odpiranje fiduciarnega transakcijskega računa notarju daje:
– v zvezi z odprtjem in vodenjem fiduciarnega transakcijskega računa notarske hrambe 

denarja v obliki denarnega dobroimetja pri banki (Zakon o notariatu, Ur . list RS, št . 
13/1994 s spremembami; v nadaljevanjuZN) ter 

Ivo Švegović,Vodja Enote Transakcijski produkti in procesi  
pri Unicredit banka Slovenija d.d.

FIDUCIARNI RAČUN  
Z VIDIKA BANKE
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– v zvezi z varstvom pravic kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Zakon o varstvu 
kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, Ur . list RS, št . 18/2004 s spremembami; v 
nadaljevanju ZVKSES) .

Glede na določbe ZN in ZVKSES imetnikfiduciarnega računa (notar) uporablja ta račun zgolj 
za notarsko hrambo denarja v obliki dobroimetja z namenom zaščite ene od pogodbenih strank 
pred tveganjem neizpolnitve obveznosti s strani druge pogodbene stranke .

Sredstva na tem fiduciarnem računu so premoženje strank imetnika računa, ssredstvi pa upra-
vlja notar kot uporabnik računa . Uporabnik računa na ta račun ne sme nakazovati ali hraniti 
lastnih denarnih sredstev .

PREDNOSTI FIDUCIARNEGA RAČUNA ZA NOTARJE  
PRI UNICREDIT BANK

V UniCreditBanka Slovenija, d .d ., upravičenim osebam omogočamo odprtje in vodenje fiduci-
arnega transakcijskega računa .

Imetnik fiduciarnega računa, odprtega pri UniCredit Banka Slovenija, d .d ., lahko v okviru 
enega fiduciarnega računa odpre več podračunov za različne posle oziroma tretje osebe, za 
katere vodi takšen račun . To omogoča preglednejše vodenje in upravljanje sredstev različnih 
tretjih oseb . Odpiranje oziroma zapiranje posameznih podračunov je mogoče izvesti povsem 
enostavno, in sicer prek sistemov elektronskega bančništva, kar imetniku fiduciarnega računa 
omogoča popolno fleksibilnost .

Uporaba podračunov je za imetnika fiduciarnega računa bolj ugodna tudi s finančnega vidika, 
saj banka v takem primeru zaračuna le nadomestilo za vodenje enega fiduciarnega računa . 
Dodatno pri UniCredit Banka Slovenija, d .d ., za potrebe zaračunavanja nadomestil za prese-
ganje mejnega zneska na fiduciarnem transakcijskem računu v valuti EUR ne seštevamo stanja 
sredstev na posameznih podračunih, temveč za izračun nadomestila upoštevamo povprečno 
stanje na vsakem podračunu znotraj osnovnega fiduciarnega računa .
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Banke imajo v svoji ponudbi samo fiduciarne račune, ki so kot takšni opredeljeni v predpisih, 
saj za tip računa F, kot ga imenujemo v bankah, veljajo določene posebnosti .

Tako Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih siste-
mih (ZPlaSSIED,Uradni list RS, št . 7/18, 9/18 – popr . in 102/20) v 14 . členu izrecno določa, da 
je fiduciarni račun transakcijski račun, ki ga odpre imetnik v svojem imenu za račun ene ali več 
tretjih oseb, pri čemer se fiduciarnega računa ne sme spremeniti v običajni transakcijski račun 
in obratno .

Urejeno je tudi, da banka lahko odpre fiduciarni račun v točno določenih primerih, med dru-
gim, če ima imetnik položaj notarja, odvetnika, izvršitelja, skrbnika zapuščine, skrbnika za 
posebne primere, upravitelja v postopku zaradi insolventnosti, ali osebe, ki opravlja skrbniške 
storitve v okviru svoje redne dejavnosti ali poklica, ali osebe, ki opravlja storitev odkupa ter-
jatev v okviru redne dejavnosti pa tudi, kadar je njegova uporaba predpisana z zakonom . Med 
slednje primere sodijo na primer upravniki stavb .

Poglavitna značilnost fiduciarnega računa je v tem, da se denarna sredstva na fiduciarnem 
računu štejejo za premoženje tretjih oseb, za račun katerih imetnik vodi takšen račun in ne za 
premoženje imetnika računa . Tako upniki imetnika fiduciarnega računa ne morejo za izterjavo 
svojih terjatev do imetnika računa niti v njegovem stečaju s prisilnimi ukrepi posegati na to 
premoženje . Sredstva na fiduciarnem računu ne spadajo v zapuščino imetnika računa .

V bančni praksi se pojavljajo zlasti vprašanja v zvezi s stroški in nadomestili, ki jih banke za-
računavajo za opravljanje storitev v zvezi z vodenjem fiduciarnega računa in drugih storitev 
povezanih z njim . Pomembno je poudariti, da fiduciarni račun ni brezplačen, čeprav je zakon-
sko predpisan . V zvezi z vodenjem fiduciarnega računa zato banka zaračunava nadomestila in 
stroške kot za ostale transakcijske račune, skladno s svojimi tarifami oziroma ceniki . Na teh 
računih so lahko znatna sredstva, kar pomeni, da lahko pride do zaračunavanja nadomestil, 
ki so povezana s takšnimi presežnimi stanji . In tu se pojavi vprašanje, ali se nadomestila, ki jih 
banka zaračuna, lahko poravnajo v breme sredstev na fiduciarnem računu . Ker izhajamo iz 
splošnega pravila, da se denarna sredstva na tem računu štejejo za premoženje tretjih oseb, ki 
se mora ohraniti v nespremenjeni višini, se nadomestila oziroma stroški, nastali iz fiduciarnega 
računa, poravnajo v breme notarjevega poslovnega računa, ki ga stranka/notar posebej navede 
ob odprtju fiduciarnega računa . Te stroške notar lahko prevali naprej oziroma jih zaračuna 
svoji stranki, saj gre za strošek, ki je nastal zaradi notarske hrambe .

V praksi je opaziti, da se pojavljajo tudi posamezni izjemni primeri, kjer se na posebno zahtevo 
notarja vsi stroški oziroma nadomestila, povezana s fiduciarnim računom, poravnajo v breme 
samega fiduciarnega računa . To je mogoče doseči takrat, kadar obstoji tak dogovor med no-
tarjem in njegovo stranko oziroma prejemnikom teh sredstev, vendar banka vsebine oziroma 
obstoja dogovora ne preverja . Upošteva se namreč poseben položaj notarja kot osebe javnega 

Nadja Vidmar Rukavina, pravna svetovalka v Pravni pisarni  
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

FIDUCIARNI RAČUNI NOTARJEV
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zaupanja, saj je notar tisti, ki mora zagotoviti, da so sredstva v dogovorjeni oziroma nespreme-
njeni višini izplačana upravičenemu imetniku iz notarske hrambe .

Povsem možno je, da banke obravnavajo račune tipa F različno, in da nekatere dopuščajo bre-
menitve stroškov in nadomestil v njegovo breme, ravno iz zgoraj navedenega razloga .
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Čeprav smo si znotraj širšega evropskega prostora in mejnih držav marsikje podobni, se 
tudi razlikujemo, zakonodaja in predvsem prakse posameznih držav so različne. Posebej 
za naš vestnik smo skozi ista vprašanja zbrali aktualne izkušnje iz nekaterih držav. 

ŠPANIJA

Ali se stranke tega velikokrat poslužujejo in pri katerih poslih? 
Ta možnost se pri nas koristi zelo redko . Uporabi se samo takrat, kadar so težave (npr . nekdo 
želi uveljaviti ničnost najemne pogodbe in založi ček s preostankom dolgovanega denarja v 
pisarni notarja, ki ga prejme druga stranka), ali če se posel izvršuje s pooblastilom in oseba ni 
pooblaščena za prevzem plačila . V tem primeru notar hrani denar do njegovega prevzema ali 
pa ga notar, če denar ni prevzet, vrne stranki, ki je zahtevala storitev . Vendar se denar ne hrani 
kot gotovina, temveč v obliki čekov . 

Kako pa je s hrambo listin – ali je to običajna praksa? 
Tudi hramba listin je pri nas zelo redka . Notar obdrži listino, dokler je stranka ne prevzame, 
ali – v primeru, da je nihče ne prevzame – notar te listine vrne stranki, ki je zahtevala storitev . 

Ali imate pri hrambi denarja ali listin kakšne večje težave? 
Ne, pri tem nimamo nobenih težav . Vendar pa se lahko v nekaterih primerih sklene zavaroval-
na pogodba za pokritje morebitnega tveganja . 

NIZOZEMSKA

Ali v vaši državi notarji tudi hranijo denarna sredstva strank ali je to samo funkcija so-
dišča?
Hramba denarja na skrbniškem računu se izvaja ob prodaji nepremičnine . Denar se prav tako 
lahko hrani (ali zadrži) v primeru spora med kupcem in prodajalcem . Takrat se sklene dogovor 
5 % od kupoprodajne pogodbe, kjer pa gre za ločen dogovor, ki vključuje tudi hrambo denarja . 
Hramba denarja na sodiščih ni praksa, ki bi se uporabljala na Nizozemskem . V tem primeru se 
denar hrani pri odvetniku ali rubežniku (angl . bailiff) .

Ali se stranke tega velikokrat poslužujejo in pri katerih poslih?
To pride v poštev zlasti pri nakupu nepremičnine .

HRAMBE LISTIN IN DENARJA  
V EVROPI
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Kako pa je s hrambami listin – so te pogoste?
Včasih se listine res hranijo pri notarju, vendar želi notar vedeti, kakšna je vsebina teh listin in 
ali je njihov namen povezan z nezakonitimi cilji . V ta namen so bili skrbniški depoji (originalna 
programska oprema) preneseni na specializirana podjetja . To je bilo prej, tega sedaj ni več . 
Včasih se v hrambo dajo tudi testamenti, vendar to ni tako pogosto, saj se kodicil pripravi samo 
za zelo omejene zadeve . Včasih gre v hrambo tudi kakšna tuja listina .

Ali imate pri hrambi denarja ali listin kakšne večje težave?
Da, saj notar želi imeti možnost, da lahko vpogleda v vsebino listine in s tem prepreči, da ne 
dela česa v nasprotju z zakonom in svojimi obveznostmi kot notar . 

MALTA

Ali v vaši državi notarji tudi hranijo denarna sredstva strank ali je to samo funkcija so-
dišča? 
Notarji na Malti zelo pogosto hranijo denarna sredstva strank . Dva glavna primera sta: prvič, 
kadar je podpisana obljuba za prodajo in nakup nepremičnine, kupec običajno plača kupnino 
kot aro na nepremičnini . Stranki se lahko dogovorita, kdo bo hranil to aro do končnega pod-
pisa pogodbe, in v mnogih primerih je to notar, ki ga stranki izbereta za hrambo denarja . Ko 
je pogodba pravnomočna, notar nakaže denar prodajalcu . Drugi primer nastopi ob pobiranju 
davkov za nepremičninski posel državi . Notar prejme od prodajalcev tudi davke, ki jih je treba 
plačati za nepremičninske posle . Notar ta denar hrani na računu svojih strank in ga nato spro-
sti v dobro države za vpis pogodbe .

Ali se stranke tega velikokrat poslužujejo in pri katerih poslih?
Da, stranke se te možnosti zelo pogosto poslužujejo v zgoraj navedenih dveh primerih .

Kako pa je s hrambami listin – so te pogoste?
Na Malti lahko stranka izroči pomembno listino notarju v hrambo . Ta dokument se doda over-
jenemu aktu, ki je znan kot akt o vpisu . Ta akt skupaj z dodano listino predstavlja del notar-
skega akta in ostane pri notarju ter posledično tudi v notarskem arhivu . Na tak način postane 
javna listina in vsaka oseba lahko zaprosi za kopijo in jo tudi prejme .

SRBIJA

Ali v vaši državi notarji tudi hranijo denarna sredstva strank ali je to samo funkcija so-
dišča?
Da, notarji prejemajo denar od strank . Tudi sodišča lahko prejmejo denar in stranke lahko 
odprejo depo tudi na sodišču . Nimamo pa nobenih podatkov o tem, ali je ta praksa pogosta za 
sodišča in kakšne vrste hramb imajo .

Ali se stranke tega velikokrat poslužujejo in pri katerih poslih? 
Žal stranke te možnosti ne uporabljajo pogosto . Razlog je v tem, da se izogibajo povečanju 
eventualnih taks, če to ni potrebno .
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Kako pa je s hrambami listin – so te pogoste? 
Tu je naš odgovor enak kot pri hrambi denarja . Niso pogoste .

Ali imate pri hrambi denarja ali listin kakšne večje težave? 
Ne . Do sedaj smo imeli le nekaj manjših težav z bankami, ki niso priznale notarske hrambe kot 
specifične hrambe z ozirom na običajen račun notarjev . A te težave segajo v preteklost in so se 
pojavile na začetku, ko so javni notarji šele pričeli s svojim delom . 

SLOVAŠKA

Če imate v mislih notarsko varstvo, naše stranke to prakso uporabljajo pogosto . Notar prejme 
v notarsko varstvo: testamente, druge listine, denar . Notarsko varstvo se šteje za najvarnejši na-
čin plačevanja kupnine, zlasti ko gre za prenos lastništva na nepremičnini . Notarji sprejemajo v 
hrambo tudi testamente, ki niso zapisani v obliki notarskega akta, da bi s tem preprečili izgubo, 
uničenje ali poškodovanje, pa tudi ostale listine . 

FRANCIJA

Francoski notar ne sme hraniti denarja ali dokumentov drugih oseb . Kar se tiče denarja in 
sistema bank, notar ne more sprejemati denarja zunaj svojih pristojnosti, lahko jih sprejema 
samo za stroge potrebe in znotraj okvira dejanj, ki jih mora opraviti . Rokovanje z denarjem je 
zelo omejeno in notarji nočejo imeti v svoji hrambi ničesar, kar ni povezano s trenutno zadevo 
(sredstva, ki jih je treba razdeliti v zapuščinsko maso, plačilo v zvezi s financiranjem stroškov 
akta, ki jih je treba izvesti, itd .) . V glavnem gre za takšne primere, saj je pazljivost pomembna v 
kontekstu boja zoper pranje denarja . Denar, ki ga notar prejme v zvezi z javno listino, se nakaže 
na račun pri Caisse des dépôts et consignation . Enako velja za hrambo listin . Notar ni arhivar . 
Lahko samo »shrani« listino kot aneks k javni listini o hrambi . Notar ne more hraniti katerekoli 
listine . Notar lahko hrani sodbe in podobne listine, vabila na sodišče, akte v zvezi z odvzemom 
premoženja, upravne listine, listine v zvezi s trajanjem družb, listine za katastrske namene, po-
godbe o razvezi v okviru listine o zastopanju (angl . deed of attorney) . Zadeva je relativno ome-
jena . Te hrambe so povezane z zakonsko uveljavljeno potrebo po overitvi in hrambi teh listin . 

NEMČIJA

Hramba denarja strank: Nemški notarji v skladu s 23 . poglavjem nemškega Zakona o notarjih 
(Bundesnotarordnung – BNotO) niso pristojni za sprejemanje denarja, vrednostnih papirjev 
in dragocenosti . Vendar pa v skladu s prvo alinejo 57 . poglavja nemškega Zakona o overitvah 
(Beurkundungsgesetz – BeurkG) notar ne sme sprejemati gotovine v hrambo ali za posredo-
vanje tretjim osebam . Zato pride v poštev samo hramba v obliki knjiženega denarja . Vendar pa 
je hramba v skladu z drugo alinejo 57 . poglavja nemškega Zakona o overitvah dovoljena samo 
pod ozko in točno določenimi pogoji . Zato se te možnosti stranke ne poslužujejo pogosto in se 
bolj redko pojavi v praksi . Pravila o tem so natančneje opredeljena v priloženem dokumentu . 
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Hramba listin: Nemški notarji niso odgovorni za hrambo nobenih drugih listin kot zgolj za 
notarske akte .

ITALIJA

Ali v vaši državi notarji tudi hranijo denarna sredstva strank ali je to samo funkcija so-
dišča?
Da, hranijo denarna sredstva strank .

Ali se stranke tega velikokrat poslužujejo in pri katerih poslih?
Da . Na primer stranka (kupec) lahko shrani denar (it . deposito del prezzo) na namembni ra-
čun notarja (podobno kot fiduciarni račun) pred sklenitvijo posla za nepremičnino . Po vpisu 
in prepisu v katastrski register (brez obremenitve nepremičnine) se denar nakaže prodajalcu . 

Kako pa je s hrambami listin – so te pogoste?
Da, na splošno lahko notar hrani listine, denar in druga sredstva z obveznostjo, da jih vrne 
vlagatelju (položniku) ali tretjim osebam, ki jih navede isti vlagatelj . Hramba zagotavlja ohrani-
tev listine in okoliščine, da je bila izročena notarju na datum, ki je naveden v postopku . Poleg 
tega je običajno in urejeno z notarskim pravom, da se listine hranijo kot pogodba, kot aneks 
k notarskemu aktu z namenom, da se zavaruje oziroma dokaže njihov obstoj, vključno – brez 
posebnih pravil – s testamenti .

LITVA

Ali v vaši državi notarji tudi hranijo denarna sredstva strank ali je to samo funkcija so-
dišča?
Notar lahko vzame denarna sredstva od strank v hrambo na svoj depozitni račun, vendar mora 
biti to povezano z notarskim aktom . 

Ali se stranke tega velikokrat poslužujejo in pri katerih poslih?
Se ne uporablja pogosto . Običajno v poslih z nepremičninami . 

Kako pa je s hrambami listin – so te pogoste?
Ni možnosti za hrambo listin .

BELGIJA

Ali v vaši državi notarji tudi hranijo denarna sredstva strank ali je to samo funkcija so-
dišča?
Da, belgijski notar lahko ima v hrambi denarna sredstva strank .
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Ali se stranke tega velikokrat poslužujejo in pri ka-
terih poslih?
V glavnem pri nepremičninskih poslih, pa tudi na pri-
mer v dednih zadevah . Davki in takse za vpis, ki jih 
mora plačati stranka in ki se nanašajo na notarski po-
sel, se tudi nakažejo prek notarja .

Kako pa je s hrambami listin – so te pogoste?
Da, stranke hranijo pri notarju tudi listine, npr . testa-
ment .

Imate pri hrambi denarja ali listin kakšne večje te-
žave?
Ne, večjih težav ni, saj so notarji pri svojem delu dobro 
usposobljeni z monetarnega vidika . Poleg tega zunanji 
izvajalci večkrat letno opravijo revizijo njihovih raču-
nov . 

HRVAŠKA

Ali v vaši državi notarji tudi hranijo denarna sredstva strank ali je to samo funkcija so-
dišča?
Hrvaški notarji lahko hranijo strankina denarna sredstva, listine in druge dragocenosti, če se 
jih za to zaprosi, vendar so zavezani sprejeti stvari v hrambo, če je to del pravnega posla, za 
katerega notar sestavi notarski akt za stranke .

Ali se stranke tega velikokrat poslužujejo in pri katerih poslih?
Denarni depoziti v notarskih pisarna niso tako običajni . Večinoma so rezervirani za nepremič-
ninske posle, ko kupec nepremičnine da v hrambo denarna sredstva (celotno kupnino ali del 
kupnine), ki so namenjena za nakup nepremičnine .

Kako pa je s hrambami listin – so te pogoste?
Tu velja podobno kot za denarne depozite . V praksi niso tako pogosti, ko pa gre za hrambo 
listin v notarski pisarni, gre običajno za nepremičninski posel v primerih, ko prodajalec nepre-
mičnine da svoje soglasje za prenos in vpis lastništva nad nepremičnino v katastrski register 
(clausula intabulandi) v ločenem dokumentu (izven kupoprodajne pogodbe za nepremičnino) .

Ali imate pri hrambi denarja ali listin kakšne večje težave?
Najbolj običajne težave pri notarskih depozitih so skoraj izključno povezane z notarjevo obve-
znostjo na področju preprečevanja pranja denarja, zlasti v primerih, ko gre za denarne depozi-
te . Težave lahko nastanejo tudi takrat, ko je denarni depozit (iz naslova določene denarne ob-
veznosti naveden v tuji valuti – običajno v EUR) v nacionalni valuti (hrvaški kuni) in si stranke 
menjalniški tečaj tolmačita vsaka po svoje .
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Naš tokratni osrednji intervju smo namenili kolegu iz sosednje Budimpešte.  
Dr. Ádám Tóth, dolgoletni notar in prvi mož Notarske zbornice Madžarske 
v aktualnem »covid« letu, namreč opravlja tudi vlogo prvega notarja Evrope, 
predsednika CNUE.

Gospod predsednik, predsedovanje evropskim notarjem ste prevzeli v izjemno po-
sebnih, težkih časih, ki jih je povzročila epidemija covida-19. V kolikšni meri je to 
pogojevalo delovanje CNUE?

Štejem si v veliko čast, da bom to leto predsedoval CNUE, ki zastopa več kot 40 .000 evropskih 
notarjev po vsej Evropi . Vendar bi rad poudaril, da moje imenovanje predstavlja tudi priznanje 
za vse notarje na Madžarskem in v regiji, takšno zaupanje pa si je mogoče pridobiti samo s 
trdim delom . Moje imenovanje je sporočilo notarskih skupnosti zahodne Evrope, znak, da 
se je integracijsko obdobje zaključilo in da so notarske organizacije srednje Evrope postale 
polnopravne članice te velike evropske skupnosti .

Leta 2020, ko sem postal podpredsednik z grškem predsedovanjem na čelu, si nisem niti v sanjah 
predstavljal, da bom moral v letu svojega predsedovanja voditi organizacijo v tako turbulentnih 
okoliščinah . Vodenje CNUE v času pandemije covida-19 zahteva povsem drugačen pristop kot 
v preteklih časih . A vendar se življenje tu ne ustavi in mi moramo še naprej opravljati svoje delo . 
Zato smo morali v lanskem letu in pol uporabiti vse možnosti tehnološkega razvoja . Pandemija 
je pomenila konec osebnih sestankov in vnovično rast stikov prek spleta, tako med notarskimi 
organizacijami kot tudi pri naših lobističnih aktivnostih . Zelo sem vesel, da so notariati člani 
CNUE poiskali inovativne rešitve pri delu s strankami prek spleta . CNUE je vse te izkušnje 
zbral na enem mestu in jih posredoval vsem njegovim članom, iz česar smo nato vsi črpali 
navdih za svoje delo .

Ena pomembnih oblik delovanja CNUE so bila srečevanja v živo, konkretna izmenja-
va mnenj, izkušenj. Je vse to bolj ali manj vsaj v najhujšem delu pandemije odpadlo?

Kot sem že omenil, je delo CNUE v zadnjem letu in pol potekalo v celoti v kibernetskem 
prostoru . Ker pa je notarska skupnost velika družina, je bil naš položaj izredno težek . Morali 

Marjana Tičar Bešter, notarka v Škofji Loki

POUDAREK V SMER  
DIGITALIZACIJE
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smo se odpovedati osebnim srečanjem, prijetnemu 
vzdušju ob neformalnih večerjah, ki so predstavljale 
zelo pomemben vir diskusij ob bogati izmenjavi 
informacij . Brez pretiravanja lahko rečem, da se zelo 
veselimo dnevov, ko se bomo lahko spet osebno videli . 
Zato me še toliko bolj veseli, da bo naslednja skupščina 
CNUE potekala na osebni ravni v Budimpešti 16 . in 17 . 
septembra . Generalna skupščina je glavno odločujoče 
telo CNUE, kjer poteka resno in intenzivno delo . 
Vendar bo tokratna vnovična združitev v septembru 
nedvomno prežeta z velikim veseljem, da se bomo po 
dolgem času lahko spet videli .

Kaj je bila v vašem mandatu prioritetna naloga 
oziroma cilji, ki ste jim sledili  oziroma jim še ve-
dno?

V mojem nagovoru ob moji izvolitvi za predsednika 
sem poudaril, da bo razvoj digitalizacije moj glavni cilj 
v tem letu . Ker pa se člani CNUE v tem oziru razlikujejo 
in imajo različne prioritete, se mi ni zdelo smiselno, 

da se tega vprašanja lotimo samo z ene strani . Zato sem povabil člane, da sami predstavijo 
svoje ideje o tem, kaj zanje pomeni »digitalizacija« . Iz odgovorov članov notariatov smo 
lahko opredelili temelje za raznolik digitalni razvoj ter s tem prispevali k nadaljnjemu razvoju 
obstoječih projektov . Eden takšnih primerov je sistem, ki so ga razvili pri nemški notarski 
zbornici (ne . Bundesnotariatskammer) in ki omogoča t . i . »block-chain« preverjanje učinkov 
pooblastil, kar nudi odlično priložnost za prekomejno sodelovanje med notarji in prve izkušnje 
nasploh z moderno »block-chain« tehnologijo . CNUE ves čas aktivno spremlja ideje Evropske 
komisije o digitalizaciji in preverja, kaj bi bilo koristno uporabiti za notarje in kako pri tem 
sodelovati .

Med prioritetami madžarskega predsedovanja je tudi pospeševanje uporabe in prekomejnega 
sprejemanja elektronskih dokumentov . Da bi lahko pripravili dokumente, ki bodo v celoti 
elektronski in ki se v realnem svetu lahko uporabljajo v drugih državah, je izredno pomembno, 
da imajo ti dokumenti digitalne podpise, ki so interoperabilni po celotni Evropi . To pomeni, 
da sprejemljivost elektronskega dokumenta, ki ga izda država »A«, ne sme biti odvisna od 
dejstva, da država »B« sprejema samo elektronske podpise določene specifikacije . V pripravi 
je že uredba eIDAS, ki za nas predstavlja veliko priložnost, da s koordiniranim lobiranjem 
dosežemo interoperabilnost .

Kako raznolika je Evropa na področju notariata, kje so največje razlike med država-
mi?

Evropske notarske skupnosti so zgrajene na enakih temeljih . Notar ni oseba, ki bi delovala na 
prostem trgu, temveč gre za javni organ, ki ga imenuje država in ki je pooblaščen za sestavljanje 
neposredno izvršljivih listin s polno dokazno vrednostjo . Razlike je moč najti predvsem v 
njihovih pristojnostih, vendar te hkrati predstavljajo tudi priložnost, da se razvijamo in učimo 
drug od drugega . Tako si na primer tudi ustanovitve družbe v Belgiji in Nemčiji ni mogoče 
predstavljati brez notarja, in sicer tudi v dobi spletnega ustanavljanja podjetij ne, ki je sedaj 
obvezno . Na drugi strani pa vidimo, da notarji v Franciji, na Madžarskem in v Romuniji na 
tem področju dejansko ne delujejo . Tudi situacija na področju Zakona o zemljiškem pravu je 
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po državah zelo raznolika: v Belgiji in Franciji nepremičnine ni mogoče kupiti brez notarja, na 
Madžarskem in Slovaškem pa gre za deljeno pristojnost z drugimi pravnimi strokovnjaki . Danes 
je sporazumna razveza zakoncev pred notarjem v številnih državah vedno bolj v pristojnosti 
notarjev . Menim, da je to pravilna pot za naprej in da se lahko veliko naučimo iz praktičnih 
izkušenj, če se bodo zakonodajalci v drugih državah odločili za podoben korak .

Vem, da Slovenijo, tudi kot dolgoletni predsednik Notarske zbornice Madžarske, zelo 
dobro poznate. Kako vidite slovenski notariat v primerjavi s sosednjimi državami ozi-
roma Evropo?

Madžarska notarska zbornica je v zelo dobrih odnosih s slovensko notarsko skupnostjo, pa ne le 
s strokovnega vidika, temveč tudi povsem osebno . Na mnogih srečanjih na ravni predsedovanja 
smo imeli priložnost za zelo konstruktivne izmenjave pogledov, ki so me prepričali, da je 
slovenska notarska skupnost moderna organizacija z velikanskim potencialom, njena vloga pa 
izredno pomembna, in sicer ne samo na regionalnem nivoju, temveč tudi na vseevropski ravni . 
Zlasti me veseli, da imam priložnost sodelovati z vašo notarsko organizacijo tudi na evropski 
ravni in ne le v dvostranskih odnosih . Odličen primer takšnega sodelovanja sega v leto 2019, 
ko smo se kot člani uprave CNUE pogovarjali in skupno reševali evropska sporna vprašanja, 
ali ob predsedovanju ARERT, kjer sta prejšnja predsednica Sonja Kralj in notar Viktor Máté iz 
Budimpešte organizacijo popeljala naprej .

Na katerem področju so trenutno v evropskem notariatu največje težave?

Na začetku mojega predsedovanja sem od mojega predhodnika, grškega notarja Georgiosa 
Rouskasa, podedoval zelo občutljivo zadevo . Navadili smo se na ponavljajoče se pobude 
Evropske komisije za liberalizacijo notarjev . To se je prej prikazovalo v sodbah o nacionalnem 
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pogoju pred Sodiščem Evropske 
unije in prizadevanjih, ki so se 
pojavila ob reviziji Direktive za 
priznavanje poklicnih kvalifikacij . 
Naslednji korak na tem področju je 
bil kazalnik restriktivnosti komisije 
v prvi polovici letošnjega leta . 
Kazalnik je dokument, v katerem 
komisija preverja nacionalne 
omejitve v različnih poklicih in 
poda svoja priporočila za njihovo 
odpravo . V ta kazalnik notarji do 
sedaj nismo bili vključeni, saj so se 
osredotočili na poklice na prostem 
trgu kot npr . odvetnike, patentne 
agente ali arhitekte . Vidimo 
pa lahko, da bi bili notarji, ki 
opravljajo javno funkcijo, nekakšen 
tujek v takšni analizi, ki bi lahko 
bila znanilec liberalizacije . Da do 
tega ni prišlo, gre zahvala izrednim 
in koordiniranim naporom celotne 
notarske skupnosti, saj smo 
pokazali, da nastopamo enotno 
tako na nacionalni kot tudi na 
evropski ravni . To je komisijo 
prepričalo, da je vključitev našega 
poklica v kazalnik umaknila iz 

svoje agende . Vendar to ne pomeni, da si sedaj lahko oddahnemo; pomembno je, da ostajamo 
čuječi in da se z enakimi močmi upremo vsakršnemu prizadevanju za liberalizacijo .

Kaj so po vaši oceni največji uspehi in po drugi strani neuspehi  evropskega notariata 
v zadnjem desetletju?

Na to vprašanje je težko odgovoriti, saj nihče ne želi izpostavljati napak . Naj se torej raje 
osredotočim na uspehe, ki smo jih v tem času doživeli . Izredno smo lahko ponosni na 
neprimerljivo enotnost, ki smo jo kot notarji pokazali v prvi polovici tega leta glede kazalnika 
restriktivnosti, kot sem že prej omenil . Nenehno dokazujemo, da je notarski poklic zaslužen 
in pomemben dejavnik v Evropi . Veseli me, da lahko na notarskih srečanjih sodelujemo 
konstruktivno in da smo se pripravljeni učiti eden od drugega in o drugem . To pa je tudi eden 
najpomembnejših temeljev za naš nepretrgan razvoj .

Je možno enoznačno govoriti o odnosih ministrstev za pravosodje in notarjev oziro-
ma notarskih zbornic v posameznih državah ali je to povsem odvisno od države do 
države in aktualne izvršne in zakonodajne oblasti?

Po mojih izkušnjah se to razlikuje od države do države . Gre za zelo kompleksno vprašanje, 
odvisno od tradicije posamezne države, njene politične kulture in med drugim tudi od osebnih 
razmerij . Ministrstva za pravosodje igrajo v vseh državah zelo pomembno vlogo v življenju 
notarskih organizacij . Vendar sem v posameznih primerih ugotovil, da v nekaterih državah 
druga ministrstva rada posegajo v področje notarskih zadev, kar zelo otežuje lobiranje notarjev 
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na nacionalni ravni . Ena od posledic tega je bil na primer Macronov zakon pred nekaj leti, 
ki je prizadel francoske notarje . V številnih državah lahko velikost države oteži učinkovitost 
komunikacije, saj je pogosto bolj problematično najti pristojno osebo v Franciji ali Španiji, ki 
imata ogromen državni aparat, kot pa v Luksemburgu, kjer skoraj vsak pozna vsakogar . Zato 
menim, da pri tem ni enojne, preizkušene in zanesljive formule .

Kje vidite evropski notariat v prihodnosti, se bo njegov delokrog še nadalje krepil ali 
bo šlo v smeri krčenja notarskih pristojnosti?

Po mojem mnenju smo evropski notarji v preteklih desetletjih dokazali, da lahko s pooblastili, 
ki jih imamo, delujemo ustrezno in učinkovito . Vsa sodišča od Portugalske do Estonije so 
preobremenjena in zakonodajalec je v številnih primerih pravilno ugotovil, da v nekaterih 
primerih zapleteni, dolgotrajni in dragi sodni postopki niso potrebni, saj jih je mogoče opraviti 
enostavno in hitro prek notarjev . Dober primer tega je sporazumna razveza pri notarju . Lahko 
bi omenil tudi sklenitev zakonske zveze pred notarjem v nekaterih državah ali madžarski 
primer plačilnega naloga, ki so ga madžarski notarji pred enajstimi leti prevzeli od sodišč in ki 
se je izkazal za enega najuspešnejših korakov . Tam, kjer obstaja tveganje, da bi notarji izgubili 
pooblastila, je treba odreagirati hitro in inovativno . Takšen primer je spletna ustanovitev 
družbe z omejeno odgovornostjo, ki bo za te vrste družb postala obvezna najkasneje do avgusta 
naslednjega leta, in tam, kjer so notarji uspeli zadržati svojo vlogo zahvaljujoč tehnološkim 
izboljšavam . Vse to je razvoj, ki nam daje razlog za optimizem za uspešno prihodnost notarjev 
v Evropi . 

Ob koncu bi se rad posebej zahvalil za možnost neposrednega nagovora slovenskim notarskim 
kolegom!
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Mr. President, you took over the presidency over European notaries under extremely 
difficult times caused by Covid-19 epidemic. To what extent did this condition the 
operating of CNUE?

It is a great honour for me to be President of the CNUE this year, which represents more than 
40 000 European notaries in Europe . However, we must not forget that this is also a recogni-
tion for all notaries in Hungary and the region, a trust that can only be earned through hard 
work . My election is a message of the notarial communities of Western Europe, a sign that the 
integration period has come to an end and that the notarial organisations of Central Europe 
have become full members of this great European community .

In 2020, when I took over as Vice-President alongside the Greek Presidency, I would never 
have dreamt that I would have to steer the organisation in such turbulent circumstances during 
my year as President . Leading the CNUE during the COVID-19 pandemic requires a different 
approach from that of the past . However, life does not stop, we must continue to deliver, and 
to do so we have had to draw on the full range of technological advances over the past year and 
a half . The pandemic has meant no face-to-face meetings and a resurgence of online contacts, 
both in terms of contacts between notarial organisations and our lobbying activities . I am very 
pleased that during this time, member notariats have come up with innovative solutions for 
dealing with clients online . The CNUE has collected these experiences and shared them with 
all its members, allowing us to draw inspiration from them .

One of important forms of CNUE operating were also face-to-face meetings, actual 
exchange of opinion, experience. Did all this, more or less, fall out at least in the 
most difficult part of pandemic? 

Unfortunately, as I mentioned earlier, the CNUE’s work has been completely shifted to cyber-
space in the last year and a half . As the notarial community is a large family, this has made our 
situation extremely difficult . We have had to give up face-to-face meetings, informal dinners in 
a good atmosphere and the very important corridor discussions for the exchange of informa-
tion . It is no exaggeration to say that we are all looking forward to seeing each other again in 
person . I am therefore delighted that the next CNUE General Assembly will take place in Bu-
dapest between 16 and 17 September in person . The General Assembly is the main decision-

Marjana Tičar Bešter, notary in Škofja Loka, Slovenia

INTREVIEW WITH ÁDÁM TÓTH,  
PRESIDENT CNUE
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making body of the CNUE, with serious and intensive work, but the September reunion will 
certainly be imbued with the joy of seeing each other again .

What has been your priority task and/or goals during your term of office that you 
have been following? 

In my speech after my election as President, I set the development of digitalisation as my main 
objective for this year . As the CNUE members differ in this respect and have different priori-
ties, I thought it made no sense to approach the issue from one side, so I invited members to 
give their own ideas on what they mean by “digitalisation” . From the responses of the member 
notariats, we were able to identify the basis for a number of digital developments and contrib-
ute to the further development of existing projects . One example is the system developed by 
the German Bundesnotarkammer to enable blockchain-based verification of the effect of pow-
ers of attorney, which offers an excellent opportunity for cross-border notarial cooperation 
and first experiences with modern blockchain technology . The CNUE is also actively following 
the European Commission’s ideas on digitalisation, examining which could be useful for nota-
ries and how to participate in them .

Another priority for the Hungarian Presidency is to promote the use and cross-border accept-
ance of purely electronic documents . In order to make purely electronic documents that can 
be used across borders a reality, it is of utmost importance that these documents are provided 
with digital signatures that are interoperable across Europe, i .e . the acceptability of an elec-
tronic document issued in country “A” should not depend on the fact that country “B” only 
accepts electronic signatures of a certain specification . The review of the eIDAS Regulation 
is currently underway and this is a great opportunity for us to achieve this interoperability 
through coordinated lobbying .

How versatile is Europe in the field of notaryship? Where are the biggest differences 
among countries?

The European notarial communities are built on the same foundations . The notary is not a 
free-market operator but a public authority appointed by the State, empowered to draw up 
directly enforceable instruments with full probative value . Differences can be found mainly in 
terms of competences, but they provide an opportunity to further develop and learn from each 
other . Including, but not limited to, e .g . the formation of companies in Belgium and Germany 
is unthinkable without a notary, even in the age of online incorporation, which is now manda-
tory, but in France, Hungary and Romania notaries are not really active in this field . The situa-
tion in the area of land law is also varied: in Belgium and France, no real property may be trans-
ferred without a notary, but in Hungary or Slovakia, for example, this is a shared competence 
with other legal professionals . Today, divorce by mutual consent before a notary is increasingly 
being made a notarial competence in a growing number of countries . In my opinion, this is 
the right way forward, and we can learn a lot from practical experience if legislators in other 
countries decide to take a similar step .

I know that - also as a long-term President of the Chamber of Notaries of Hungary - 
you know Slovenia very well,How do you see the Slovenian notaryship in comparison 
with our neighbouring countries and/or Europe?
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The Hungarian Chamber of Civil Law Notaries has a very good relationship with the Slovenian 
notarial community not only from a professional aspect, but also personally . We have had the 
opportunity to have constructive exchanges of views at several presidential meetings, which 
have convinced me that the Slovenian notarial community is a modern profession with great 
potential, and its role is extremely important, not only at regional level, but also at pan-Euro-
pean level . I am particularly pleased that I have had and continue to have the opportunity to 
work with your notarial organisation not only in bilateral relations but also at European level . 
An excellent example of this was in 2019, when we discussed and resolved European issues to-
gether as members of the CNUE Board, or in the ARERT presidency, where former President 
Sonja Kralj and Budapest notary Viktor Máté are taking the organisation forward .

In what area is the European notaryship facing the biggest problems today?

At the beginning of my presidency, I inherited a very sensitive issue from my predecessor, the 
Greek notary Georgios Rouskas . We have become accustomed to the recurrent initiatives from 
the European Commission to liberalise notaries . Previous manifestations of this have been the 
judgments on the nationality condition before the Court of Justice of the European Union and 
the efforts that have emerged in the course of the revision of the Professional Qualifications 
Directive . The next step in this area was the Commission’s Restrictiveness Indicator in the first 
half of this year . The Indicator is a document in which the Commission examines national re-
strictions in different professions and makes recommendations for their removal . The Indica-
tor has so far not included notaries, focusing on professions in the free market, such as lawyers, 
patent agents or architects . It can be seen that notaries exercising public authority would have 
been an alien element in such an analysis, which could have been a precursor to liberalisation . 
The fact that it was not is due solely to the extraordinary, coordinated effort made by the entire 
European notarial profession to act in unison, both at national and European level, which com-
pelled the Commission to take the inclusion of our profession in the Indicator off the agenda . 
This does not mean, however, that we can rest easy in the long term; it is important to remain 
vigilant and to resist liberalisation efforts with equal vigour .

What do you think are the greatest successful achievements on the one hand and 
also the biggest failures of the European notaryship in the last decade on the other 
hand?

This is a difficult question to answer, and since no one likes to focus on the negatives, allow me 
to draw on the successes rather myself . We should all be extremely proud of the unparalleled 
unity shown by our profession in the first half of this year on the Restrictiveness Indicator, as I 
mentioned before . We are regularly demonstrating that the notarial profession is a deservedly 
important factor in Europe . I am also pleased that we are able to work together constructively 
at notarial meetings and that we are willing and able to learn from and about each other, as this 
is one of the most important foundations for constant development .

Is it possible to speak uniquely of the relationship between the Ministries of Justice 
and notaries and/or Chambers of Notaries in individual countries or does this vary 
from country to country and from each executive and legislative government?

In my experience, this varies from country to country and is a very complex issue, depending 
on a country’s traditions, political culture and personal relationships, among other things . The 
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Ministries of Justice play a very important role in the life of notarial organisations in all coun-
tries, but in some cases I have found that in some countries other ministries tend to interfere 
in notarial matters, which can make lobbying of notaries at national level very difficult . One 
of the consequences of this was the Macron Act affecting French notaries a few years ago . In 
many cases, the size of the country can also make effective communication difficult, as it is 
often more problematic to find a competent person in France or Spain, which have a huge 
state organisation, than in Luxembourg, for instance, where almost everyone knows everyone . 
There is therefore, in my opinion, no single, tried and tested formula .

Where do you see the European notaryship in the future? Will its range of activities 
continue to expand or will notary’s competences move in the direction of their re-
duction?

In my view, over the past decades, the European notaries have proved that they can handle 
the powers conferred on them properly and effectively . From Portugal to Estonia, the courts 
are overburdened and the legislator has rightly recognised in many cases that there is no need 
for complicated, lengthy and costly court proceedings in certain cases, but that they can be 
dealt with easily and quickly before and by notaries . The aforementioned divorce by mutual 
consent before a notary is a prime example . But I could also mention, for instance, the conclu-
sion of marriage before a notary in some countries, or the Hungarian example of the order for 
payment, which was taken over from the courts by Hungarian notaries 11 years ago and has 
proved to be one of the most successful steps . And in areas where there is a risk of losing pow-
ers, notaries react quickly and innovatively . An example is the online incorporation of limited 
liability companies, which will become mandatory for limited liability companies by August 
next year at the latest, and where notaries have maintained their role owing to technological 
improvements . These are developments which give cause for optimism regarding the future of 
notaries in Europe .

Thank you for the opportunity!
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1 UVOD

V državah članicah EU se namesto nacionalnega mednarodnega zasebnega prava uporablja-
jo kolizijska pravila, ki jih določajo uredbe EU, vendar le, če so države pristopile k Uredbi 
2016/1103 oziroma okrepljenemu sodelovanju . Zaradi vse večje mobilnosti poročenih parov 
znotraj EU in zagotavljanja pravne varnosti glede njihovega premoženja in omogočitve, da vna-
prej uredijo premoženjska razmerja, je bila dne 24 . 6 . 2016 sprejeta Uredba 2016/1103 .1 Uredba 
2016/1103 se uporablja za premoženjska razmerja med zakoncema s čezmejnimi posledicami 
ter zajema vsa civilnopravna vprašanja premoženjskih razmerij med zakoncema, kot na primer 
vsakodnevno upravljanje s premoženjem kakor tudi likvidacijo premoženjskih razmerij ob raz-
vezi zakonske zveze ali smrti enega od zakoncev .2

V okviru okrepljenega sodelovanja se je Uredba 2016/1103 začela z dnem 29 . 1 . 2019 upora-
bljati v 18 državah članicah, med katerimi sta tudi Slovenija in Hrvaška . Uredba 2016/1103 se 
ne uporablja na Poljskem, Madžarskem, Danskem, Irskem, Slovaškem, v Estoniji, Latviji, Litvi 
in Romuniji, ker te države niso pristopile k okrepljenemu sodelovanju na področju premoženj-
skih razmerij mednarodnih parov .3,4 Za namene te uredbe je treba naštete države obravnavati 
kot tretje države, zato se glede teh držav uporabljajo pravila nacionalnega mednarodnega za-
sebnega prava ali pa določbe bilateralnih pogodb, če te obstajajo .

V zvezi z uporabo Uredbe 2016/1103 je treba poudariti, da razlikujemo zakonske zveze, ki so 
sklenjene 29 . 1 . 2019 ali kasneje, in tiste, ki so sklenjene pred tem datumom, saj se uredba upo-

1 Uredba Sveta (EU) 2016/1103 z dne 24. 6. 2016 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti prava, ki se 
uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskopravnih razmerij med zakoncema. Uradni list EU L 
183/1 z dne 8. 7. 2016.

2 14. in 15. točka preambule Uredbe 2016/1103.
3 Uredba 2016/1103 se ni uporabljala niti v Združenem kraljestvu, dokler je bila ta država članica EU.
4 Tvoja Evropa Evropska unija. Premoženjska razmerja mednarodnih parov.
 https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/property-regimes-international-couples/index_sl.htm (dostop 

20. 8. 2020).

Hana Hoblaj, dipl. iur., sodna tolmačka za slovenski jezik  
in notarska pomočnica pri notarki Ruži Hoblaj  
v Murskem Središću, Hrvaška

PRIMERJAVA PRISTOJNOSTI 
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rablja le za tiste zakonce, ki so sklenili zakonsko zvezo 29 . 1 . 2019 ali kasneje, ter tiste zakonce, 
ki so izbrali pravo, ki se uporablja za premoženjska razmerja med zakoncema po tem datumu, 
čeprav so sklenili zakonsko zvezo že prej .5

Zaradi uporabe določb Uredbe 2016/1103 je treba definirati pojem »mednarodni pari« . Za-
konca s čezmejnimi posledicami bi naj bila zakonca, ki sta državljana različnih držav, kot tudi 
zakonca, ki imata običajno prebivališče v različnih državah članicah ali ki imata premoženje v 
različnih državah članicah ali tretjih državah .6

2 PRISTOJNOST

Uredba 2016/1103 na podlagi določbe 2 . člena ne vpliva na pristojnost organov v državah čla-
nicah za obravnavanje premoženjskih razmerij med zakoncema . Za notarje pa je pomembno 
dejstvo, ali spadajo v opredelitev izraza »sodišče« iz Uredbe 2016/1103, kajti od tega je odvi-
sno, ali zanje veljajo pravila o pristojnosti iz te uredbe .7 V Uredbi 2016/1103 je pojem »sodi-
šče« široko določen in poleg sodišč vključuje vse sodne organe kot tudi notarje, ki v nekaterih 
zadevah v zvezi s premoženjskimi razmerji med zakoncema izvirno izvajajo sodne funkcije, 
ter notarje in pravne strokovnjake, ki pri urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema 
izvajajo sodne funkcije kot pooblaščenci sodišč .8 Notarjem, ki so pristojni za obravnavanje pre-
moženjskih razmerij med zakoncema v državah članicah, bi uredba morala omogočiti izvajanje 
te pristojnosti .

V drugem odstavku 3 . člena Uredbe 2016/1103 je izraz sodišče definiran kot vsak sodni organ 
ter drug organ in pravni strokovnjak, ki je pristojen za obravnavanje premoženjskih razmerij 
med zakoncema in izvaja sodno funkcijo ali deluje kot pooblaščenec sodišč, vendar pod po-
gojem, da so ti organi, torej notarji ali pravni strokovnjaki, pod nadzorom sodnega organa in 
zagotavljajo jamstvo glede svoje nepristranskosti in pravice strank do zaslišanja . Za odločbe, ki 
jih izdajo navedeni organi, tj . notarji, mora obstajati možnost, da so predmet pritožbe, naslo-
vljene na sodni organ, ali predmet vnovične proučitve s strani tega organa in imajo enakovre-
dno veljavnost in učinek kot odločbe sodnega organa glede iste zadeve .

Toda pojem »sodišče« po tej uredbi ne zajema zunajsodnih organov držav članic, kot so na 
primer notarji, če navadno ne izvajajo sodnih funkcij, čeprav so po nacionalnem pravu poobla-
ščeni za obravnavanje premoženjskih razmer med zakoncema . Torej pravila o pristojnosti, ki 
so določena z Uredbo 2016/1103, veljajo za notarje le, kadar opravljajo sodne funkcije v državi 
članici kot pooblaščenci sodišč ali kot izvirni sodni organ, medtem ko bi morale biti odločbe in 
javne listine v zvezi s premoženjskimi razmerji med zakoncema, ki jih izdajo notarji ne glede 
na to, ali opravljajo sodno funkcijo, v obtoku v skladu z določbami te uredbe o priznavanju, 
izvršljivosti in izvrševanju odločb oziroma v skladu z določbami o javnih listinah .9

5 Tretji odst. 69. čl. Uredbe 2016/1103.
6 Zelena knjiga o navzkrižju zakonov v zvezi z zakonskim premoženjskim razmerjem zakoncev, ki obravnava zlasti vprašanja 

sodne pristojnosti in vzajemnega priznavanja. (SEC(2006) 952) /* KOM/2006/0400 končno */https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0400&from=MT

7 30. točka preambule Uredbe 2016/1103.
8 29. točka preambule Uredbe 2016/1103.
9 31. točka preambule Uredbe 2016/1103.
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2.1 Povezani postopki

Zaradi olajšanja pravilnega delo-
vanja pravosodja bi se zakoncem 
na podlagi 32 . točke preambule 
Uredbe 2016/1103 moralo omogo-
čiti, da njihove med seboj poveza-
ne postopke obravnavajo sodišča 
iste države članice, kar pomeni, da 
uredba teži h koncentraciji pristoj-
nosti za premoženjska razmerja 
med zakoncema v državi članici, 
katere sodišča oziroma notarji so 
pristojni za obravnavanje dedova-
nja po zakoncu na podlagi Uredbe 
št . 650/201210 ali razvezo zakonske 
zveze, prenehanje življenjske sku-
pnosti ali razveljavitev zakonske 
zveze v skladu z Uredbo Bruselj II 
bis .11

Glede pristojnosti za primer smrti 
enega od zakoncev 4 . člen Uredbe 
2016/1103 določa, da je v primeru, 
če se začne postopek pred sodi-

ščem oziroma notarjem države članice v zadevi dedovanja po zakoncu po Uredbi št . 650/2012, 
je sodišče oziroma notar te države članice pristojen tudi za odločanje o premoženjskih raz-
merjih med zakoncema, povezanih s to dedno zadevo . Če pred sodiščem ali notarjem države 
članice teče postopek, v katerem se obravnava vloga za razvezo zakonske zveze, prenehanje 
življenjske skupnosti ali razveljavitve zakonske zveze po Uredbi Bruselj II bis, sodišče ali notar 
te države članice prav tako odloča o premoženjskih razmerjih med zakoncema . Vendar kon-
centracija pristojnosti ne bi smela biti dovoljena brez soglasja zakoncev, če je pristojnost za od-
ločanje o razvezi, prenehanju življenjske skupnosti ali razveljavitvi zakonske zveze utemeljena 
na natančno določenih razlogih za pristojnost .12

Torej gre za atrakcijo pristojnosti, kadar sodišče ali notar odloča o dedovanju po umrlem za-
koncu ali kadar odloča o razvezi zakonske zveze s čezmejnim elementom, saj sodišče oziro-
ma notar iste države članice odloča tudi o premoženjskih razmerjih med zakoncema, torej o 
premoženjskem režimu zakoncev . Zato bo v primeru, da v skladu z Uredbo št . 650/2012 teče 
zapuščinski postopek po zakoncu v državi članici, v kateri je za zapuščinske postopke pristojen 
notar, notar na podlagi 4 . člana Uredbe 2016/1103 odločil tudi o premoženjskih razmerjih med 
zakoncema, če to zahteva zakonec . 

10 Uredba (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 7. 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju 
in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju. 
Uradni list EU L 201, 27. 7. 2012, str. 107–137.

11 Uredbo Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. 11. 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih 
sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter razveljavitvi Uredbe (ES) 1347/2000. Uradni list EU L 338. 23. 12. 
2003, str. 1–29. Posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19., let. 006., str. 243–271. V nadaljevanju Uredba Bruselj II bis.

12 Točke 32–34 preambule Uredbe 2016/1103.
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Na Hrvaškem je notar kot pooblaščenec sodišča na podlagi 176 . člena Zakona o dedovanju13 
pristojen za opravljanje zapuščinskih postopkov . Glede na dejstvo, da se na Hrvaškem nepo-
sredno uporablja Uredba št . 650/2012 v vseh zapuščinskih zadevah s čezmejnimi posledicami, 
je treba v takih primerih ugotavljati pristojnost na podlagi določb Uredbe št . 650/2012 in Za-
kona o izvajanju Uredbe št . 650/2012 .14 V skladu s 4 . členom Uredbe št . 650/2012 o dedovanju 
je za odločanje o celotnem dedovanju pristojno sodišče oziroma notar države članice, v kateri 
je imel zapustnik ob smrti običajno prebivališče . Toda če je zapustnik v skladu s 22 . členom 
Uredbe št . 650/2012 izbral za pravo, ki ureja celotno dedovanje, pravo države, katere državljan-
stvo ima v času izbire ali ob smrti, potem se dediči lahko dogovorijo, da je za odločanje o vseh 
vprašanjih, povezanih z dedno zadevo, izključno pristojno sodišče oziroma notar te države .15

Hrvaška je prav tako pristopila k okrepljenemu sodelovanju oziroma izvajanju Uredbe 
2016/1103 ter je notar, ki je začel postopek v zadevi dedovanja po zakoncu na podlagi Uredbe 
št . 650/2012, pristojen za odločanje o premoženjskih razmerjih med zakoncema, povezanih s 
to dedno zadevo, če to zahteva zakonec in se vsi dediči s tem strinjajo .16 Če se dediči ne stri-
njajo, notar zadevo pošlje na sodišče, ki je pristojno za odločanje o premoženjskih razmerjih 
med zakoncema .

2.2 Sporazumna ureditev premoženjskih razmerij

Toda ne glede na vse navedeno Uredba 2016/1103 ne bi smela preprečevati zakoncema, da pri 
notarju oziroma zunaj sodišča sporazumno uredita medsebojna premoženjska razmerja, če 
pravo države članice, ki sta ga izbrala, to omogoča .17 

Tako morata v Sloveniji na podlagi 96 . člena Družinskega zakonika18 zakonca ob sporazumni 
razvezi zakonske zveze sodišču predložiti sporazum o delitvi skupnega premoženja v obliki 
izvršljivega notarskega zapisa . Prav tako se morata zakonca na podlagi 97 . člena Družinskega 
zakonika ob sporazumni razvezi zakonske zveze pred notarjem, če nimata mladoletnih otrok, 
sporazumeti tudi o delitvi skupnega premoženja v obliki notarskega zapisa . V teh primerih za-
konca sporazumno urejata medsebojna premoženjska razmerja pri notarju v obliki notarskega 
zapisa, preden sporazumno razvežeta zakonsko zvezo .

Na Hrvaškem notarji nimajo navedenih pristojnosti po Družinskem zakonu RH,19 toda to ne 
pomeni, da na Hrvaškem zakonca ne moreta sporazumno urediti medsebojna premoženjska 
razmerja ob ali po razvezi zakonske zveze . Na podlagi 2 . člena Zakona o notariatu RH20 lahko 
notarji v obliki notarskega zapisa sestavijo katerikoli pravni posel, ki je po hrvaških predpisih 

13  Zakon o nasljeđivanju NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19. Prevod v slovenščino se glasi Zakon o dedova-
nju.

14 Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom 
pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske 
potvrde o nasljeđivanju, NN 152/14 . Prevod v slovenščino se glasi Zakon o izvajanju Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti 
in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi Evropskega potrdila o dedovanju.

15 Peti člen Uredbe št. 650/2012.
16 Hoblaj, Hana. 2020. Notarji na Hrvaškem kot pooblaščenci sodišča v zapuščinskih postopkih. Pravna praksa. Let. 39/1444, št. 

22, str. 19.
17 39. točka preambule Uredbe 2016/1103.
18 Družinski zakonik, Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C.
19 Obiteljski zakon, NN 103/15, 98/19. Prevod v slovenščino se glasi Družinski zakon RH.
20 Zakon o javnom bilježništvu, NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16. Prevod v slovenščino se glasi Zakon o 

notariatu RH.
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dovoljen . Zato zakonci ob ali po razvezi zakonske zveze velikokrat prav v obliki notarskega 
zapisa sklenejo pogodbo o medsebojni ureditvi premoženjskih razmerij oziroma o delitvi pre-
moženja . Toda na Hrvaškem zakonca na pogodbi o ureditvi premoženjskih razmerij lahko le 
overita podpise pri notarju in bo prav tako veljavna, medtem ko je v Sloveniji predpisano, da 
mora biti vsaka pogodba med zakoncema v obliki notarskega zapisa .21

Hrvaško družinsko pravo določa, da bo v primeru, ko zakonca po razvezi zakonske zveze njune 
premoženjske razmere ne uredita sporazumno, premoženjska razmerja uredilo sodišče z od-
ločbo .22 Torej ne glede na dejstvo, da na Hrvaškem zakonca lahko zakonsko zvezo razvežeta le 
na sodišču, imata možnost skleniti sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij 
pri notarju po razvezi zakonske zveze ali v obliki notarskega zapisa ali v obliki zasebne listine, 
na kateri overita podpise .

Sklenem lahko, da lahko mednarodni pari tako v Sloveniji kot na Hrvaškem uredijo svoja pre-
moženjska razmerja v obliki notarskega zapisa o medsebojni delitvi premoženja ob razvezi 
zakonske zveze .

3 PRAVO, KI SE UPORABLJA

Zakonca bi zaradi večje pravne varnosti in predvidljivosti morala vnaprej vedeti, katero pravo 
bodo sodišča ali notarji uporabljali za njuna premoženjska razmerja, zato Uredba 2016/1103 
določa harmonizirana kolizijska pravila, ki preprečujejo nasprotujoči se izid .23 Zakoncema to-
rej mora biti jasno, katero pravo se bo uporabljalo za vsa njuna premoženjska razmerja, ne 
glede na to, za kakšno premoženje gre oziroma v kateri državi sveta se premoženje nahaja .

V 44 . točki preambule in v 20 . členu Uredbe 2016/1103 je določeno načelo univerzalne veljave 
prava, ki se uporablja, kar pomeni, da bi se pravo, ki se po tej uredbi uporablja za premoženjska 
razmerja med zakoncema, moralo uporabljati tudi, če gre za pravo tretje države, pri čemer se 
kot tretje države štejejo tudi tiste države, ki ne sodelujejo pri okrepljenem sodelovanju .24 Torej 
je lahko pravo, ki se uporablja za premoženjska razmerja med zakoncema, pravo katerekoli 
države sveta . Uredba 2016/1103 prav tako določa načelo enotnosti prava, ki se uporablja, da bi 
se preprečila razdrobljenost premoženjskih razmerij med zakoncema . Načelo enotnosti prava 
pomeni, da pravo, ki se uporablja za premoženjska razmerja med zakoncema, ureja vsa premo-
ženjska razmerja, torej celotno premoženje zakoncev, ne glede na to, ali gre za premičnine ali 
nepremičnine, in ne glede na to, v kateri državi se premoženje nahaja .25

Uredba 2016/1103 med drugim določa, da pravo, ki se uporablja za premoženjska razmerja 
med zakoncema, ureja celoten proces: razvrstitev premoženja enega ali obeh zakoncev v raz-
lične kategorije med trajanjem zakonske zveze in po njenem prenehanju, prehod premoženja 
iz ene kategorije v drugo, odgovornost zakonca za obveznosti in dolgove drugega zakonca, 
pooblastila, pravice in obveznosti zakoncev v zvezi s premoženjem, razdelitev premoženja med 

21 64. člen Družinskega zakonika.
22 45. člen Družinskega zakona RH.
23 43. točka preambule Uredbe 2016/1103.
24 Dolžan, Judita. 2019. Uredbi (EU) glede premoženjskopravnih razmerij za mednarodne pare – kolizijska pravila. Odvetnik. 

Revija Ovetniške zbornice Slovenije. št. 2(90). str. 108.
25 43. točka preambule in 21. člen Uredbe 2016/1103.
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zakoncema, učinke premoženjskih razmerij med zakoncema na pravno razmerje do tretjih 
oseb in materialne veljavnosti dogovora o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema .26

Zakonca lahko s sporazumom izbereta pravo, ki se bo uporabljalo za premoženjska razmerja 
med zakoncema, toda če zakonca nimata dogovora o izbiri prava, se pravo, ki se uporablja, 
določi na podlagi kolizijskih pravil Uredbe 2016/1103 . Zakonca imata omejeno avtonomijo 
pri izbiri prava, ki se uporablja, kajti izbereta lahko le med pravi, s katerimi sta tesno povezana 

zaradi običajnega prebivališča ali njunega državljanstva .27 Prav tako zakonca lahko izbereta 
pravo, ki se uporablja za njuna premoženjska razmerja kadarkoli, torej pred sklenitvijo za-
konske zveze, ob sklenitvi zakonske zveze ali med trajanjem zakonske zveze, in lahko izbereta 
bodisi pravo države, v kateri imata zakonca ali eden od njiju v času sklenitve dogovora običajno 
prebivališče, bodisi pravo države, katere državljanstvo ima eden od zakoncev v času sklenitve 
dogovora .28 Z izbiro prava, ki se uporablja, je zakoncema omogočeno lažje upravljanje z njunim 
premoženjem, saj na ta način glede na izbrano pravo lahko svoja premoženjska razmerja prila-
godita življenjskim okoliščinam .29

26 27. člena Uredbe 2016/1103.
27 45. točka preambule Uredbe 2016/1103.
28 22. člen Uredbe 2016/1103.
29 Dolžan, Judita. op. cit. (v op. 24), str. 109.
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V primeru, da zakonca ne skleneta uradnega dogovora o izbiri prava, 26 . člen Uredbe 2016/1103 
določa, da se bo uporabljalo pravo države prvega običajnega skupnega prebivališča zakoncev 
po sklenitvi zakonske zveze, če tega ni, pravo države, katere skupno državljanstvo imata za-
konca v času sklenitve zakonske zveze, če tega ni, pa pravo države, s katero sta oba zakonca v 
času sklenitve zakonske zveze ob upoštevanju vseh okoliščin najtesneje povezana . Torej je po-
membna osnovna navezna okoliščina za določitev prava, ki se uporablja, prvo skupno običajno 
prebivališče zakoncev in v vsakem primeru trenutek sklenitve zakonske zveze .

Na podlagi tretjega odstavka 26 . člena Uredbe 2016/1103 eden od zakoncev lahko izjemoma 
zahteva od sodišča ali notarja, da se za ureditev premoženjskih razmerij med zakoncema ne 
uporabi pravo države prvega običajnega skupnega prebivališča zakoncev, temveč da se upo-
rabi pravo države, v kateri sta imela zakonca zadnje običajno skupno prebivališče, ki je trajalo 
znatno dlje časa, in na katere pravo sta se pri urejanju in načrtovanju svojih premoženjskih 
razmerij oba zakonca sklicevala . 

4 DOGOVOR O IZBIRI PRAVA, KI SE UPORABLJA

Uredba 2016/1103 temelji na avtonomiji zakoncev glede izbire prava, ki se bo uporabilo za nju-
na premoženjska razmerja .30 Torej Uredba 2016/1103 določa pravila oziroma navezne okolišči-
ne za določitev prava, ki se uporablja le, če zakonca nista sklenila dogovora oziroma sporazuma 
o izbiri prava, ki se bo uporabljalo za njuna premoženjska razmerja .

Z namenom, da bi se zakoncema omogočila ozaveščena izbira in zagotovila pravna varnost ter 
preprečil nastanek sporov, Uredba 2016/1103 določa pravila o materialni in formalni veljavno-
sti sporazuma o izbiri prava, ki se uporablja .31 V prvi vrsti se morata zakonca zavedati posledic 
svoje izbire prava, ki se uporablja, torej morata biti seznanjena z vsebino in pravnimi pravili 
prava države, ki sta ga izbrala .32 Za formalno veljavnost se zahteva, da je dogovor oziroma 
sporazum o izbiri prava v pisni obliki, datiran in podpisan od obeh zakoncev .33 Toda če pravo 
države članice, v kateri imata oba zakonca običajno prebivališče v trenutku sklenitve sporazu-
ma, določa dodatne formalne zahteve, je treba izpolniti tudi njih, da bi bil sporazum formalno 
veljaven . Če pa imata zakonca v trenutku sklenitve sporazuma običajna prebivališča v različnih 
državah in prava obeh držav določata dodatne formalne zahteve, zadošča, da so izpolnjene 
dodatne zahteve le ene od teh držav .34 

Glede na dejstvo, da je po slovenskem družinskem pravu predpisano, da morajo biti vsi pravni 
posli med zakoncema sklenjeni v obliki notarskega zapisa, je ta oblika dodatna formalna zah-
teva po 23 . členu Uredbe 2016/1103, ki mora biti izpolnjena, da bi bila izbira prava zakoncev z 
običajnim prebivališčem na področju Slovenije veljavna . Drugače pa je določeno po hrvaškem 
družinskem pravu, kjer zadostuje, da zakonca le overita podpise na listini, da je pravni posel 
veljaven med zakoncema . Toda Uredba 2016/1103 v 47 . točki preambule izrecno določa, da 
morajo obstajati jamstva, s katerimi bi se zagotovilo, da se zakonca zavedata svoje izbire pra-

30 Vrtačnik, Urban. Razdelitev skupnega premoženja zakoncev in zunajzakonskih partnerjev v luči notranjega prava in prava EU. 
Odvetnik 96/2020, str. 10.

31 47. točka preambule Uredbe 2016/1103.
32 Hoblaj, Hana. 2020. Javni bilježnici i usporedna primjena Uredbe br. 650/2012 o nasljeđivanju, Uredbe br. 2016/1103 o 

bračnoimovinskom režimu i Uredbe br. 2016/1104 o imovini registriranih partnerstava. Javni bilježnik, br. 47.
33 Prvi odst. 23. člena Uredbe 2016/1103.
34 Drugi in tretji odst. 23. člena Uredbe 2016/1103.
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va, ki se uporablja za njuna premoženjska razmerja . Zato 
lahko sklenem, da je sklenitev sporazuma o izbiri prava 
v obliki notarskega zapisa veliko primernejša kot samo 
overitev podpisov na sporazumu, kajti notar ima ob 
sklenitvi notarskega zapisa dolžnost stranke seznaniti 
in poučiti o pravnih posledicah sklenjenega pravnega 
posla, medtem ko pri overjanju podpisov na listini 
notar ne odgovarja za vsebino listine niti ne poučuje 
stranke o njenih pravnih posledicah .35 

Po 24 . členu Uredbe 2016/1103 je določeno, da se 
sklenitev in veljavnost dogovora oziroma sporazu-
ma o izbiri prava ali veljavnosti določb tega spora-
zuma presoja po pravu države, ki je izbrano, da se 
bo uporabljalo za urejanje premoženjskih razme-
rij med zakoncema .

5 DOGOVOR O UREDITVI 
PREMOŽENJSKIH RAZMERIJ 
MED ZAKONCEMA

Uredba 2016/1103 navaja, da sta v drža-
vah članicah različno urejeni dopustnost 
in sprejemljivost dogovora o ureditvi pre-
moženjskih razmerij med zakoncema .36 
Zaradi lažjega priznavanja dogovora o 
ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema 
so v Uredbi 2016/1103 določena pravila o formalni veljavnosti samega 
dogovora oziroma sporazuma . Zakonca z dogovorom oziroma s sporazumom o uredi-
tvi premoženjskih razmerij med zakoncema konkretno urejata svoj premoženjski režim, torej 
svoja premoženjska razmerja, z istim sporazumom pa prav tako lahko določita pravo, ki se bo 
uporabljalo za njuna premoženjska razmerja, medtem ko se zakonca z dogovorom oziroma 
sporazumom o izbiri prava lahko dogovorita le o pravu, ki se bo uporabljalo za njuna premo-
ženjska razmerja med trajanjem zakonske zveze ali ob prenehanju zakonske zveze . 

35 42. člen Zakona o notariatu, Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13, določa, 
da: »Notar mora pred sestavo notarske listine strankam na razumljiv način opisati vsebino, pravne posledice nameravanega 
pravnega posla ali izjave volje ter jih izrecno opozoriti na znana in običajna tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega 
posla ali izjave volje. Notar mora stranke opozoriti tudi na morebitne druge okoliščine v zvezi z nameravanim pravnim poslom, 
če jih pozna, razen podatkov, ki jih je notar v skladu s 25. členom tega zakona dolžan varovati kot tajnost. Stranke mora tudi od-
vračati od nejasnih, nerazumljivih ali dvoumnih izjav ter jih izrecno opozoriti na možne pravne posledice takšnih izjav. Če stranke 
pri svojih izjavah vztrajajo, jih mora vnesti v notarsko listino, ob tem pa navesti tudi opozorila, dana strankam v zvezi z njimi.« 
Na Hrvaškem je prav tako v skladu s 57. členom Zakona o notariatu RH notar ob sestavi notarskega zapisa dolžan ugotoviti, 
ali so stranke sposobne in pooblaščene za sklenitev pravnega posla, razložiti strankam smisel in posledice pravnega posla ter 
se prepričati v njihovo resnično voljo, medtem ko pri overjanju podpisa na listini v Sloveniji na podlagi osmega odst. 64. člena 
Zakona o notariatu »/n/otar ni odgovoren za vsebino listine in ni dolžan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, na katerega 
se listina nanaša«. Na Hrvaškem pa prav tako po četrtem odst. 77. člena Zakona o notariatu RH notar pri overjanju podpisov na 
listini ni odgovoren za vsebino listine niti ni dolžan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti ta pravni posel.

36 48. točka preambule Uredbe 2016/1103.
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V 25 . členu Uredbe 2016/1103 je določeno, da mora biti dogovor o ureditvi premoženjskih 
razmerij med zakoncema v pisni obliki, datiran in podpisan od obeh strani . Da bi bil dogovor 
veljaven, se morajo ob navedenem izpolniti dodatne formalne zahteve, določene po pravu, ki 
se uporablja za premoženjska razmerja med zakoncema, in po pravu države članice običajnega 
prebivališča zakoncev v trenutku sklenitve dogovora .37 V primeru, da imata zakonca običajno 
prebivališče v različnih državah članicah in pravo vsake od teh držav določa dodatne formalne 
zahteve za veljavnost dogovora, zadostuje, da se izpolnijo formalne zahteve le ene od teh držav .

Zakonca v Sloveniji lahko uredita medsebojna premoženjska razmerja s pogodbo o ureditvi 
premoženjskopravnih razmerij, ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa, kar po Uredbi 
2016/1103 predstavlja dodatno formalno zahtevo za veljavnost dogovora o ureditvi premo-
ženjskih razmerij .38 V 85 . členu Družinskega zakonika je določeno, da zakonca lahko skleneta 
pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij pred sklenitvijo, ob sklenitvi ali med traja-
njem zakonske zveze, s katero se dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se 
razlikuje od zakonitega . S pogodbo zakonca lahko uredita tudi druga premoženjska razmerja 
kakor tudi medsebojno preživljanje ali preživljanje za primer razveze zakonske zveze .39 Med 
drugim se zakonca s pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij lahko dogovorita tudi 
o upravljanju in razpolaganju s skupnim premoženjem, obsegu in delitvi skupnega premoženja 
v času trajanja ali ob prenehanju zakonske zveze in drugo .40 Če zakonca s pogodbo o ureditvi 
premoženjskih razmerij, s katero sta spremenila premoženjski režim, nista določila načina de-
litve skupnega premoženja, se skupno premoženje ob prenehanju zakonske zveze razdeli po 
pravilih zakonitega premoženjskega režima, razen če se zakonca dogovorita drugače .41

Torej imata zakonca avtonomijo glede dogovora o vsebini njunega premoženjskega režima v 
skladu z njunimi željami, potrebami in interesi, saj Družinski zakonik ne določa taksativno, kaj 
se zakonca lahko dogovorita s pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij . Obstaja pa 
tudi omejitev pogodbene avtonomije zakoncev s kogentnimi normami, ustavo, javnim redom 
in moralo . Med kogentne norme spada tudi tretji odstavek 70 . člena Družinskega zakonika, s 
katerim je določeno, da se zakonca ne moreta s pogodbo dogovoriti, da le eden od zakoncev sa-
mostojno odloča o razpolaganju s stanovanjem, ki predstavlja njun dom in dom njunih otrok .42

Glede na navedeno mednarodni pari lahko s pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih raz-
merij določijo pravo, ki se bo uporabljalo za njihova premoženjska razmerja, saj je Uredba 
2016/1103 v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v slovenskem pravnem sistemu .43 
Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku44 prav tako določa, da zakonca lahko v 
pogodbi izbereta pravo, ki se uporablja .45 Torej med drugim zakonca s pogodbo o ureditvi pre-
moženjskopravnih razmerij lahko izbereta tudi pravo, ki se bo uporabljalo za njuna premoženj-
ska razmerja, in to bodisi pravo države, v kateri ima eden ali oba zakonca običajno prebivališče, 
bodisi pravo države, katere državljan je eden od zakoncev v času sklenitve pogodbe .46 Izbrano 
pravo je lahko pravo katerekoli države sveta, če imata zakonca v tej državi običajno prebivališče 
ali če ima eden od zakoncev državljanstvo te države .

37 Drugi in tretji odstavek 25. člena Uredbe 2016/1103.
38 47. člen Zakona o notariatu.
39 86. člen Družinskega zakonika.
40 70. in 71. člen Družinskega zakonika
41 Tretji odst. 71. člena Družinskega zakonika.
42 Podgoršek, Bojan. 2017. Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med zakoncema. Notarski vestnik, št. 10, str. 24.
43 11. točka preambule Uredbe 2016/1103.
44 Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, Uradni list RS, št. 56/99 in 45/08 – ZArbit.
45 19. in 39. člen Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.
46 22. člen Uredbe 2016/1103.
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Po predpisih slovenskega družinskega prava je vloga notarja pri sklenitvi pogodb med zakon-
cema zelo pomembna, saj je notar dolžan zakoncema nepristransko svetovati in ju seznaniti z 
zakonitim premoženjskim režimom oziroma ju poučiti o premoženjskih pravicah in obvezno-
stih zakoncev ter dejstvu, da se pogodba vpiše v register pogodb . Prav tako se mora notar pred 
sklenitvijo pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij prepričati, da sta zakonca razumela po-
men in pravne posledice vsebine pogodbe .47 Notar opozori zakonca, da je pogodba izpodboj-
na, če zakonca pred sklenitvijo pogodbe drug drugega ne seznanita s svojim premoženjskim 
stanjem .48 Pri sestavljanju pogodbe o ureditvi premoženjskih razmerij mora notar paziti, da so 
določbe pogodbe jasne, saj 89 . člen Družinskega zakonika določa, da bo v primeru, ko ima po-
godba nejasna določila in se ne bo mogla ugotoviti vsebina premoženjskega režima zakoncev, 
za zakonca veljal zakoniti premoženjski režim .49 Ob vsem tem bo notar seznanil zakonca, ki 
imata premoženje v različnih državah ali državljanstvo različnih držav ali pa če imata običajno 
prebivališče v različnih državah, da lahko v pogodbi o ureditvi premoženjskopravnih razmerij 
izbereta tudi pravo, ki se bo uporabilo za tista premoženjska razmerja, ki jih nista konkretno 
uredila s pogodbo .

Na Hrvaškem je na podlagi 40 . člena Družinskega zakona RH določeno, da se zaradi ureditve 
premoženjskih razmerij med zakoncema lahko sklene ženitna pogodba, ki mora biti v pisni 
obliki in podpisa zakoncev morata biti overjena pri notarju .50 Če zakonca ne skleneta ženitne 
pogodbe, s katero uredita svoja premoženjska razmerja, se med zakoncema uporablja zakoniti 
premoženjski režim .51 Z ženitno pogodbo lahko zakonca uredita svoja premoženjskopravna 
razmerja za obstoječe kakor tudi za bodoče premoženje, iz česar je razvidno načelo avtonomne 
volje zakoncev .52 Vsebina ženitne pogodbe z Družinskim zakonom RH ni posebej določena, 
toda minimalen pogoj za veljavnost ženitne pogodbe je, da zakonca s pogodbo uredita med-
sebojna premoženjska razmerja . Pogodba vsekakor ne sme biti v nasprotju z ustavo, prisilnimi 
predpisi in moralnimi načeli .

Na podlagi 42 . člena Družinskega zakona RH je predpisana vsebinska omejitev ženitne pogod-
be in to, da se zakonca ne smeta dogovoriti za uporabo tujega prava za njuna premoženjska 
razmerja . Ta določba je v nasprotju z Uredbo 2016/1103, ki je v celoti zavezujoča in se nepo-
sredno uporablja na Hrvaškem . Prav tako je navedena omejitev v nasprotju z Zakonom o med-
narodnem zasebnem pravu RH,53 ki določa, da se za določitev prava, ki se uporablja za premo-
ženjska razmerja med zakoncema z mednarodnim elementom, uporablja Uredba 2016/1103 .54 
Zaradi tega lahko sklenem, da se navedena omejitev nanaša le na tiste zakonce, ki so hrvaški 
državljani, imajo vse premoženje na Hrvaškem in se njihovo običajno prebivališče nahaja na 
Hrvaškem, saj v tem primeru ne gre za mednarodne pare . Torej se navedena omejitev ne na-
naša na mednarodne pare, katerim je dovoljeno, da se z ženitno pogodbo odločijo za uporabo 
tujega prava ali prava države, v kateri ima eden ali oba zakonca običajno prebivališče, ali pravo 
države, katere državljan je eden od zakoncev v času sklenitve ženitne pogodbe .

47 87. člen Družinskega zakonika.
48 Šesti odst. 85. člena Družinskega zakonika.
49 Hoblaj, Hana. 2019. Razvod braka i ostale nadležnosti javnih bilježnika u Republici Sloveniji prema novom Obiteljskom zakoniku. 

Javni bilježnik, br. 46, str. 33.
50 Ibid, str. 32.
51 34. člen Družinskega zakona RH.
52 Alinčić, Mira, Hrabar, Dubravka. 2007. Obiteljsko pravo. Narodne novine. Zagreb, str. 500.
53 Zakon o međunarodnom privatnom pravu NN 101/17. Prevod v slovenščino se glasi Zakon o mednarodnem zasebnem 

pravu.
54 35. člen Zakona o zasebnem mednarodnem pravu RH.
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Družinski zakon RH glede oblike ženitne pogodbe določa pisno obliko in overitev podpisov 
zakoncev, ne pa oblike notarskega zapisa, ki bi bila veliko primernejša . Zakonca pa, če želita, 

lahko v obliki notarskega zapisa skleneta ženitno pogodbo, s katero uredita medsebojna 
premoženjska razmerja in določita pravo, ki se bo uporabljalo . Oblika notarskega 

zapisa je z Družinskim zakonom RH predpisana kot obvezna le za primer, ka-
dar je zakoncu odvzeta poslovna sposobnost, namesto katerega potem 

skrbnik sklene ženitno pogodbo glede izrednih premoženjskih 
pravih poslov .55 

Pomanjkljivost hrvaškega družinskega prava pa je 
tudi v tem, da ne obstaja register ženitnih po-

godb in tretje osebe niso seznanjene, ali 
sta zakonca, s katerima želijo skleniti 

pravni posel, premoženjski režim 
uredila drugače od zakonitega 
režima . V Sloveniji obstaja re-
gister pogodb o ureditvi pre-

moženjskopravnih razmerij, v 
katerem so javno dostopni podatki o obstoju pogod- be o ureditvi premoženjskopravnih 
razmerij, osebni podatki zakoncev, ki so skrenili pogodbo, podatki notarja, ki hrani pogodbo, 
in podatki, kdaj je pogodba sklenjena ali spremenjena in od kdaj učinkuje .56

6 SKLEP

Z namenom, da bi se odpravile ovire za prosto gibanje zakoncev oziroma mednarodnih parov, 
zlasti težave pri upravljanju in delitvi medsebojnega premoženja, in da bi se zagotovilo dobro 
delovanje notranjega trga, je EU sprejela Uredbo 2016/1103 oziroma je 18 držav članic pri-
stopilo k okrepljenemu sodelovanju . Vloga notarjev pri uporabi Uredbe 2016/1103 je izredno 
pomembna, saj notarji v večini držav članic opravljano dejavnosti, ki imajo neposredno ali 
posredno zvezo z uporabo Uredbe 2016/1103 . Notarji so po Uredbi 2016/1103 pristojni za 
urejanje premoženjskih razmerij med zakoncema v povezanih sodnih postopkih, kot so zapu-
ščinski postopki in postopki razveze zakonske zveze . V državah, v katerih notarji opravljajo 
sodne funkcije glede zapuščinskih postopkov zaradi koncentracije pristojnosti, istočasno od-
ločajo o premoženjskih razmerah med zakoncema . Ko pa gre za razvezo zakonske zveze pred 
sodiščem, zakonca lahko zmeraj, ne glede na sodni postopek, sporazumno pri notarju uredita 
medsebojna premoženjska razmerja .

Določitev, da med seboj povezane postopke obravnavajo sodišča ali notarji iste države članice, 
je zelo pomemba, kajti tisto sodišče ali notar, ki obravnava zapuščinski postopek po zakoncu, 
lahko istočasno uredi premoženjska razmerja med zakoncema, do katerih pride v povezavi 
s to dedno zadevo . Prav tako lahko sodišče ali notar, ki obravnava razvezo zakonske zveze, 
istočasno uredi premoženjska razmerja med zakoncema . Zaradi tega zakonca laže uredita ali 
razdelita premoženje in lahko veliko hitreje razpolagata s svojim premoženjem . Koncentraci-

55 41. člen Družinskega zakona RH in 53. člen Zakona o notariatu RH.
56 93. člen Družinskega zakonika.
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ja pristojnosti prispeva k ekonomičnosti postopka, znižanju stroškov in hitrejšemu reševanju 
premoženjskih razmerij .

Z Uredbo 2016/1103 je določena formalna in materialna veljavnost sporazuma o izbiri prava, 
ki se uporablja, in sporazuma o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema . Formalna 
veljavnost sporazumov je odvisna od obličnostnih zahtev vsake posamezne države članice . 

Zaradi zagotavljanja pravne varnosti in preprečevanja nastanka sporov med zakoncema, za-
konca lahko s pogodbo vnaprej uredita svoja premoženjska razmerja in določita pravo, ki se 
bo uporabljalo za njuna premoženjska razmerja . Zakonca se morata zavedati pravnih posledic 
sklenitve pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij in izbiri prava, ki se uporablja, 
zato lahko sklenem, da je za ta namen najprimernejša oblika notarskega zapisa . Notar je na-
mreč pred sklenitvijo sporazuma oziroma pogodbe dolžan mednarodne pare seznaniti z zako-
nitim premoženjskim režimom, jih poučiti o pravnih posledicah sklenitve pogodbe in o pravici 
do izbire prava, ki se uporablja za njihova premoženjska razmerja . Vsekakor pa mora notar 
zakoncema na razumljiv način opisati vsebino pogodbe, ju opozoriti na morebitna tveganja v 
zvezi s tem pravnim poslom in ju odvračati od nejasnih, nerazumljivih ali dvoumnih določb 
oziroma ju opozoriti na pravne posledice takšnih določb . Prav tako mora notar kot nepristran-
ska oseba zakoncema svetovati in se prepričati, da sta razumela vsebino in pravne posledice 
pogodbe ter da vsebina pogodbe odgovarja njuni resnični volji .

Vse navedeno se mutatis mutandis uporablja za veliko število državljanov EU oziroma pre-
moženjska razmerja mednarodnih parov, kajti ob Uredbi 2016/1103 je bila istočasno sprejeta 
Uredba 2016/1104,57 s katero se urejajo premoženjska razmerja med registriranimi partnerji in 
ki ima v večjem delu enake določbe kot Uredba 2016/1103 .

57 Uredba Sveta (EU) 2016/1104 z dne 24. 6. 2016 o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti prava, ki se 
uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti. 
Uradni list EU L 183 z dne 8. 7. 2016, str. 30–56.
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Javna listina je po Zakonu o splošnem upravnem postopku1 listina, ki jo v predpisani obliki 
izda državni organ, organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil v mejah 
svoje pristojnosti in dokazuje tisto, kar se v njej potrjuje ali določa . Dovoljeno je dokazovati, da 
so v javni listini oziroma kopiji javne listine dejstva neresnično potrjena ali da je javna listina 
oziroma kopija javne listine nepravilno sestavljena . Če je na listini kaj prečrtano, zradirano ali 
kako drugače izbrisano ali pa vstavljeno ali če so na listini kakšne druge zunanje pomanjklji-
vosti, presodi uradna oseba, ki vodi postopek, glede na vse okoliščine, ali je in koliko je s tem 
zmanjšana dokazna vrednost listine ali pa listina nima nobene dokazne vrednosti za odločitev 
o zadevi, v kateri teče postopek . 

Javne listine v prvi vrsti izdaja oziroma sestavlja subjekt javnega prava . Na podlagi Ustave RS 
pa lahko z zakonom ali na njegovi podlagi tudi pravne ali fizične osebe dobijo javno pooblasti-
lo za opravljanje določenih nalog državne uprave .2 Ustava RS tudi določa, da je notariat javna 
služba .3 Po Zakonu o notariatu4 (v nadaljevanju: zakon) jo opravljajo notarji in notarke kot 
svoboden poklic .

Delovno področje in pooblastila notariata podrobneje ureja zakon, po katerem notarji kot ose-
be javnega zaupanja po določbah tega zakona sestavljajo javne listine o pravnih poslih, izjavah 
volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice; prevzemajo listine v hrambo, denar in vre-
dnostne papirje pa za izročitev tretjim osebam ali državnim organom; opravljajo vse oblike 
alternativnega reševanja sporov; po nalogu sodišč izvajajo opravila, ki se jim lahko odstopijo 
po zakonu, in izvajajo druga opravila, za katera jih pooblašča zakon . Zakon določa tudi tipe 
notarskih listin, ki so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila . Notarske listine 
in njihovi odpravki so javne listine, če so bile pri njihovem sestavljanju oziroma odpravljanju 
upoštevane vse bistvene formalnosti, določene v tem zakonu .

Notar je torej nosilec javnega pooblastila, ki mu ga je podelila država, za sestavo listin s po-
sebno dokazno močjo – javnih listin . Pri izvrševanju javnega pooblastila notar ne ravna le v 

1 Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – 
ZIUOPDVE

2 Glej 121. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 
in 75/16 – UZ70a).

3 Glej 137. člen Ustave Republike Slovenije.
4 Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO.

Marko Samardžić, notarski pomočnik  
pri notarju Bojanu Podgoršku v Ljubljani
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interesu stranke oziroma strank, ampak tudi v javnem interesu, saj zagotavlja pravno varnost 
in skladnost s prisilnimi predpisi .

Učinek javne listine, torej njene verodostojnosti oziroma avtentičnosti, je zakon nadgradil še z 
učinkom neposredne izvršljivosti, ki ga pridobi (le) notarski zapis, v katerem je določena obve-
znost nekaj dati, storiti, opustiti ali trpeti, glede katere je dovoljena poravnava,5 če zavezanec 
soglasje za njegovo neposredno izvršljivost izjavi v istem ali posebnem notarskem zapisu in če 
je terjatev zapadla .

Iz vsega navedenega izhaja, da je notarska listina javna listina le v primeru, ko jo notar sestavi 
v obliki, predpisani z zakonom . V nasprotnem primeru notarska listina nima učinka javne 
listine, posledično pa tudi notarski zapis (kljub izpolnjenim drugim pogojem iz prejšnjega od-
stavka) nima učinka neposredne izvršljivosti . Za notarja je tako nujno, da svoje delo, kot mu to 
nalaga prvi odstavek 6 . člena zakona, opravlja pošteno, vestno in v skladu s predpisi, saj se sicer 
kaj hitro lahko zgodi, da z njegove strani sestavljena listina ne bo pridobila učinka javne listine . 
Nadaljevanje tega prispevka podrobneje predstavlja takšne situacije .

ČAS SESTAVE NOTARSKE LISTINE

Notar po določbi prvega odstavka 21 . člena zakona ne sme začeti poslovati pred dnem, ki je 
na podlagi 17 . člena zakona v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen kot dan začetka 
njegovega poslovanja . Notarska listina, sestavljena v nasprotju z navedenim, torej pred dne-
vom »uradnega« začetka poslovanja notarja, po drugem odstavku 22 . člena zakona zato nima 
pravnih učinkov javne listine . 

UDELEŽENEC NOTARSKE LISTINE

Nadalje notar po določbi 22 . člena zakona ne sme sestavljati listin, iz katerih neposredno izha-
jajo pravice ali obveznosti zanj, za njegovega zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski 
življenjski skupnosti, za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni črti do kateregakoli kolena, v 
stranski vrsti ali po svaštvu do drugega kolena, ali za osebe, katerim je posvojitelj, posvojenec, 
rejnik ali skrbnik, ali v zadevah, v katerih je zakoniti zastopnik kakšnega udeleženca ali njegov 
pooblaščenec . Če notar kljub vsemu takšno listino sestavi, ta po drugem odstavku 22 . člena 
zakona nima pravnih učinkov javne listine .

SPLOŠNE DOLOČBE O NOTARSKEM POSLOVANJU

Iz poglavja zakona o splošnih določbah o notarskem poslovanju izhaja, da so notarske listine 
lahko v fizični ali elektronski obliki (31 . člen zakona) . Zakon za obe vrsti listin ureja vrsto pravil 
(določbe 31 . do 37 . člena) . Tako za obe vrsti listin velja, da se morajo označiti z oznako in števil-

5 Predmet poravnave je lahko vsaka pravica, s katero lahko kdo razpolaga. Glej 1053. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list 
RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).
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ko vpisnika, pod katero so vpisane, ter da morajo biti zneski, datumi in druge številčne oznake 
v listini izpisani tudi z besedami (razen določenih izjem) .

Za notarsko listino v fizični obliki zakon med drugim določa še, da:
– mora biti pisana na papir, ki glede formata in kakovosti ustreza standardom, določenim 

z aktom Notarske zbornice Slovenije,6 pri čemer sme biti ročno izpisana s trajno ob-
stojnim črnilom ali z napravami za pisanje besedil, ki omogočajo trajno obstojen zapis, 
uporaba drugih postopkov zapisovanja je dovoljena le, če zagotavljajo enake značilnosti 
kot natipkana listina,

– morajo biti prazna mesta zapolnjena s črtami, 
– morajo biti strani označene z zaporednimi številkami, 
– ne sme biti besed ali znakov nad začetkom besedila, med vrsticami ali ob robu besedila 

(vsaka beseda, znak ali podpis, ki se nahaja nad, ob ali med vrsticami besedila, se šteje za 
neobstoječ),

– se v listini ne sme ničesar izbrisati, 
– mora morebitni prečrtani del besedila ostati čitljiv, 
– mora biti notarska listina, ki obsega več strani, prešita z jamstvenikom, oba njegova 

konca na zadnji strani pa pritrjena s pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa 
zavarovana z notarskim žigom oziroma pečatom, 

– morajo vsako stran listine parafirati udeleženci (stranke, priče, sodni tolmač) in notar, ki 
je listino sestavil (pri čemer parafe ne smejo segati v besedilo listine), 

– listino na koncu lastnoročno podpiše notar, ki jo je sestavil, poleg podpisa pa pritisne 
svoj pečat ali žig, 

– poleg notarja na koncu listino v fizični obliki podpišejo udeleženci .

Notarsko listino v elektronski obliki udeleženci podpišejo elektronsko, in sicer z varnim ele-
ktronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom . Tako podpisano listino podpiše 
notar z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom . Nato notar doda 
listini časovni žig . Tako podpisana listina je enakovredna notarski listini z lastnoročnim podpi-
som in žigom ali pečatom notarja in ima zato enako veljavnost .

Vsaka pomanjkljivost notarske listine ne povzroči izgube pravnega učinka javne listine . Zakon 
namreč takšno sankcijo v prvem odstavku 38 . člena predvideva le za primer, ko na notarski li-
stini v fizični obliki ni podpisa in pečata ali žiga notarja oziroma na notarski listini v elektronski 
obliki ni varnega elektronskega podpisa, overjenega s kvalificiranim potrdilom notarja, ki je li-
stino sestavil . Posledice ostalih kršitev določb za verodostojnost notarske listine oceni sodišče, 
če zakon ne določa drugače .

NOTARSKI ZAPIS PRAVNEGA POSLA

Notarski zapis je vsekakor najpomembnejša notarska (javna) listina in edina vrsta notarske 
listine, ki lahko pridobi učinek neposredne izvršljivosti . Pri njegovi sestavi mora notar upošte-
vati vsa zgoraj napisana pravila, kar pomeni, da notarski zapis v primerih iz prejšnjega odstavka 
tudi nima pravnega učinka javne listine .

6 Podrobneje glej Pravilnik o standardih notarskih listin, ki ga je na podlagi določil 8. člena Statuta Notarske zbornice Slovenije 
ter navedenega člena zakona dne 13. 5. 1995 sprejela skupščina Notarske zbornice Slovenije Pravilnik je bil spremenjen in 
dopolnjen na skupščinah Notarske zbornice Slovenije dne 22. 5. 1999 in 25. 3. 2000. 
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Nadalje zakon za notarski zapis določa še dodatna pravila . Tako mora notarski zapis na podlagi 
43 . člena vsebovati določene sestavine:

– priimek in ime notarja, navedbo, da nastopa kot notar, in njegov sedež,
– priimek in ime, rojstne podatke in prebivališče udeležencev pravnega posla, njihovih 

pooblaščencev, zapisnih prič in tolmačev; če so udeleženci pravnega posla pravne osebe, 
pa njihovo ime in sedež ter ime in priimek predstavnika ali pooblaščenca,

– navedbo o načinu ugotovitve istovetnosti oseb iz prejšnje točke,
– vsebino pravnega posla, navedbo pooblastil ali prilog,
– navedbo, da je notar udeležencem notarski zapis prebral in da so udeleženci notarski 

zapis odobrili,
– datum, uro in kraj sestave notarskega zapisa,
– podpise oseb, navedenih v 1 . in 2 . alineji, ter pečat ali žig notarja, ki je sestavil notarski 

zapis .

Notar je dolžan stranke pred sestavo notarskega za-
pisa pozvati, da predložijo povezane pravne posle 
in jih, po opozorilu udeležencev na pravne po-
sledice povezanih poslov, priložiti notarske-
mu zapisu . Če stranke zavrnejo predložitev 
teh listin, mora notar sestavo notarskega 
zapisa odkloniti .

Notarski zapis, pri katerem ni naved-
be o tem, da je notar udeležencem 
notarski zapis prebral in da so 
udeleženci notarski zapis odo-
brili, ter notarski zapis, ki 
ne vsebuje podpisov vseh 
udeleženih oseb (notarja, 
udeležencev pravnega 
posla, pooblaščencev, 
zapisnih prič, tol-
mačev) ali ne vse-
buje pečata ali žiga 
notarja, nima pravnega 
učinka javne listine . Sodišče 
glede na okoliščine primera oceni, 
koliko kršitve ostalih določb prvega od-
stavka 43 . člena tega zakona ukinjajo ali zmanj-
šujejo verodostojnost notarskega zapisa .

IZDAJANJE ODPRAVKOV

Tudi pri odpravkih notarskih zapisov je notar dolžan upoštevati zakonsko določena pra-
vila, katerih neupoštevanje lahko vodi k izgubi učinka javne listine .
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Odpravki se morajo z izvirnikom dobesedno ujemati (81 . člen zakona) . Vsak odpravek se mora 
na podlagi 82 . člena zakona overiti . Overitvena klavzula se vpiše na koncu odpravka in mora 
vsebovati: potrdilo, da se ta odpravek ujema z izvirnikom, navedbo prilog, navedbo, za koga je 
ta odpravek sestavljen, ter navedbo kraja in časa izdaje odpravka s podpisom in pečatom no-
tarja . V primeru izdaje ponovnega odpravka je potrebna tudi navedba o tem, kateri odpravek 
po vrsti se izdaja, in razlog, zaradi katerega je bil ponovni odpravek izdan .

V primeru, ko ni potrjena soglasnost odpravka z izvirnikom ali če na njem ni podpisa in pečata 
notarja, odpravek nima pravnega učinka javne listine . Posledice ostalih kršitev zakona za vero-
dostojnost odpravka oceni sodišče .

POTRJEVANJE DEJSTEV IN IZJAV

Notar je pooblaščen tudi za izdajanje potrdil o dejstvih in zapisnike o izjavah iz 3 . oddelka za-
kona . Zakon tako določa pravila o:

– overjanju prepisov listin, 
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– overjanju izpiskov iz družbenih in poslovnih knjig, 
– overjanju prevodov listin, 
– overjanju podpisov, 
– potrditvah časa, ko je bila listina predložena na vpogled notarju, 
– potrditvah, da oseba živi, 
– potrditvah o drugih dejstvih, 
– potrditvah sklepov upravljanja, 
– protestih menic in čekov ter 
– popisu, cenitvi premoženja in zavarovanju zapuščine . 

Ta potrdila in zapisniki imajo v skladu z izrecno zakonsko določbo pravne učinke javne listine 
le, če so sestavljeni po določbah 61 . do 70 . člena tega zakona . 

SKLEP

V primeru nespoštovanja temeljih določb zakona notarska listina ne pridobi učinka javne listi-
ne, pri notarskem zapisu pa tudi ne učinka neposredne izvršljivosti . O tem v končni fazi odloči 
sodišče (v zemljiškoknjižnem, nepravdnem, pravdnem, izvršilnem postopku) . 

Za škodo, ki jo s kršitvijo dolžnosti ali pooblastil strankam povzroči notar, ta odgovarja z vsem 
svojim premoženjem . Hkrati je notar tudi odškodninsko odgovoren . Če gre za manjšo kršitev, 
ki nima škodljivih posledic za udeležence, to predstavlja lažjo disciplinsko kršitev, pri večjih 
kršitvah bi notar lahko odgovarjal tudi za hujšo disciplinsko kršitev .

Vestno delo notarja se tako pri izpolnjevanju zakonskih pooblastil na eni strani zaradi varstva 
interesov strank ter na drugi strani zaradi ohranjanja dobrega imena in premoženja notarja 
izkaže za ključno .
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Za komentarje o aktualnem delu slovenskih notarskih pisarn in njihovem pogledu smo 
tudi tokrat povprašali nekatere naše sodelavce na različnih koncih države, pomočnike, 
pripravnike in poslovne sekretarke - tajnice. 

Sodelovali so: Primož Breznik, notarski pomočnik pri notarki mag . Darinki Kobalej Šteharnik, 
Andreja Beranek Pungarčič, notarska pomočnica pri notarju Alešu Pungarčiču, Luka Pasar, 
strokovni sodelavec pri notarki Mojci Tavčar Pasar, z opravljenim pravniškim državnim izpi-
tom (notarski pripravnik od 1 . 12 . 2018 do 15 . 7 . 2021), Pia Piskernik Benedičič, notarska pri-
pravnica pri notarki Evi Simoni Tomšič, Nataša Štepec, poslovna sekretarka pri notarju mag . 
Frediju Bančovu in Mateja Curk, poslovna sekretarka pri notarki Lauri Čermelj .

Ali je obstoječi delokrog dela notarjev po vaši oceni zadosten ali bi 
potreboval manjši oziroma večji obseg delovnih področij?

PRIMOŽ BREZNIK: Po moji oceni je trenutni delokrog dela notarjev zado-
sten predvsem s treh vidikov . S prvega vidika zato, ker notar na področjih, 
ki jih trenutno obravnava, z izjemo zapuščinskih postopkov, pokriva večino 
pomembnih pravnih panog, ki omogočajo pravno ureditev vsakodnevnih 
in življenjskih situacij strank, seveda predvsem tistih, za katere je značilen 
konsenzualen pristop . Z drugega vidika zato, ker menim, da delokrog dela 
notarjev ni nespremenljiv – pravo ni statična veda, saj se mora in se, koli-
kor je to mogoče, promptno odziva na izzive družbenih odnosov, ki se ves 
čas spreminjajo . Po moji oceni so družbeni odnosi vedno bolj dinamični, 
temu ustrezno pa tudi dinamičnost sprememb pravne ureditve (novi za-
koni, novele), notar, ravno kot branik prava, pa strankam omogoča pravno 
ureditev in rešitev njihovih življenjskih situacij v skladu z najnovejšo, v da-
nem trenutku veljavno pravno ureditvijo . In s tretjega vidika zato, ker se 
delokrog dela notarjev spreminja oziroma povečuje, upoštevaje dejstvo, da 
je Republika Slovenija kot država članica EU del evropskega normativne-
ga reguliranja, ki presega nacionalno zakonodajo . In predvsem v notarskih 
pisarnah vsled tega dejstva v zadnjem času zaznavamo čedalje več zadev 
z mednarodnim (evropskim) elementom, ki terjajo neposredno uporabo 
ustreznih uredb EU, še največ pri urejanju premoženjskopravnih zadev za-
konskih in zunajzakonskih partnerjev .

Ne glede na navedeno pa moram, kot že v uvodu omenjeno, izpostaviti, da 
bi veljalo obstoječemu delokrogu notarjev in s tem notarskim pisarnam po-
veriti eno dodatno področje, to je področje zapuščinskih zadev (nespornih 
zapuščinskih postopkov) . Glede na to, da je notariat v samostojni Republiki 

ŠIRITEV DELOVNIH PODROČIJ?
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Sloveniji navzoč že več kot četrt stoletja, je po moji oceni strokovni in or-
ganizacijski nivo notarskih pisarn več kot pripravljen tudi na to področje .

ANDREJA BERANEK PUNGARČIČ: Vsekakor bi bilo za razvoj notariata v 
prihodnje smiselno razmišljati tudi o razširitvi delovnih področij oziroma 
mogoče bolje o razširitvi storitev v okviru delovnih področij, ki so nam že 
bila podeljena . V vseh letih obstoja notariata se je po mojem mnenju že 
večkrat izkazalo, da storitve, ki jih nudijo notarji, v pravnem prometu uži-
vajo veliko mero pravne varnosti, pa naj bo to bodisi v obliki sestave zaseb-
nih ali javnih listin s področij civilnega in gospodarskega prava ali pa prek 
zastopanja strank v mejah in na način, kot ga omogoča Zakon o notariatu, 
ali pa zgolj v predložitvi listin ustreznemu registru . Na primer, pred dese-
timi leti smo se tako težko poslovili od listov A, B in C zemljiške knjige, pa 
se je vseeno kasneje izkazalo, da je bila sprememba dobrodošla, saj nam je 
v mnogih pogledih olajšala delo, strankam pa dostopnost do storitev, prav 
tako pa je notariat pridobil več pristojnosti in zaupanja na področju obliko-
vanja zemljiške knjige . Podobno je bilo pred tem s sodnim registrom, pred 
kratkim tudi z RZPP in dodatnimi pristojnostmi po novem Družinskem 
zakoniku . Vemo, da so stranke dandanes vedno bolj zahtevne; ko naročijo 
določeno storitev, pričakujejo, da bo ta strokovno izpeljana od začetka do 
konca, kar v praksi pomeni, da se pri delu dostikrat srečamo tudi z vsebino, 
ki nam ni tako blizu . Čisto enostaven primer bi bil sestava prodajne po-
godbe, dokler ne pride do vprašanj davčnih učinkov posla . Morda je to eno 
izmed delovnih področij, kjer bi se bilo treba dodatno izobraziti in s tem 
razširiti nabor naših storitev . Ne nazadnje pa so tukaj tudi večno izmuzljive 
nesporne zapuščinske zadeve . Veliko je že bilo govora o prednostih, ki bi 
jih taka ureditev imela tako za stranke postopka kakor tudi za razbreme-
nitev sodišč . V bližnji soseščini je ta pristojnost že podeljena notarjem, pri 
nas je očitno zadeva kompleksnejša . Morda pa se vseeno kmalu srečamo 
tudi s tem .

Ste notarski pomočniki dovolj dobro vpeti v širše delovanje notarjev, bi 
želeli spremembe?

PRIMOŽ BREZNIK: Glede vpetosti notarskih pomočnikov v širše delova-
nje notarjev menim, da so notarji, predvsem pa notarska zbornica ustvarili 
okolje, ki nam, notarskim pomočnikom, omogoča sodelovanje na najra-
zličnejših ravneh in tudi pri vsebinah, ter da je večja, tako formalna kot 
materialna participacija odvisna predvsem od nas, notarskih pomočnikov, 
samih . Verjamem, da bi vsaka samoiniciativa in predlogi z naše strani bili 
dobrodošli in bi nam odprli dodatne možnosti dokazovati, kako pomemb-
no in odgovorno vlogo smo z dnem, ko smo bili imenovani za notarske 
pomočnike, prevzeli . Menim pa tudi, da ne bi bilo odveč, če bi se lahko 
notarski pomočniki periodično, morda enkrat letno, zbrali na neformal-
nem srečanju in med seboj izmenjali izkušnje in podali mnenja glede vse-
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binskega in organizacijskega vidika dela v notarski pisarni ter iniciativ za 
sodelovanje v širšem delovanju notarjev . Morda bi tukaj veljalo izkoristiti 
izkušnje, ki nam jih je prineslo obdobje epidemije, saj bi takšna srečanja 
enostavno lahko izvedli prek spleta .

ANDREJA BERANEK PUNGARČIČ: Osebno menim, da smo dobro vpeti . V 
notariatu sem začela delati pred dvanajstimi leti . Bila je moja prva zaposli-
tev . Kot notarska pripravnica, kasneje strokovna sodelavka in sedaj notar-
ska pomočnica in občasna namestnica notarja nisem nikoli dobila občutka, 
da do določenih informacij ne bi imela dostopa in da bi zaradi tega delo, ki 
sem ga in ga še opravljam, trpelo . Veliko je sicer odvisno od posameznika, 
koliko je pripravljen sodelovati na izobraževanjih, razpravah, pa tudi na 
neformalnih druženjih, ki so namenjena tako notarjem kot zaposlenim v 
notarskih pisarnah . Menim, da je veliko odvisno tudi od odnosa, ki ga ima-
ta notar in njegov pomočnik . Po mojih izkušnjah so možnosti dane, samo 
izkoristiti jih je treba .

Ali menite, da je opravljanje pripravništva v notarski pisarni dobra 
popotnica za kasnejšo kariero pravnika?

LUKA PASAR: Vsekakor . Delo v notarski pisarni je zelo raznoliko in zato 
tudi zanimivo, še posebej za mladega pravnika na začetku svoje karierne 
poti . Z mnogimi pravnimi instituti, ki so bili za časa študija le suhoparna 
črka na papirju, se z delom v notarski pisarni dodobra spoznaš, s čimer 
abstraktni pravni pojmi dobijo svoj pomen, prek dela s strankami pa tudi 
življenjsko noto . Notarski pripravnik ima možnost raziskati širok spek-
ter civilnega in gospodarskega prava, znanje, ki ga pri delu usvoji, pa mu 
nedvomno koristi tudi ob morebitnem kasnejšem prestopu v odvetniško 
ali sodniško službo . Ob dejstvu, da je npr . prodajna pogodba nepogrešljiv 
pravni posel vsakega posameznika, saj ga spremlja skorajda vsakodnevno, 
je razumevanje delovanja njenega mehanizma, četudi ne karierno, življenj-
sko pomembno . Seveda pa ne gre prezreti niti dejstva, da se bo vsak od nas 
slej kot prej soočil z dedovanjem, najemom kredita, nakupom avtomobi-
la oziroma nepremičnine ali pa ustanovitvijo kakšne gospodarske družbe . 
Kakorkoli, znanje in praksa, ki ju pravnik pridobi z opravljanjem pripravni-
štva v notarski pisarni, ni le dobra popotnica za njegovo kasnejše kariero, 
temveč tudi za njegovo zasebno življenje .

PIA PISKERNIK BENEDIČIČ: Vsekakor . Delo notarskega pripravnika zaje-
ma vrsto raznolikih nalog: delo s strankami, pregledovanje in overjanje po-
godb, vlaganje predlogov v zemljiško knjigo in sodni register, sestavljanje 
notarskih zapisov pogodb ter še in še . Gre za izjemno precizno in dina-
mično delo, ki nas uči natančnosti, potrpljenja, sprejemanja različnosti in 
odgovornega ravnanja s premoženjem strank . Vse našteto pa so po mojem 
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mnenju gotovo kvalitete, ki jih potrebuje dober pravnik, da lahko v nadalj-
nji karieri uresničuje svoje poslanstvo .

Katero področje dela v notarski pisarni je po vaši oceni najbolj zahtevno 
in zakaj?

LUKA PASAR: Menim, da vsako področje dela v notarski pisarni zahteva 
visoko mero pozornosti in natančnosti, predvsem v izogib napakam pri 
delu in ohranitvi ugleda notarskega poklica . Morebiti bi kot zahtevnega 
izpostavil sam način dela, tj . delo s strankami, ki je sicer nagrajujoče, v želji 
po čim bolj celostni obravnavi vsakega posameznika posebej pa lahko tudi 
zelo zahtevno, včasih celo obremenjujoče . Seveda je večina strank prija-
znih, poslušnih in razumevajočih, vendar kot v vsakem poklicu lahko sre-
čamo koga, ki ni takšen . Če v to enačbo vključimo še digitalizacijo informa-
cij, imajo nekateri posamezniki občutek, da je prihod v notarsko pisarno le 
pro forma, kar zaposlenim delo še toliko bolj oteži .

PIA PISKERNIK BENEDIČIČ: Z vsebinskega vidika bi se morda morala od-
ločiti za področje gospodarskega prava, ki je precej obširno, večkrat pa se 
zgodi, da nas doletijo primeri, ki niso tako zelo vsakdanji . Sicer pa bi z 
gotovostjo rekla, da je najtežje delo s strankami . Ustreči željam strank in 
razbrati njihovo pravo voljo, predstavlja vsakodneven izziv .

Se stranke v notarskih pisarnah z leti spreminjajo, postajajo bolj 
zahtevne?

NATAŠA ŠTEPEC: Ja, menim, da so stranke z leti bolj zahtevne in priča-
kujejo od notarja in zaposlenih v pisarni vedno več ter da zanje naredimo 
čim bolj celovito storitev . Delo s strankami je naporno, vendar z obvlado-
vanjem, potrpežljivostjo in dobro voljo lahko dosežemo zadovoljstvo na 
obeh straneh .

MATEJA CURK: Stranke so v zadnjih letih postale gotovo bolj zahtevne, je 
pa tudi odvisno, iz kakšnega okolja prihajajo .
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Kaj je po vašem mnenju najtežji del ob nastopu dela v tajništvu notarske 
pisarne?

NATAŠA ŠTEPEC: Najtežji del je obvladovanje celotnega pregleda zadev 
pisarne . Vodenje administracijskega dela je zahtevno, saj takšno delo zah-
teva veliko natančnosti, odgovornosti, strokovnosti, vestnosti, zbranosti . 
Pomembno pa je tudi, da znamo s stranko komunicirati in je deležna prija-
znega in nasmejanega pristopa, ko nas obišče . So pa tudi stranke, ki imajo 
slab dan in smo zaposleni v sprejemni pisarni prve osebe, s katerimi stopijo 
v stik, in posledično na nas stresejo svojo jezo . Vendar z leti pridobivamo 
izkušnje in trdo kožo .

MATEJA CURK: Delo tajnice v notarski pisarni obsega širok nabor dela . Na 
začetku je polno novih informacij, z leti pa se delo uteče, kljub temu pa se 
delo spreminja, tako da ne manjka novih izzivov in znanj .
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Prvega junija 2020 je minilo 25 let od ponovne uvedbe notariata v Sloveniji. Prvih 30 
notarjev je imenoval Državni zbor Republike Slovenije, s svojim poslovanjem so pričeli v 
juniju 1995. Edvard Sivec, med prijatelji bolj znan kot Edi ali celo Sivček, je bil med pr-
vimi notarji, ki so takrat orali ledino temu poklicu. Notarsko pisarno je imel v Tolminu. 
Od lani je upokojen. 

Poklicni kolegi poznamo Edija ne 
samo kot notarja, temveč tudi vse-
stransko razgledanega človeka in 
izvrstnega poznavalca zgodovine . 
Leta 2015 se je prvič zgodilo, da 
smo se notarji in notarke odpravi-
li na skupen izlet, ki ni bil vezan le 
na strokovno druženje . Pobudo za 
druženje je dal prav Edi, ki je tudi 
organizacijsko izpeljal prvi izlet v 
okolico Trsta in naslednje leto še 
izlet po poteh soške fronte . Oba iz-
leta je vodil in pokazal, da ima zgo-
dovino v malem prstu . Zgodovina 
ga zelo zanima, poleg književnosti, 
glasbe in športa .

Z Edijem se dobiva nekega poletne-
ga dne v njegovih krajih, v Posočju, 
in se pogovarjava o tem, kako se 
počuti zdaj, ko je upokojen, kako 
se spominja svojih notarskih let, ali 
pogreša notariat in kako preživlja 
svoje dni jeseni življenja . S kole-
gom se tikava . 

Staša Lepej, notarka v Zagorju ob Savi

NOTARIATA NE POGREŠAM
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Kakšen je prehod iz aktivnega življenja v upokojenske dni? 

Ko pride biološka ura, zakon jo je določil z dopolnitvijo 70 let starosti, je čas, da mora človek v 
poklicu izpreči . Upokojitev mi ni povzročila nikakršnih travm . Nasprotno . Navidezno brezde-
lje sem v trenutku zapolnil z dejavnostmi, ki sem jih vedno prelagal na »boljše čase«: literaturo, 
glasbo in seveda šport v okvirih, kot ga dopuščajo leta . Poleg tega imam srečo, da moja dru-
žina – tri hčerke in šest vnukov živimo blizu drug drugega, tako da porabim kar nekaj časa za 
vzdrževanje zame prijetnih stikov .

Si po upokojitvi povsem opustil svoj poklic ali se morda še ukvarjaš s pravnim sveto-
vanjem?

Notarsko pisarno sem imel v Tolminu, živim pa v Kobaridu . Moje notarsko mesto v Tolminu 
je po moji upokojitvi zasedla kolegica notarka . Ljudje me na cesti še ustavljajo in sprašujejo za 
pravne nasvete, vendar se s tem ne ukvarjam več . Le tu in tam kakšnemu znancu še svetujem v 
zapuščinskih zadevah, sicer pa jih napotim k ustreznemu pravnemu strokovnjaku . Edini pravi 
stik s pravom imam še kot član nadzornega sveta Občine Kobarid . 

Kakšna je bila tvoja življenjska in poklicna pot?

Rodil sem se leta 1948 v Kobaridu, na svojem domu, s pomočjo babice in maminih najboljših 
prijateljic . Oče je bil po poklicu krojač, za poklic se je izšolal v Milanu . Doživel in preživel je 
dve svetovni vojni ter osamosvojitev Slovenije – kar veliko za eno samo življenje . Mama je bila 
gospodinja in je očetu veliko pomagala pri njegovem delu . Imam še sestro, ki živi v Ljubljani in 
s katero imam tesne in pogoste stike . 

Osnovno šolo sem obiskoval v domačem kraju, v Kobaridu . Šola mi ni delala posebnih težav, 
zato sem po končani osemletki nadaljeval izobraževanje na gimnaziji v Tolminu, ki je prav 
tisto leto prvič odprla svoja vrata (tolminska gimnazija letos slavi že 54-letnico delovanja) . 

Ljudje me 
na cesti še 
ustavljajo in 
sprašujejo 
za pravne 
nasvete, 
vendar se 
s tem ne 
ukvarjam več. 
Le tu in tam 
kakšnemu 
znancu še 
svetujem v 
zapuščinskih 
zadevah, sicer 
pa jih napotim 
k ustreznemu 
pravnemu 
strokovnjaku.
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Na gimnazijsko obdobje me vežejo 
zelo lepi spomini . To je bil čas bi-
tlomanije in Rollingov, čas dolgola-
scev in flower power gibanja ter čas 
velikih svetovnih sprememb . Imeli 
smo odlične profesorje, ki so nam 
dijakom brez ideoloških pritiskov 
in indoktrinacij odpirali obzorja v 
svetovne dogodke in gibanja . S to 
generacijo maturantov iz leta 1967 
se še vedno dobivamo . Priznam, da 
so to zelo čustvena srečanja . Po ma-
turi sem se na veliko presenečenje 
in razočaranje mojega profesorja 
slovenščine odločil za študij prava . 
Profesor je pričakoval, da se bom 
vpisal na študij slavistike in nekoč 
nadaljeval njegovo delo . Zamera je 
bila tolikšna, da se je profesor dolga 
leta obračal stran, če sva se srečala 
na cesti – vse dokler ni izvedel, da 
moja najmlajša hčerka študira pri-
merjalno književnost . Takrat me je 
ob nekem srečanju kar sredi ulice 
objel in izjavil: »Pa le ni bilo vse za-
man!«

Pravno fakulteto sem obiskoval v 
Ljubljani in jo dokončal leta 1972 . 
Iz te študentske generacije je izšla cela vrsta znanih pravnikov, npr . Janez Kranjc, France Arhar, 
Anton Gašper Frantar, Dragica Wedam Lukič, Etelka Korpič Horvat, Zvonko Fišer … V času 
študija sem stanoval v Ljubljani in užival polno študentsko življenje . Obvezni enoletni vojaški 
rok sem odslužil v Bohinjski Bistrici, pretežno pa kot smučarski učitelj na Pokljuki . Po odslu-
ženem vojaškem roku sem se zaposlil v Gradbenem podjetju Posočje . To je bil čas majskega 
rušilnega potresa v Posočju in bližnji Furlaniji ter čas intenzivne obnove porušenih objektov . 
Pravosodni izpit sem opravil leta 1985 . V gospodarstvu se nisem dobro počutil, čutil sem, da to 
področje dela ni zame, da želim početi nekaj drugega .

Ker je tedanja sodnica na sodišču v Tolminu odšla na novo delovno mesto v Ljubljano, sem 
kandidiral za sodnika in bil izbran . Sodišče v Tolminu je bilo majhno, tam sva bila zaposlena le 
dva sodnika, ki sva bila »deklici za vse« . Dodeljene so mi bile zapuščine in nepravdni postopki, 
občasno tudi pravde . Proti koncu sodniške funkcije me je posebej pritegnilo urejanje agrarnih 
skupnosti . Mislim celo, da sem bil prvi v Sloveniji, ki se je spopadel s to problematiko . V delu, 
ki se je nanašal na sodno pristojnost, sem uspešno sodeloval pri pripravi Zakona o agrarnih 
skupnostih . 

Sodnik sem bil deset let, do leta 1995, ko se je v Sloveniji znova uvedel notariat . Prijavil sem se 
in bil imenovan med prvimi 30 notarji, notarsko delo v Tolminu sem pričel opravljati z dnem 
1 . 6 . 1995 . To so bili zelo negotovi časi . Zakon o notariatu je bil sicer jasen, natančno je določal 

Zakon o 
notariatu je 
bil sicer jasen, 
natančno 
je določal 
pristojnosti 
notarjev, v 
praksi pa 
se je vedelo 
malo ali sploh 
nič, kaj naj bi 
notarji sploh 
počeli, še 
sami nismo 
točno vedeli, 
kako se lotiti 
dela. Najel 
sem poslovne 
prostore, 
jih opremil, 
nabavil žige, 
notarske 
knjige in 
se skupaj 
s kolegi 
notarji učil 
notarskega 
dela.

Toblach, Dobbiaco 2004, Na vrhu prelaza proti Cortini,  
v ozadju Tre cime di Lavaredo.
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pristojnosti notarjev, v praksi pa se je vedelo malo ali sploh nič, kaj naj bi notarji sploh počeli, še 
sami nismo točno vedeli, kako se lotiti dela . Najel sem poslovne prostore, jih opremil, nabavil 
žige, notarske knjige in se skupaj s kolegi notarji učil notarskega dela . Težko sem dobil prvo 
tajnico, saj nobena, ki je kaj vedela o pravnih zadevah, ni želela zapustiti varne in zanesljive 
službe na sodišču, pri odvetniku … 

Kako si usklajeval poklicno in družinsko življenje?

Z usklajevanjem zasebnega in poklicnega življenja nisem imel veliko težav . Menim, da sem živel 
srečno družinsko življenje . Žena Sonja je po rojstvu tretje hčerke, čeprav zelo nerada, pustila 
delo, ostala doma ter se posvetila družini . Vse tri hčerke so maturirale na gimnaziji v Tolminu . 
Najstarejša hčerka Tanja je diplomirala iz francoskega in angleškega jezika na Filozofski fakul-
teti v Ljubljani, srednja hčerka Katarina je diplomirana ekonomistka, najmlajša hčerka Nina pa 
je diplomirala iz primerjalne književnosti, lansko leto pa doktorirala iz literarnih ved . Slednjega 
žena Sonja žal ni dočakala, doživela je še rojstvo dveh vnukov, nato jo je vzela zahrbtna bolezen 
– rak . Za vedno se je poslovila od nas na svoj 61 . rojstni dan . Do svoje smrti pred devetimi leti 
je bila Sonja osrednja oseba in steber naše družine . Vsi jo močno pogrešamo . Hčerka Nina ji je 
v posvetilu v svoji doktorski disertaciji izrekla kratko, a pretresljivo in lepo zahvalo za vse, kar 
nam je dala Sonja kot žena in mama . Sedaj sem dedek šestim vnukom in vnukinjam . 

Kako sta te zaznamovala književnost in glasba?

Leta 1955 mi je neka očetova znanka prinesla iz Ljubljane knjigo Mareličin sin iz knjižne zbirke 
Čebelica . Ta knjiga je bila začetek moje poti v svet pisane besede, ki še vedno traja . Knjige so mi 
ves čas pomenile pomemben del mojega življenja, čeprav niso nikoli prestopile meje ljubitelj-
skega zanimanja zanje . Doma imam obsežno knjižnico, v kateri se je nabralo kar veliko knjig z 

Notarski izlet po poteh soške fronte, ki ga je organiziral Edvard Sivec.
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različnih področij in obdobij, v slovenščini in tudi v tujih jezikih . Čaka me še kar nekaj dela, da 
bom vse knjige uredil in popisal . 

Zelo rad berem . S hčerko Katarino se v tem zelo ujameva in imava dolge pogovore o knjigah . Za 
branje moraš imeti energijo, predvsem pa čas . Že v srednješolskih letih sem o literaturi vedel 
čisto vse . Vse! Požiral sem knjige, prebral vsa dela Dostojevskega, Tolstoja, Solženicina in dela 
ruskih klasikov, vedel sem vse o življenjepisih avtorjev, njihove življenjske zgodbe, skratka vse . 

Kaj berem v zadnjem času? Spet sem se lotil branja klasičnih del svetovne literature . Pravkar 
me je navdušil ruski pisatelj Čehov s svojimi Novelami v čudovitem novem prevodu . Nedose-
gljivo! Pronicljivo in neverjetno aktualno . 

Eden mojih najljubših pesnikov je Salvatore Quasimodo, ki ga skušam brati v izvirniku, v itali-
janščini . Počasi se prebijam skozi njegove pesmi in neizmerno uživam v verzih . Mojster besede 
je . 

Za glasbo sem se pričel zanimati že v srednji šoli . Moja generacija je doživela začetek in razvoj 
bita in rock & rolla ter vseh drugih številnih glasbenih zvrsti, ki so se razvile iz teh osnov . Po-
znali smo vso takratno glasbeno sceno, poslušali Beatle, Doorse, Rolling Stonse in druge, radio 
Luksemburg in glasbo z redkih vinilk, ki so jih nekateri, da ne rečem privilegiranci, prinesli iz 
tujine . Pa popevke s festivala San Remo – tu smo bili Primorci pravi eksperti . 

Kasneje je moje glasbeno zanimanje počasi prešlo na klasično glasbo, zlasti na instrumental-
no . Zasluge za to pripisujem predvsem profesorju Maksu Pirniku, ki nas je v gimnaziji skušal 

vpeljati v ta takrat skoraj nerazu-
mljiv svet umetnosti . Kasneje mi je 
čarobnost klasične glasbe odstiral 
tudi mož moje tete v Trstu, kamor 
sem hodil na počitnice . On je bil vr-
hunski poznavalec vseh zvrsti kla-
sične glasbe . Z leti sem potihoma 
in spontano postal ljubitelj zlasti 
simfonične glasbe, v kateri vedno 
znova odkrivam nove izpovedi in 
brezmejno lepoto . Sam žal nimam 
nikakršne glasbene izobrazbe, zato 
so moje poti v svet glasbe težavne 
in velikokrat osamljene . Glasba me 
izpopolnjuje, navdihuje . Na vso 
srečo imamo zadnjih 30 let v Lju-
bljani v okviru raznih abonmajev 
možnost poslušati svetovno pri-
znane orkestre, dirigente, soliste in 
druge umetnike . Redno obiskujem 
koncerte klasične glasbe v Ljublja-
ni, Trstu, Vidmu in drugod . 

Šport je tvoj način življenja, ki 
te spremlja že vse življenje.

Biti notar 
v manjšem 
kraju je način 
življenja, 
primerno 
se moraš 
obnašati ne 
samo v službi, 
temveč tudi 
takrat, ko 
zapreš vrata 
svoje pisarne, 
saj si vsem na 
očeh. Takšna 
razmerja 
imajo torej 
lahko pri 
notarskem 
delu veliko 
prednosti, 
a tudi nekaj 
slabosti.

Tržaški polmaraton dveh gradov 2004, čas 1 ura 27 minut 
10 sekund, 2. mesto v kategoriji nad 50 let.
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Da, s športom živim od malih nog, 
pritegnil me je že zelo zgodaj . Za-
čelo se v TVD Partizan, kjer so nas 
najprej naučili osnovnih telesnih 
spretnosti, pred koncem osemletke 
pa smo že »specializirali« . Že takoj 
me je zanimala košarka, s katero 
sem se kljub moji »nevišini« ukvar-
jal vse do služenja vojaškega roka . 
Fantje z gimnazije Tolmin smo bili 
leta 1967 slovenski košarkaški pr-
vaki med gimnazijami . Z domačim 
klubom TK Kobarid pa smo nasto-
pali v II . ligi – zahod vse do zname-
nitih portoroških sklepov . Na ta čas 
imam številne lepe spomine o dru-
ženju s prijatelji, žal so nekateri že 
pokojni . Tudi moja študentska leta 
so bila izpolnjena s športom . 

Po prihodu iz JLA sem se začel pozimi ukvarjati s smučarskim, poleti pa s suhim tekom . V 40 
letih aktivnega ukvarjanja s tekom sem doživel veliko lepega, potoval v številne kraje po Evropi 
in spoznal veliko prijetnih ljudi, z mnogimi od njih še vedno vzdržujem stike . Hčerka Katari-
na je bila obetavna smučarka, zato sem za šest let prekinil svojo lastno športno dejavnost, da 
sem jo spremljal na treninge in tekmovanja . Zaradi športa sva s hčerko prekrižarila skoraj vso 
Evropo . V tistem obdobju sem postal predsednik Smučarskega kluba Matajur iz Tolmina ter 
predsednik Primorske tekmovalne skupnosti v smučanju – za dobo 14 let . Ko se je hčerka po 
končani osnovni šoli odločila, da preneha s smučanjem, sem se spet vrnil k svojim starim špor-
tnim aktivnostim in jih vzdržujem vse do danes . 

Med številnimi prireditvami, ki sem se jih udeležil, mi je najbolj ostal v spominu Vassa tek 
na Švedskem in prečkanje Laponske od rusko-finske meje do finsko-švedske meje (Border to 
Border), ko smo na smučeh v sedmih dneh pretekli več kot 500 km po čudoviti pokrajini ne-
preglednih ravnin in jezer . Nekje v teh brezpotjih sem videl in doživel polarni sij . Nepozabno!

Leta 2004 sem se udeležil smučarskega maratona (42 km) Dobbiaco–Cortina . Trasa te proge 
je izjemno zahtevna, saj se 17 km neprekinjeno in strmo vzpenja . Vzpon je bil težak, vendar 
sem progo zmogel v času dve uri 22 minut 54 sekund, kar je bil zelo dober rezultat . In kdo je bil 
tekmovalec, ki me je premagal za dve sekundi? Nihče drug kot Andrea Massi!!!

Med suhimi teki izstopa 35 udeležb na teku okrog Ljubljane, kjer sem z ekipo celo zmagal 
v svoji kategoriji . Neverjetno vzdušje, ki jo ustvari tek 30 .000 tekačev, je bilo na Berlinskem 
maratonu . Posebno ponosen sem na solo tek od koče Klementa Juga v Lepeni preko Krnskega 
jezera, Bogatinskega sedla in koče na Komni do hotela Zlatorog v Bohinju, ki sem ga brez se-
kunde hoje ali počitka pretekel v dveh urah in 20 minutah! 

Nekaj let sem se pri teku družil tudi z drugimi aktivnimi notarji, npr . z Natašo Erjavec, An-
drejem Rozmanom, s sedaj že pokojno Eriko Braniselj, tudi Sonja Kralj je kdaj obula tekaške 
copate, pa s Sašom Šancem in še kom .

Z Eriko Braniselj in Natašo Erjavec pred začetkom 
Ljubljanskega maratona.
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Danes se tekmovanj ne udeležujem več, pač pa zase še vedno odtečem po 150 km na mesec, 
vsak dan približno osem kilometrov . Zadnjo zimo, zaznamovano z epidemijo covida-19, sem 
zaradi dobre fizične kondicije in tudi dobrih snežnih razmer pretekel na smučkah preko 1000 
km in pri tem neizmerno užival . 

Na vso srečo nisem imel v zvezi s športom nobenih težjih poškodb, doživel sem le kak manjši 
zdrs na ledu ali snegu . 

Kako se spominjaš svojih notarskih let?

Spomini na moje notarsko poslovanje so seveda zelo sveži, saj sem upokojen šele dobri dve leti . 
Notarske storitve sem opravljal na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin, to je 100 km od 
Trente do Podbrda . Številne svoje stranke sem poznal že od prej, bili smo znanci, prijatelji ali 
so nas kako drugače povezovale skupne aktivnosti in življenje nasploh . Ta specifična osebna 
povezanost notarja z domačini velja verjetno za vse notarje v manjših krajih, saj se tukaj pozna-
mo vsi, vsak ve vse o drugem in tudi jaz sem imel v dolgih letih delovanja kot notar nekakšen 
pregled nad zgodovino in dogajanjem v skoraj vsaki družini . Če sem hotel ali ne, sem vedel za 
družinske povezave svojih strank, za njihove finančne probleme, dediščine in vse ostalo . Biti 
notar v manjšem kraju je način življenja, primerno se moraš obnašati ne samo v službi, temveč 
tudi takrat, ko zapreš vrata svoje pisarne, saj si vsem na očeh . Takšna razmerja imajo torej lah-
ko pri notarskem delu veliko prednosti, a tudi nekaj slabosti . Med slednjimi je najbolj očitno to, 
da postaneš podzavestno del problemov svojih strank z vsemi posledicami . Sam s tem nisem 
imel težav . Z ljudmi sem sodeloval korektno, spoštljivo in profesionalno, kar so mi stranke v 
enaki meri tudi vračale . 

Med značilnostmi notarskega dela na Tolminskem bi izpostavil delo s tujci, najprej z Italijani . 
Obmejno področje Tolminskega je bilo več kot 20 let del Kraljevine Italije . Številne nepre-
mičnine so prešle na podlagi različnih pravnih naslovov v last italijanskih državljanov . Po osa-
mosvojitvi Slovenije so se ta lastninska razmerja pričela urejati na različne načine . Ker za silo 
obvladam italijanski jezik, so se name obračali ljudje z različnih koncev Italije, največkrat so bili 
to dediči prvotnih lastnikov . V moji pisarni pa je vsak od njih dobil primeren in dostojen poduk 
o zgodovini njihove okupacije, o čemer največkrat niso imeli pojma . Iz dolžnosti in spoštovanja 
do naših staršev, ki so preživeli težko življenje pod okupacijo, sem se čutil dolžnega, da jim to 
povem .

In še stereotipno vprašanje – kakšni so tvoji načrti za prihodnost?

Odgovor je seveda enako stereotipen kot vprašanje: zdravje in še enkrat zdravje, ostalo pa dan 
za dnem . V mojih letih je načrtovanje prihodnosti izgubljen čas, ob idejah univerze za tretje 
življenjske obdobje me kar zmrazi . Svojo nekdanjo notarsko pisarno občasno obiščem, tudi 
slišim se kdaj z nekaterimi kolegi, vendar so to zgolj prijateljska kramljanja . Kot je ugotovil 
ameriški pisatelj Truman Capote (Zajtrk pri Tiffanyju): Other voices, other rooms . Če bo No-
tarska zbornica Slovenije tudi v prihodnje pripravila novoletna srečanja upokojenih notarjev, 
se jih bom z veseljem udeležil . 

Spoštovani Edi, naj ti zdravje še naprej in dolgo služi, uspešno teci v nove športne zmage, četu-
di ne za medalje, temveč zase in za krepitev svojega zdravja . Uživaj v knjigah, zgodovini, glasbi 
in drugih stvareh, ki te zanimajo, predvsem pa naj ti bo lepo v krogu svoje družine .

Ker za silo 
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V pravniškem poklicu je kar nekaj znanih imen, ki niso povezana le s paragrafi, temveč 
tudi z literaturo. Odvetniki in sodniki so bili France Prešeren, Ivan Tavčar, Fran Mil-
činski, Janez Mencinger, med njimi tudi ena redkih žensk Ljuba Prenner ter še nekateri 
drugi. Med notarji pa najdemo le nekaj pisateljskih imen: Janko Kersnik (1852–1897) kot 
najbolj znan pisatelj notar, Ivo Šorli (1877–1958), Anton Zevnik (1877–1944 in Luka Sve-
tec (1826–1921). Najbrž bi jih bilo več, če ne bi notariata 1944 ukinili in je znova zaživel 
šele 1995. 

Uvodoma naj pojasnim, da je ta članek napisan v poljudni obliki iz želje, da kot ljubiteljica pi-
sane besede in knjig osvetlim lik Janka Kersnika predvsem v vlogi notarja . Na lastno pest sem 
se zato zakopala med listine, hranjene v Zgodovinskem arhivu v Ljubljani, in vnovič prebrala 

večino Kersnikovih del, tokrat z očmi notarke . Poklic notarja je močno 
odražen v vseh Kersnikovih literarnih delih . 

»Ah, vi juristi – suhoparni ste in brezčutni! Pa kaj brezčutni! Trdi in 
tesnosrčni, malenkostni in brez – poezije! V prahu svojih aktov si morite 
ves razum za poezijo!«

S temi besedami Janko Kersnik opiše pravnike in tudi samega sebe v 
Kmetskih slikah v svoji zgodbi V zemljiški knjigi . Je pravo res suhopar-
no, dolgočasno, predvidljivo, pravniki pa zaprti, togi, trdosrčni ljudje? 
Branje Kersnikovih zgodb ovrže te stereotipe .

ZGODNJA LETA JANKA KERSNIKA

V Kersnikovem času se je na območju takratnih slovenskih pokrajin 
uporabljal Obči državljanski zakonik, ki je veljal od 1 . 1 . 1812 . Leta 
1971 je bila nastavljena nova zemljiška knjiga, pravna podlaga za delo-
vanje notarjev pa je bil notarski red, ki je veljal od 25 . 7 . 1871 . To je bil 
čas razmaha industrije, trgovine, gradnje železnic, čas agrarnih reform, 
razpada fevdalizma, rasti meščanstva in kapitalizma ter propadanja 
kmetijskih gospodarstev . Večji del sedanjega slovenskega ozemlja je ta-

Staša Lepej, notarka v Zagorju ob Savi

GRAŠČAK, PISATELJ  
IN NOTAR

Janko Kersnik
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krat spadal pod Avstro-Ogrsko, v šolah in uradih se je uporabljala nemščina . Pritiski na sloven-
ski jezik, da bi ga izpodrinila nemščina, so bili veliki, ponemčevanje je bilo v polnem razmahu .

Janko Kersnik je izhajal iz meščansko-plemiške družine . Njegov oče je bil sodnik, mama pa 
plemkinja . Bila je vnukinja odvetnika, ki je kupil grad Brdo pri Lukovici, in je grad podedovala 
po njem . Grad je bil zgrajen v 16 . stoletju . V njem so se izmenjavali razni gospodarji, dokler ni 
prišel v posest družine Kersnik . 

Brdo in Lukovica sta v 19 . stoletju spadala pod kamniški okraj . Brdo je bilo pomembno sodno, 
trgovsko in upravno središče ter postojanka ob cesarski cesti, ki je povezovala Trst z Dunajem . 
V Kersnikovih časih pa je Lukovica že začela izgubljati svoj pomen in se začela spreminjati v 
podeželsko naselje . Promet se je s cesarske ceste preusmeril na železnico in kraje ob njej . V 
mogočni graščini Brdo je bilo sodišče, zemljiška knjiga, davkarija, zapori in notariat . V Luko-
vici, v osrčju kmečkega življa in tradicionalnega podeželskega življenja, si je služilo kruh nekaj 
odvetnikov, zdravnikov, učiteljev in birokratov, ki so predstavljali zametek prvega slovenskega 
meščanstva . Gospodarske spremembe so veliko kmetij spravile na boben, obubožani kmetje so 
odhajali na delo v tujino, v nemške dežele in Ameriko .

V takšno malomeščansko kmečko okolje se je dne 4 . 9 . 1852 rodil Janko Kersnik kot prvi iz-
med šestih otrok . Zaradi očetove službe se je družina tri leta po Jankovem rojstvu preselila v 
Ljubljano, vendar so poletja in počitnice preživljali na Brdu, kjer je prihajal v stik s kmeti in 
meščani . Ko je bil Jankov oče za nekaj časa premeščen za sodnika v Stično, je Janko Kersnik 
tam spoznal pisatelja Josipa Jurčiča, ki je močno vplival na njegovo nadaljnje pisateljevanje in 
življenje nasploh . V študentskih letih, ko je Kersnik študiral pravo najprej na Dunaju, potem 
pa v Gradcu, se je seznanil še z Antonom Tomšičem, kasnejšim urednikom Slovenskega naro-
da, pa s Franom Levstikom, Josipom Stritarjem in drugimi . Vsi so bili aktivni udeleženci slo-
venskega narodnega gibanja, vsi so pisali in objavljali članke v Slovenskem narodu . Napredni 
slovenski izobraženci in študentarija so se zbirali v čitalnicah . Po letu 1879 so se politične in 
kulturne razmere spremenile, slovenski jezik se je uvajal v šole in urade . Janko Kersnik je skupaj 
z Jurčičem, Levcem in Tavčarjem ustanovil literarni mesečnik Ljubljanski zvon, ki je bil temelj 
takratnega slovenskega leposlovja in umetnosti . 

Ta daljši uvod z opisom razmer, v katerih je živel Janko Kersnik, je potreben za boljše razume-
vanje njegove osebnosti in pisanja . 

ŠTUDIJ PRAVA, JANKO KERSNIK 
POSTANE NOTAR

Kersnikova poklicna pravniška kariera se je pričela v 
državni službi v Ljubljani . Razmišljal je, da bi postal 
odvetnik, potem pa mu je ponudil službo v svoji no-
tarski pisarni sorodnik in krstni boter Jernej Zupanc . 
V Gradcu je Janko Kersnik avgusta 1878 opravil poli-
tični državni izpit . Ves čas ga je vleklo nazaj domov na 
Brdo, kjer se je oktobra istega sprostilo notarsko me-
sto . Tamkajšnji notar Johan Roth je namreč nenadoma 
umrl, zato je Janko Kersnik opustil svojo službo pri no-

V Gradcu je 
Janko Kersnik 
avgusta 
1878 opravil 
politični 
državni izpit. 
Ves čas ga je 
vleklo nazaj 
domov na 
Brdo, kjer se 
je oktobra 
istega 
sprostilo 
notarsko 
mesto. 
Tamkajšnji 
notar Johan 
Roth je 
namreč 
nenadoma 
umrl, zato je 
Janko Kersnik 
opustil svojo 
službo pri 
notarju 
Zupancu v 
Ljubljani in 
leta 1879 
postal 
notarski 
namestnik na 
Brdu.

Pisalna miza, za katero je uradoval notar Janko Kersnik ter 
del njegove knjižnice.
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tarju Zupancu v Ljubljani in leta 1879 postal notarski namestnik na Brdu . Zaradi obilice dela 
v pisarni, pisateljevanja in drugih aktivnosti mu je šele aprila 1880 uspelo v Gradcu opraviti 
notarski izpit . Dne 7 . 6 . 1880 Janko Kersnik pri svojih 28 letih uradno postane notar na Brdu 
pri Lukovici . 

Notarje je v tistem času v skladu z Notarskim redom (zakonom) iz leta 1855 in 1871 imenovalo 
pravosodno ministrstvo (Justizministerium) na Dunaju . Notariat je bil poklic v interesu cen-
tralne oblasti . Notarski red je določal, da »notarje imenuje država in jih pooblašča, da po na-
ročilu strank sestavljajo beležniške listine, to je beležniške zapise, zapisnike in potrdila kot javne 
listine«. Gradivo o imenovanju notarjev se hrani v Avstrijskem državnem arhivu na Dunaju 
(Österreichisches Staatsarchiv) . Žal se je po ukinitvi notariata v Sloveniji velik del notarskega 
arhiva uničil in izgubil . Odločbe o imenovanju Janka Kersnika za notarja mi še ni uspelo izbr-
skati iz arhivov, si jo bom pa prizadevala pridobiti . 

NOTARSKE LISTINE IN ARHIV JANKA KERSNIKA

Zgodovinski arhiv Ljubljana hrani v fondu pod naslo-
vom Janko Kersnik, notarski namestnik in notar na 
Brdu za obdobje 1880–1897, njegove notarske listine, 
v fondu Kersnik Janko, notar na Brdu, razne zadeve, 
pa hrani dokumente o notarskem poslovanju na Brdu za 
obdobje 1883–1889 in zajema tudi del notarskih listin in 
notarskih knjig notarja Mateja Hafnerja, ki je po njegovi 
smrti nasledil Janka Kersnika . 

V Zgodovinskem arhivu Ljubljana je shranjeno celotno 
notarsko poslovanje notarja Janka Kersnika . V škatlah so 
zložene skrbno popisane in oštevilčene mape z notarski-
mi zapisi in notarske knjige, vse v izvirniku . Previdno in 
spoštljivo odprem knjigo velikega formata, na naslovnici 
katere piše »Notariats repertorium 1 – 4231« – notarski 
repertorij, splošni vpisnik torej . Na prvi notranji strani 
vpisnika je pečat, na drugi strani pa potrditev vpisnika, 
ki vsebuje podpis odgovorne osebe (verjetno z ministr-
stva za pravosodje), grb avstro-ogrskega cesarstva, trije 
kolki za skupaj 50 kron ter 2 forinta ter datum 7 . 6 . 1880 . 
S tem datumom se začnejo vpisi v notarske knjige Janka 
Kersnika, s tem datumom je postal notar na Brdu . 

Notarski repertorij ima pravzaprav enake rubrike, kot 
so jih imeli splošni vpisniki slovenskih notarjev pred 
uvedbo elektronskih vpisnikov . Vsebujejo zaporedno 
številko, datum vpisa, podatke o strankah, naslov listi-
ne, ki jo je sestavil notar, tarifo in znesek pristojbine ter 

rubriko za pripombe . Vzporedno so takratni notarji vodili tudi »indeks k notarskemu reperto-
riju« (imenik strank), v katerega so vpisovali stranke po abecednem vrstnem redu in po številki 

Prvi vpisi notarja Janka Kersnika 
v notarski repertorij na začetku 
njegovega poslovanja 7. 6. 1880.
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vpisnika v repertoriju . Zgodovinski arhiv hrani tudi knjigo protestov notarja Janka Kersnika, a 
je v njej le nekaj zapisov . 

Prvi vpis notarja Janka Kersnika v notarski repertorij je opravljen na dan 7 . 6 . 1880, nanaša pa 
se na sestavo ženitne pogodbe . Notar je s svojim podpisom potrdil vsako stran vpisnika . Zadnji 
vpis v notarski repertorij nosi datum 3 . 7 . 1897 in se nanaša na dve poverilni pobotnici . Verje-
tno pa zadnjih vpisov v repertorij ni več opravil Janko Kersnik, temveč njegov substitut Mate 
Hafner, ki je z dnem 28 . 7 . 1897, to je na dan smrti Janka Kersnika, zaključil njegove notarske 
knjige . 

Porumeneli in prašni notarski zapisi po vsebini niso dosti drugačni od dandanašnjih . Največ 
je notarskih zapisov izročilnih, kupoprodajnih in darilnih ter ženitnih pogodb . Veliko je tudi 
dolžnih pisem in izbrisnih dovoljenj . Vse listine so napisane v ličnem razločnem rokopisu, brez 
jezikovnih napak . Zanimivo bi bilo vedeti, ali je notar sam osebno pisal v rokopisu te listine ali 
je njihovo vsebino narekoval morda pisarju, ki je listine napisal, notar pa jih je samo podpisal in 
žigosal . Nekatere notarske listine so pisane v nemškem jeziku, večina pa v slovenskem jeziku . 
Vsak notarski zapis nosi ime »notarski akt«, na zgornjem levem robu je zaporedna številka 
listine, na desnem robu pa podatek, ali gre za izvirnik (pervopis ali prvopis) ali odpravek . No-
tarska listina ima grb avstro-ogrske monarhije in kolke . Notarski zapis se prične takole: »Pred 
menoj Jankom Kersnikom, cesarskim in kraljevim notarjem na Brdu na Kranjskem so stranke te 
in te sklenile … pogodbo.« Vsaka listina se zaključi z lastnoročnimi podpisi strank ter podpisom 
in pečatom notarja . Večina arhiviranih listin ni zvezanih z vrvico, nekatere listine iz zadnjega 
obdobja Kersnikovega poslovanja pa so prešite z jamstvenikom in imajo notarsko nalepko . Iz 
številnih listin je razvidno, da pogodbene stranke niso pismene (obdobje 19 . stoletje), zato so 
pri podpisovanju listin sodelovale tri zapisne priče (in ne le dve priči, kot se zahteva danes) . 
Ženske dolgo časa niso smele biti zapisne priče . 

Pri pregledovanju zgodovinskih listin notarja Janka Kersnika sem se kot notarka močno za-
vedala dejstva, da so notarske listine dejansko trajne, da bodo večno ostale v nekih arhivih in 
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Prva stran notarskega zapisa cesarskega in kraljevega notarja Janka Kersnika.



106

Notarski vestnik | oktober 2021

DRUŽABNA KRONIKA | Resno in manj resno

da bo nekdo morda čez 100 let iskal 
podatke iz njih . Iz vsake listine po-
sebej je razvidna notarjeva strokov-
nost, natančnost, pismenost, po-
znavanje slovnice in pravopisa, pa 
tudi površnost, napake . Stare listi-
ne so pisane v rokopisu in lepopisu . 
Sodobnim notarjem delo olajšajo 
računalniki, a nam ga lahko tudi 
zagrenijo s »copy-paste« lepljenji 
besedil iz prejšnjih pogodb . Kot 
danes jaz trkam prah z listin kolega 
notarja Kersnika, ga bo nekoč mor-
da nekdo tudi z mojih . Se zaveda-
mo, notarji in kolegi, da strokovne 
in jezikovne napake ter površno pi-
sana besedila in strokovne napake 
ostanejo za vedno? 

JANKO KERSNIK KOT GRAŠČAK, POSESTNIK, POSLANEC IN ŽUPAN

Kako sta torej okolica grajskega kompleksa Brdo in vaško okolje vplivala na Janka Kersnika kot 
notarja in pisatelja? Ta lepi kraj se je za vedno vtisnil v njegovo srce in ga navdihoval pri nje-
govem ustvarjanju, tu je našel svoj mir, svoje skrite kotičke za branje leposlovnih in strokovnih 
knjig, za premišljevanje, študij, pisanje, pogovore z veljaki in preprostimi ljudmi . Grad je bil 
njegovo zatočišče, dom in služba .

Notarska listina Janka Kersnika iz leta 1871.

Del arhivskega gradiva o Janku Kersniku v Zgodovinskem arhivu Ljubljana.
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Franc Levec, literarni zgodovinar, urednik in šolnik, ki je bil nekaj časa domači učitelj Janka 
Kersnika, je grad Brdo opisal takole: »Veliko gradov poznam na Slovenskem, a nobenega ne, 
ki bi imel lepšo lego in krasnejšo okolico kakor brdski grad. Kamor se ozreš, prijazne vasi, lepe 
cerkve in bele ceste, temni gozdovi, zeleni travniki, bogato polje, šumeči potoki, zadaj pa snežno 
beli Grintavec – zares, to je lep kraj.«

Graščak in posestnik Janko Kersnik je torej v tem idiličnem okolju opravljal poslanstvo notarja 
in bil pisatelj, kasneje je postal še deželni poslanec, urednik in župan Lukovice . Po značaju je 
bil družaben, a po drugi strani zadržan, miren in preudaren mož, kar se je odražalo v njegovem 
pravniškem, poslanskem, gospodarskem in političnem delovanju in družinskem življenju . Bil je 
tudi zelo dobrosrčen, a ni želel, da se govori o njegovi dobrodelnosti . Priznanja je odklanjal . Bil 
je ustanovitelj Prostovoljnega gasilskega društva Brdo . Za gradnjo gasilskega doma je leta 1888 
prispeval zemljišče in denarna sredstva, sestavil je tudi pravila društva . V političnem življenju 
je bil pošten in je odkrito kazal svoje napredno narodno in svobodomiselno mišljenje, zaradi 
česar je užival globoko spoštovanje in ugled tudi pri svojih političnih nasprotnikih . A najbolje 
se je počutil in bil zadovoljen na svojem posestvu na Brdu . Življenje je bilo do njega milostno, 
živel je brez težkih življenjskih preizkušenj . 

DRUŽINA IN PREZGODNJA SMRT JANKA KERSNIKA

Poročil se je leta 1881 kmalu potem, ko je istega leta prevzel notariat na Brdu . Njegova žena 
je bila Lojzika Tavčar, hčerka lastnika hotela in kavarne Evropa v Ljubljani . V zakonu se jima 
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Notarska listina Janka Kersnika iz leta 1871. 



108

Notarski vestnik | oktober 2021

DRUŽABNA KRONIKA | Resno in manj resno

je rodilo devet otrok, od tega trije sinovi – Janko (1881), Josip (1883) in Anton (1884) ter šest 
hčerk – Vida (1886), Berta (1887), Maša (1889), Ruša (1890), Nuša (1893) in Slavica (1894) . 
Njuno zakonsko in družinsko življenje opisujejo kot skladno, zgledno in zelo ljubeče .

Žal je Janka Kersnika prezgodaj vzela zahrbtna bolezen . Na lovu se je močno prehladil, vendar 
bolezni ni jemal resno . Ko se je prepozno pričel zdraviti, se je bolezen že razvila v jetiko, zaradi 
katere je umrl 28 . 7 . 1897, star komaj 45 let . 

Janka Kersnika so z vsemi častmi pokopali na pokopališču ob cerkvi na Brdu, tik zraven njego-
ve graščine . K zadnjemu počitku ga je pospremila množica ljudi, slavnostni govornik je bil dr . 
Ivan Tavčar . Na pokopališču na Brdu so pokopani tudi drugi člani družine Kersnik . Skupaj z 
Jankom Kersnikom počiva v njegovem grobu njegova žena Lojzika, ki ga je preživela za skoraj 
40 let, umrla je leta 1933 . V istem grobu je pokopan tudi sin Anton Kersnik, ki je podedoval 
graščino Brdo in na njej gospodaril vse do svoje smrti leta 1959 . Ob smrti Janka Kersnika ni 
bil še nobeden od njegovih devetih otrok polnoleten, najstarejši sin je bil star 16 let, najmlajša 
hčerka pa tri leta . Posestvo je podedoval sin Anton Kersnik, ki je bil ob smrti očeta star komaj 
13 let . Iz vpogleda v zemljiško knjigo za parcelo št . 112/2, k . o . 1933 Lukovica, na kateri stoji 

grad, je razvidno, da se je lastninska pravica v korist 
Antona Kersnika vknjižila šele leta 1911 . Glede na to, 
da je bil Janko Kersnik notar in da ni umrl nenadno, 
temveč po dolgotrajni bolezni, skoraj ni verjetno, da ne 
bi pred smrtjo napravil oporoke in določil dediča svo-
jega imetja . V knjigi Grad Brdo skozi stoletja (avtorjev 
Mitje Potočnika in Andreja Blatnika, Založba Markus, 
l . 2008) je navedeno, da je po smrti Janka Kersnika po-
dedovala graščino in posest na podlagi prisojilne listine 
z dne 29 . 3 . 1898 pisateljeva mama Berta Kersnik, ki se 
je spoznala na kmetovanje in upravljanje posestva . Za-
vezala se je poplačati vse zapustnikove dolgove in pri-
merno vzgojiti otroke oziroma svoje vnuke . Ona je na 
posestvu gospodarila še za časa življenja Janka Kersni-
ka in vse do leta 1911, saj pisateljeva meščanska žena 
naj ne bi bila zmožna upravljati velikega posestva . Ob 
smrti Berte Kersnik pa je postal na podlagi prisojilne 
listine z dne 30 . 8 . 1911 dedič graščine in posestva pi-
sateljev tretji sin Anton Kersnik . Žal mi teh prisojilnih 
listin (še) ni uspelo izbrskati iz arhivov, vendar se mi zdi 
verjetnejša možnost, da je bila Berta Kersnik po smr-
ti sina Janka Kersnika in v zapuščinskem postopku po 
njem skrbnica svojim vnukom, ki so bili vsi še mladole-
tni, in je prevzela upravljanje posestva in ne dediščine . 

Med II . svetovno vojno so Nemci izgnali družino naro-
dno zavednega Antona Kersnika v Srbijo . Ko se je dru-
žina leta 1945 vrnila iz izgnanstva, jo je pričakalo le še 
pogorišče požganega gradu . Pohištva in opreme z gra-
du, predvsem pa obsežne knjižnice ni bilo več, družini 
je uspelo nekako rešiti manjši del pohištva in knjig . Po 
uradni različici naj bi grad leta 1943 požgali partizani, 

Grob Janka Kersnika in njegove žene 
na Brdu pri Lukovici.
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da se vanj ne bi naselili nemški okupatorji . Po vojni družini niso dovolili obnove graščine, zato 
so stavbe propadle . Danes je nekdaj mogočni grad Brdo le še razvalina, ostali so zidovi, ki so 
jih pred leti nekoliko obnovili . Grajska vrata so zaklenjena, notranjost gradu je porušena, iz 
zidovja poganja drevje . Grad je skupaj z vrtom zaščiten kot kulturni spomenik . 

Družina Kersnik je bila velika in s številnimi otroki . Veliko potomcev te družine še danes živi 
v Lukovici in okolici . 

Po Antonu Kersniku je graščino in celotno posestvo leta 1960 podedoval njegov sin Franc 
Kersnik, znan po imenu Tac, torej vnuk Janka Kersnika . Nikoli se ni poročil in ni imel otrok . 
Po njem je dedovala sedanja lastnica Urška Kersnik, prapravnukinja Janka Kersnika, ki ima na 
Brdu ekološko kmetijo Brdo . Z družino živi v hiši, zgrajeni na mestu nekdanje lesene grajske 
lope, ob hiši je prekrasen grajski ribnik s čudovitim parkom . Urška Kersnik se trudi ohranjati 
dediščino slavnega prapradedka Janka Kersnika . Upa, da pride kdaj čas, ko bo utegnila vse 
stvari, ki so ostale po njem, urediti v spominsko sobo in jo ponuditi na ogled javnosti . Veliko 
starih dokumentov je družina odstopila Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani . Janko 
Kersnik je svojim potomcem zapustil nepremičnine, slovenskemu ljudstvu pa bogato literarno 
dediščino . 

VPLIV NOTARSKEGA POKLICA NA LITERARNA DELA JANKA 
KERSNIKA

Najbolj znana literarna leposlovna dela Janka Kersnika so: Na Žerinjah, Rokovnjači (roman je 
začel pisati Josip Jurčič, po njegovi smrti pa ga je dokončal Kersnik), Lutrski ljudje, Ciklamen, 

Ostanki nekdanjega gradu Brdo pri Lukovici.
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Agitator, Testament, Kako je stari Molek tatu iskal, Jara gospoda, Očetov greh, Kmetske slike . 
Pisal je tudi pesmi, feljtone, podlistke, satire ter govore in kritike, ki jih je objavljal v takratnih 
časopisih . 

Ta zapis je osredotočen predvsem na zbirko povesti Kmetske slike, venec podob iz kmečkega 
življenja, ki so nastale v obdobju 1882–1891, ker se v njih najbolj odraža poklic notarja . 

Janko Kersnik je živel na prehodu iz romantike v realizem in velja za enega najpomembnejših 
predstavnikov realizma na Slovenskem . Poleg njega se uvrščajo mednje tudi Fran Levstik, Josip 
Jurčič, Ivan Tavčar in še nekateri, ki so v svojih delih prikazovali vsakdanje ljudi in dogodke, 
realno življenje brez pretiranih olepšav in čustvenosti . Prijateljeval je z Jurčičem, čeprav sta 
izhajala iz povsem drugačnih družbenih okolij: Jurčič iz kmečkega, Kersnik pa iz meščanskega 
okolja . Jurčič je v svojih delih poveličeval kmeta, hvalil njegovo pridnost, dobroto in poštenost, 
tujcem je pripisoval pokvarjenost in slabe lastnosti . Janku Kersniku pa se je poznalo, da izhaja 
iz plemiške družine, da je veleposestnik in notar in da pozna slovenskega človeka do obisti . 
Iz njegovih del veje globoko poznavanje kmečke duše, vendar na kmeta ni gledal romantično 
tako kot Jurčič, temveč objektivno, stvarno . Kmeta je videl z vsemi njegovimi vrlinami in tudi 
slabostmi . Pri svojem delu se je kot notar srečeval s tožbami za premoženje in dediščino, z dol-
goletnim pravdanjem včasih za prazen nič, pogojenim in povzročenim s trmo, pohlepom po 
zemlji, po doti, z zamerami, sovraštvom in maščevanjem . Vedel je za zgodbe pankrtov, zamol-
čanih nezakonskih otrok, za zakonsko nezvestobo in posledice … Janko Kersnik ni le predano 
opravljal svojega notarskega poklica, temveč je z leti in izkušnjami postal tudi pronicljiv psi-
holog, ki je videl v duše svoje strank . Hote ali nehote je bil kot notar vpleten v najbolj intimne 
družinske dogodke, poznal je sorodstvene povezave, vedel je za posestva, ki so zaradi pijanče-

vanja, zanemarjanja ali lahkomisel-
nosti gospodarjev propadla, poznal 
je garaške kmete, ki so jih potomci 
na stara leta vrgli čez hišni prag … 

Tematike mu ni zmanjkalo, zgod-
be je črpal iz vsakdanjega življenja, 
družbenih problemov, družinskih 
povezav in odnosov . V svojih delih 
je opisoval resnične ljudi, njiho-
va dejanja, odločitve, vrednote in 
moralo, njihove grdobije in prebri-
sanost ter družbene razmere . Nič 
človeškega mu ni bilo tuje, vedel je, 
da se živemu človeku lahko vse zgo-
di in da v določenih okoliščinah še 
tako miren, preudaren in moralen 
človek lahko postane pokvarjen, 
preračunljiv, zloben in maščevalen . 

Nekateri kritiki so Janku Kersniku 
očitali, da so njegove zgodbe su-
hoparno pravniške in da v njih ne 
postavi moralnih sodb . Notarji, od-
vetniki in sodniki vemo, da osebe in Del literarnih del Janka Kersnika.
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dogodki govorijo sami zase, v naših poklicih ni moraliziranja in obsojanja kot tudi ne lepore-
čenja . 

V Kmetskih slikah je še posebej čutiti, da je bil Janko Kersnik notar in po duši pravnik . Posa-
mezne zgodbe so brutalno realne, dogodki se odvrtijo v neolepšani luči, s skopimi besedami, 
brez nepotrebnega olepševanja in dolgih opisov ter brez čustvovanj . Zgodbe so življenje samo: 
rojstvo, smrt, hiranje, revščina, zatajen otrok … Je to poklicna deformacija jurista ali morda 
brezčutnost pisatelja? Ujetost v toge paragrafe? Ne!!! Samo trezna realnost in razumevanje člo-
veške duše . 

»Ah, vi juristi – suhoparni ste in brezčutni! Pa kaj brezčutni! Trdi in tesnosrčni, malenkostni …«

Nekdo, ki ni pravnik, težko razume pisateljevo misel, povedano skozi usta odvetnika, glavnega 
junaka zgodbe V zemljiški knjigi . Tako pravi: »Saj veš, kaj je zemljiška knjiga? Tisti nezmotljivi 
zapisnik grehov vsakega, kdor imenuje kaj nepremičnega – kos zemlje svojo last, zapisnik, kjer se 
redno dolgovi in samo dolgovi vpisujejo in tako redkokrat – brišejo. Danes sem imel pred seboj 
izpisek iz take zemljiške knjige, v katerem je v kratkih stavkih zapisan cel roman!«

Pisatelj ni pretiraval . Še danes je zemljiška knjiga veren in včasih pretresljiv, a zanesljiv pokaza-
telj vsega, kar se dogaja ali se je dogajalo na neki zemlji, posestvu, na nekem domovanju . Iz nje 
preberemo menjave lastnikov, prehajanje imetja iz roda v rod, dolgove in služnostne pravice, 
terjatve dedičev, hipoteke … Zemljiška knjiga, podprta s sklepi o dedovanjih, sodbami, porav-
navami, pogodbami …, je živa, v njej so življenja, so dogajanja in so zgodbe . 

Iz knjige Kmetska smrt: »Sedaj živi Antonov rod na Planjavi; trd in mehak, surov in nežen, 
krepak in zdelan, samogolten in dobrodušen, dober in slab – kakor si ga ogledaš …«

Stari zaprašeni spisi in porumeneli akti pripovedujejo zgodbo Janka Kersnika, notarja na Brdu 
pri Lukovici . 

Janko Kersnik 
ni le predano 
opravljal 
svojega 
notarskega 
poklica, 
temveč 
je z leti in 
izkušnjami 
postal tudi 
pronicljiv 
psiholog, 
ki je videl v 
duše svoje 
strank. Hote 
ali nehote 
je bil kot 
notar vpleten 
v najbolj 
intimne 
družinske 
dogodke, 
poznal je 
sorodstvene 
povezave, 
vedel je za 
posestva, 
ki so zaradi 
pijančevanja, 
zanemarjanja 
ali lahko-
miselnosti 
gospodarjev 
propadla.

Podpis in žig notarja Janka Kersnika.
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Poročila o številu umrlih in o stopnji opustelosti so za Dolenjsko mestoma naravnost apokalip-
tična . Črnomaljska kužna epidemija je v slovenskem prostoru prva in zadnja, o kateri poznamo 
razne podrobnosti, sanacijske ukrepe, odmeve v okolici in tudi natančno specifikacijo obolelih 
in umrlih . . . . Kužni komisar Geyman in zdravnik Andrej Koppeniager sta imela nenehne teža-
ve s Črnomaljci, ker le-ti niso hoteli upoštevati prepovedi prehajanja v mesto in iz njega . Na 
Geymanov ukaz sta doktor Koppeniager in ranocelnik Janez Jakob Ubec pozaprla hujskače 
»zagrešenih zločinov opozicije«!!!!!? Ukazal je tudi ločevanje mrtvih od živih, saj se je zgodilo, 
da je med spovedovanjem bolnika pod njegovo posteljo ležal mrtvec . Število vseh umrlih na 
črnomaljskih tleh - skupaj Črnomelj 139 . Kot že rečeno, na Slovenskem od črnomaljske kuge 
konec 17 . stoletja ne srečamo več epidemij, ki bi jih sodobniki označevali kot kuga .

/vir: B . Golec/

Je ravno prišel iz Pobreškega gradu . Da – on Jurij – pomočnik notarja Črnomaljskega, starudi-
jo, ki je pred kakšnim mesecem v strahu pred kugo pobral šila in kopita in pobegnil k žlahti na 
grad Pogance . Da bo kmalu nazaj, je rekel gospod preplašeni notar! Da, da, da, da  . . . . . da ne bi!

Pa si je gnadljiva gospa žena barona Gusiča v Pobreškem gradu zaželela pečatiti darilno listino 
sinu na Hrvaškem tako, da je notarski namestnik Jurij, navkljub karanteni, nemudoma prišel 
v grad Pobrežeje . Gnadljive mlajši sin je ravno umiral v zadnji sobi . Grozno! En sam smrad, 
trup poln črnih, že razpočenih karabunkljev . Seveda se ni dolgo zadržal v gradu, kjer ju je v 
preteklosti gnadljiva baronica, skupaj z notarjem, večkrat sprejela in pogostila . So notar vsakič 
rekli, da se mu gnadljiva grozno dopadejo, še posebej pa njeno nabreklo belo oprsje, da ga je 
imelo, da bi kar potipal . A se ni upal, bednik notarski . Je baron Gusič nemalo Turkom odsekal 
glavo, pa bi še eno notarsko, če bi bilo ravno treba . In ravno, ko je pečatil, mu je pogled nehote 
utekel pod oprsje gnadljive . Nekaj temnega je bilo tam . Ne, ni bila bradavica . Groza – kužni 
karabunkelj . Samo še en šnops in jadrno nazaj v Črnomelj .

»Končno!« Stran od kužnih, v notarjevi sobi, udobno zleknjen na njegovem kavču, ob polod-
prtem oknu, je zahajajoče sonce izza Židovca obsijalo mladostno telesce mladega notarčka 
pomočnika . Ga je gnadljiva Pobreška vedno gledala bolj poželjivo kot tisto staro notarsko tru-

Janez Ferlež, notar v Črnomlju

KUŽNA EPIDEMIJA  
V ČRNOMLJU V LETIH  
1691-1692 
(EPIDEMIC OF BUBONIC PLAGUE IN 
ČRNOMELJ A TYPICAL EXAMPLE OF 
CAUSE AND CONSENQUENCE IN  
URBAN ENVIRONMENTS)
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plo . Je že vedela zakaj! »Ja…, kaj pa ta rjavočrna packica na rahlodlakavih prsih notarčka Jurija, 
ki jih je gnadljiva vedno prikrito gledala . Še včeraj je ni bilo! Pa ne, da je … . karabunkelj!!!!!!?« 

In potem ……… . . vse tiho je bilo! 

Samo kričanje kužnih stražnikov pred hišo Matije Črnugla se je slišalo, ko so z grabljami od 
daleč vlekli iz nje tistih deset črnopomrlih trupel Črnuglovih . In še presunljiv krik preživele 
matere in vdove Ane: »Moj Mate, jo, Moj Mate!«

P .s .
Vsaka primerjava z aktualnim črnomaljskim, bog ne daj občeslovenskim epidemiološkim sta-
njem, je seveda plod črne hudobije in nebrzdanega opozicionizma .
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ANEKDOTE IZ NOTARSKIH PISARN 
(2021)

Čeprav je naše delo pravno gledano strokovno po merilih notariata oziroma temelji na 
obstoječi zakonodaji in kot takšno okorno, je seveda realno življenje večkrat tudi pome-
žik z različnimi iskricami. Nekatere izmed njih je strnila notarka iz Zagorja ob Savi, Staša 
Lepej.

Notarska pisarna v manjšem kraju, kjer se vsi poznajo med seboj . 

Notarka vpogleda v zemljiško knjigo in reče stranki: »Gospod, v zemljiški knjigi imate vpisano še služnost 
stanovanja na ime mame, rojene leta 1920 . Boste to uredili?« 

Stranka: »Ja, vem, da je vpisana .«

»Boste prinesli mrliški list?«

Stranka: »Čemu, saj je mama še živa?«

Ups .

Stranka notarju: »Po e-mailu vam bom poslala pogodbo, ki sem jo sama sestavila, vi pa 
preglejte, če je pravno v redu, in popravite, če kaj ni .«

Notar: »Ali vam zobozdravnik tudi po e-mailu pošlje navodila, kako si sami popravite 
zobe?«

Žena pride v notarsko pisarno s pogodbo, na kateri morata overiti podpisa ona in njen mož . Plačnik notarske 
storitve je država . 

Gospa pove: »Moj mož ne more priti, ker zelo težko hodi, bolijo ga noge, sploh ne gre več ven iz hiše . Bom kar 
jaz podpisala namesto njega, saj ga znam .«

Notarka: »Gospa, tako ne bo šlo . Podpis mora overiti vaš mož in se podpisati na tablico . V primeru, da gospod 
res ne more hoditi, lahko pridem notarka na dom« .

Gospa se strinja . 

Preden odide iz pisarne, vpraša: »Kdaj pa pride notarka k nam na dom? Da namreč naročim možu, da ne bo 
kam šel in bo takrat doma!«
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Notarka sprašuje stranko: »Kakšna pa je vrednost vaše hiše?«

Stranka: »Po GURS-u je 200 .000,00 EUR, vendar smo naredili še prizidek, novo fasado, 
zamenjali okna, naredili mansardno stanovanje… Oooo, vredna je veliko več, vsaj še en-
krat toliko .«

Po koncu pogovora stranka vpraša: »Koliko pa nas bo stal prepis hiše?«

Notarka: »Cena je odvisna od vrednosti nepremičnine .«

Stranka: »Ja, če dobro premislim, hiša sploh ni vredna 200 .000,00 EUR, ker ni toplotno 
izolirana, pa na slabi lokaciji je, pa… Sigurno ni vredna več kot 100 .000,00 EUR .«

Tajnica v notarski pisarni sestavlja račun za notarsko storitev . »Tarifa za izpolnitev davčne napovedi in za 
davčni postopek – pol ure,« pojasnjuje pripravnici . 

Pripravnica začudeno: »Samo pol ure? Jaz sem se z izpolnitvijo tega obrazca mučila tri cele ure, ne moremo 
stranki zaračunati le pol ure!«

Stranke podpisujejo pogodbo o preužitku . Preužitkar izrecno naroči, da se v pogodbo za-
piše klavzula, da »naj ga nihče ne sili k delu, če mu do dela ne bo, in naj mu nihče ne brani 
dela, če bo hotel delati« . 

Prevzemnik se zavezuje to izrecno željo preužitkarja spoštovati . 

Stranka naroči v notarski pisarni sestavo kupoprodajne pogodbe . Notarka pove okvirno ceno storitve . Sredi 
postopka se stranka spomni, da želi, da v primeru njegove smrti žena ne bi dedovala tega stanovanja . V no-
tarski pisarni se nato skleneta za isto nepremičnino dva pravna posla: kupoprodajna pogodba, s katero mož 
postane lastnik stanovanja, in sporazum o neuvedenem dedovanju med zakoncema . 

Stranka je zadovoljna z opravljeno storitvijo – dokler ne prejme računa, ki se nanaša na dve notarski storitvi, 
na dva pravna posla . Stranka trdi, da se posla nanašata na eno stanovanje in da to nista dve notarski storitvi . 
Divje odvihra iz pisarne . 

Notarka čez čas prejme SMS: »Sem plačal . Denar požrite ali pa si zanj kupite zdravila za raka, ker vam želim, 
da zbolite .«

(P .S . notarke:To ni ravno anekdota, je pa resničen dogodek) .

Čas najstrožjih ukrepov proti koroni . Stranki sedita v čakalnici pri notarki, vsaka na svojem 
koncu čakalnice, obe z maskami in obe z berglami . 

Notarka pogleda v sprejemnico in vpraša: »Ali sta skupaj?« 

Stranka: »Ne, samo enake rekvizite imava . Bergle .«
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Tiskarski škrati na listinah upravnih organov .

Spoštovana gospa norka (notarka seveda) .
Pogodba o razdružitvi solatnih nepremičnin (solastnih) .
Potrjujemo prejem prodajne godbe (pogodbe) .

Stranka potrka na vrata notarske pisarne: »Dober dan . K vam sem prišel po en problem .«

Z obračanjem besedila v stavku uspe notarki naslednji umotvor: 
»Predmet darilne pogodbe je tudi lastnik motornega čolna model Yamaha, dolžine 4,90 m…«
Stranka notarko popravi: »V tem členu je napaka . Gre za model Sony .«
To, da je predmet pogodbe LASTNIK čolna, ne opazi .

V notarski pisarni se podpisuje darilna pogodba . Darovalec je starejši gospod, obdarovanci 
pa trije mlajši fantje in mlajša gospodična, vse stranke imajo enak priimek in enak naslov .

Notarka navrže darovalcu kompliment: »Imate pa zelo lepo hčerko .«

Darovalec ponosno: »Nije mi ovo ćerka, nego žena .«

Ups .

Stranka, direktor podjetja iz Belorusije, ki je prvič v notarski pisarni, kasneje pošlje notarki neke podatke . V 
uvodu piše: »Draga Staša…, pošiljam vam potrdilo o …«

Komentar tajnice: »Najbrž vas naziva tako, ker ste dragi .« 

Kupec nepremičnine je 100 % invalid, popolnoma slep . Stanovanje kupuje skupaj s svojo 
partnerko, ki vidi . Prodajalec želi, da se v pogodbo vnese klavzula »videno–kupljeno«, da 
ne bo kasneje kakšnih reklamacij s strani kupcev .

Notarka ob branju notarskega zapisa dvigne obrvi: »Kupec si je stanovanje ogledal… Kako 
ste si ga ogledali, če nič ne vidite?«

Slepi kupec pojasni: »Napišite, da sem si stanovanje ogledal in ga pretipal . Da je upošteva-
na klavzula »kupljeno– videno–prešlatano!«

Stranka med čakanjem pred vstopom v notarsko pisarno bere zadnjo številko Notarskega vestnika in komentira:

»Hvala, notarka, da se nisem našel v vaših notarskih anekdotah .«

Notarka stranki: »Še ne, še ne . V naslednji številki Notarskega vestnika boste .«
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Stranka, nekdanja neuspešna študentka prava, pride overit svoj podpis na kupoprodajni 
pogodbi . Bivšemu možu bo izplačala njegov delež hiše . 

Vzvišeno, samozavestno in cinično modruje: »Delo notarjev in pravnikov nasploh je ab-
solutno precenjeno in oderuško . Takšno pogodbo zna sestaviti vsak! Enostavno prepišeš 
s spleta po nekem vzorcu . Itak vi notarji samo prepisujete in delate copy paste in mastno 
služite . Jaz vam ne bom dala zaslužka! Sama sem sestavila pogodbo in jo bom tudi sama 
nesla na zemljiško knjigo . Prihranila sem 300 EUR .« 

Notarka mirno posluša strankino pametovanje, po overitvi podpisa pa stranki pojasni: 
»Prihranili ste 300 EUR, ker ste sami sestavili pogodbo . Ste pa zato zapravili 2000 EUR, 
ker ste preplonkali neustrezno pogodbo . Če bi namesto kupoprodajne pogodbe z bivšim 
možem sklenili sporazum o razdelitvi skupnega premoženja, ne bi plačali 2000 EUR davka 
na promet nepremičnin in tudi ne sodnih taks za vknjižbo lastninske pravice v zemljiško 
knjigo .«

Stranka ob odhodu iz notarske pisarne besno zaloputne z vrati . Res je enostavno nekaj 
prepisati s spleta . 
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PO VALOVIH  
PIRANSKEGA ZALIVA

Po napornem letu, ki ga je tudi v naših pisarnah dodobra zaznamoval coronavirus, je bilo 
tokratno jesensko strokovno izobraževanje v Portorožu, ki je ob razvpitem »ZOOM-u« 
končno – ob spoštovanju vseh ukrepov - nadomestilo srečanje v živo, za marsikoga pravo 
olajšanje. Še toliko bolj, ker je po premoru pandemije spet sledilo tradicionalno druženje 
na ladji Laho ob obali slovenskega primorja. 

Edina vstopnica je bila tudi tokrat zgolj in samo dobra volja . In te tudi tokrat ni manjkalo, kar 
bi še posebej dobro znali povedati vsi tisti (imena bomo seveda vljudnostno zamolčali), ki so 
večer dodobra prenesli – tudi to v dobri maniri tradicije – v zgodnje jutranje ure . 

Večer pod vedno budnim organizatorskim očesom našega generalnega sekretarja Saša Šance, 
sicer pa čas za sproščen klepet s kolegi z drugih koncev države, malo podprtja s hrano in seve-
da – spet tradicija – notarska torta . Točneje, ker nam je korona leto vzelo eno srečanje, sta bili 
tokrat torti kar dve . In novi prvi mož slovenskega notariata Bojan Podgoršek se je gentleman-
sko umaknil sicer naporni in odgovorni protokolarni predsedniški nalogi in prvi rez prepustil 
svojima predhodnicama, Sonji Kralj in Marjani Tičar Bešter . Ali je bil zato posledično posladek 
slajši ali ne, se po koluarjih še ugotavlja … dejstvo pač je, da sladica prav dolgega življenja ni 
imela …

In naslednje jutro smo se ob zapovedani uri vsi spet našli znotraj hotelskih zidov … z novimi 
notarskimi problemi in variantami njihovih rešitev . A več o tem v Vestniku 2022 .
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Čeprav sicer majhna država smo, na različnih področjih in tako tudi na notarskem, moč-
no vpeti v širino celotnega sveta in pa razumljivo še posebej Evrope, njenih direktiv in 
izkušenj znotraj unije. Za ilustracijo tega smo izbrali tri projekte.

SVETOVNA NOTARSKA UNIVERZA 

Svetovna notarska univerza Jean-Paul Decorps je pod okriljem UINL (Union Internationale 
du Notariat) začela delovati leta 2012 z namenom ponuditi študentom, notarskim kandidatom 
in mlajšim notarjem boljši vpogled in možnost spoznavanja mednarodnega vidika notarskega 
dela, kot so pranje denarja, dedovanje, stvarno pravo, gospodarsko pravo, nove tehnologije itd . 
Svetovna notarska univerza je tako vsako leto združila študente, notarske kandidate in notarje, 
ki so skozi treninge in izmenjavo izkušenj in dobre prakse glede različnih notarskih vprašanj s 
profesorji in drugimi udeleženci poenotili in izboljšali svoje znanje, hkrati pa omogočili boljša 
čezmejna sodelovanja . Cilj Svetovne notarske univerze Jean-Paul Decorps ni le v pridobivanju 
teoretičnega znanja s spoznavanjem prava in pravnih postopkov v drugih državah članicah 
UINL, temveč pridobivanje širšega vpogleda v prakso notarjev v drugih državah . 

Vse od ustanovitve Svetovne notarske univerze Jean-Paul Decorps so treningi in predavanja 
potekali eno leto v Rimu, Italija, naslednje leto v Buenos Airesu, Argentina . Treningi potekajo 
v treh jezikih in sicer angleščini, francoščini in španščini . 

Sama sem se pridružila Svetovni notarski univerzi v letu 2020, ko se je zaradi pandemije covi-
da-19 tudi Svetovna notarska univerza Jean-Paul Decorps preselila v on-line svet . Predvsem 
me je pritegnila trenutna tema Svetovne notarske univerze Jean-Paul Decorps (2020–2022, 
ki se glasi: Notar, protagonist za pravno varnost v civilnem pravu: varstvo državljanov 
– varstvo družbe. V lanskem letu 2020 je bila nadaljnja podtema Odgovor in prilagodlji-
vost notarskega poklica v času pandemije, v letu 2021 pa je podtema Notarska funkcija in 
notarska verodostojna listina v digitalnem okolju. Predavanja potekajo prek spleta v štirih 
modulih (družina, oseba, dedovanje in premoženje), ki se jim je mogoče pridružiti glede na 
znanje jezika (angleščina, francoščina in španščina) . Nosilci vsakega od modulov so izkušeni 
notarji in profesorji . Tako modul 1 – družina vodi predsednica UINL in notarka v Buenos Ai-

Nina Kralj Frece, notarska pomočnica  
pri notarki Sonji Kralj v Slovenj Gradcu

SVET V SLOVENIJI 
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resu (Argentina) Cristina N . Armella, modul 2 – oseba vodi doktorica prava, redna profesorica 
na Pravni fakulteti Univerze Laval in predstavnica notarjev v Quebecu (Kanada) Pr . Christine 
Morin, modul 3 – dedovanje vodi doktor prava in profesor na Univerzi Panthéon-Assas (Paris 
II) Pr . Michel Grimaldi, modul 4 – premoženje pa vodi doktor prava ter profesor in direktor 
Inštituta za notarsko pravo na katoliški univerzi v Leuvnu (Belgija) Pr . Luc Weyts . Predvsem 
me je navdušila njihova pozitivna naravnanost in pogled na svet notariata ter strast do notar-
skega poklica in njegovega pomena v tem spreminjajočem se svetu, ko kljub negotovosti v času 
pandemije, hitrim spremembam v tehnologiji in s tem novimi načini sklepanja poslov notar 
s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami predstavlja varnost, stabilnost in vliva zaupanje 
posameznikom in družbi, v kateri deluje .

Kaj pa pomeni sodelovanje pri Svetovni notarski univerzi Jean-Paul Decorps s praktičnega 
vidika? Priprava gradiva in odgovorov na vprašalnike profesorjev ter predstavitev res vzame 
nekaj časa, vendar se tako UINL kot predavatelji zavedajo, da smo vsi zaposleni in so srečanja 
časovno dobro razporejena . Tako je za gradivo na voljo dober mesec dni časa, spletna srečanja 
pa so le štiri, in še ta so razporejena v treh mesecih, vsako srečanje pa traja približno tri ure . 
Lansko leto sem bila edina iz Slovenije, ki sem se udeležila WNU, in res mi je bilo v veselje in 
izziv sodelovati, spoznati predavatelje in udeležence, čeprav virtualno . Letos se je predavanj 
udeležil še notarski pomočnik Borut Krušič, s katerim sva pri pripravi gradiva sodelovala, s 
čimer sva si olajšala delo in tako skupno zastopala Slovenijo .

Morda se drugo leto pridruži še kdo?

PODROČJE DEDOVANJA

Projekt opazovanja in ocenjevanja uporabe Evropske uredbe o dedovanju EU 650/2012 (angl . 
Monitoring and evalvation of the application of the EU Regulation 650/2021 on succession – 
MAPE Succession) je projekt, ki ga je pripravil CNUE (Council of notaries in European union) 
in je začel delovati v mesecu februarju 2021 . Projektu, ki bo trajal dve leti, se je aktivno priklju-
čila tudi Notarska zbornica Slovenije . 

Namen projekta, kot je mogoče razbrati že iz njegovega imena, je analiza implementacije ured-
be v vseh državah članicah CNUE s pomočjo posameznih notarskih zbornic . Pri projektu ak-
tivno sodeluje tudi ENRWA, to je Združenje evropske mreže registrov oporok (angl . Associ-
ation of the European network of Registers of Wills), katere ustanovna članice je tudi Notarska 
zbornica Slovenije . 

Uredba o dedovanju, št . 650/2012, je stopila v veljavo meseca avgusta 2015, v svojih določbah 
pa zavezuje Evropsko komisijo k pripravi poročila o njeni uporabi in problemih, ki nastajajo 
pri njeni uporabi v praksi, najkasneje do leta 2025 . Poročilo Evropske komisije bo poleg analize 
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trenutnega stanja uporabe uredbe in problemov v praksi tako vsebovalo tudi predloge za spre-
membe uredbe, kjer se bo za to pokazala potreba .

Ker je v večini držav članic EU postopek dedovanja v pristojnosti notarja kot samostojnega no-
silca dednega postopka ali kot komisarja sodišča, je analiza s strani CNUE pričakovana, pred-
vsem pa zelo potrebna . V projektu MAPE Succession bodo tako zbrani kvalitativni in kvantita-
tivni podatki o praktičnih vidikih izvajanja uredbe pri notarjih, od števila dednih postopkov s 
čezmejnim elementom v vsakem letu, oporok, hranjenih v tujini, izbir prava, zapisanih v opo-
rokah, števila evropskih potrdil o dedovanju do težav pri uporabi in aplikaciji uredbe . Pričakuje 
se čim večjo in aktivno vključitev notarjev z izkušnjami v čezmejnih postopkih dedovanja, pri 
čemer bodo pomembne predvsem njihove praktične izkušnje, tako primeri dobre prakse in 
sodelovanja kot tudi problemi in ovire, s katerimi se soočajo pri uporabi uredbe . 

Rezultati in zaključki bodo v obliki študije predstavljeni pred Evropskimi inštitucijami v Bru-
slju konec leta 2022 .

Projekt MAPE Succession zaenkrat še nima svoje spletne strani, nekaj podatkov o projektu pa 
je objavljenih na spletni strni Notaries of Europe (www .notaries-of-europe .eu) . 

Več o združenju ENRWA pa si lahko preberete na njihovi spletni strani (www .arert .eu) .

PRAVICA BREZ PRAVDANJA

Projekt Justice without Litigation for Europe (JuWiLi) 
ali Pravica brez pravdanja za Evropo je bil vzpostavljen 
1 . 12 . 2020, priprave nanj pa so potekale že vse od fe-
bruarja 2020 . Bistvena naloga projekta je podrobna 
analiza nepravdnih postopkov, ki jih pogosto izvajajo 
notarji v sodelujočih državah, ter pregled razlag in de-
finicij termina »sodišče« kot je uporabljen v instrumentih EU . Projektu, ki bo trajal dve leti, so 
se kot partnerke priključile notarske zbornice Avstrije, Hrvaške, Češke, Slovaške in Slovenije, 
Univerza na Dunaju in Gradcu, Ekonomski raziskovalni inštitut Economia in CNUE (Council 
of notaries in European union) . Nosilka projekta je Notarska zbornica Avstrije .

Projekt je financiran s strani Europske unije v pravosodnem programu 2014–2020 .

Projekt JuWiLi je sestavljen iz dveh področij, pravnega in ekonomskega .

 S pravnega vidika projekt JuWiLi zajema analizo nepravdnih postopkov, ki jih v posameznih 
sodelujočih državah izvajajo notarji, in način, na katerega jih ti izvajajo . V tem pogledu je po-
sebna pozornost usmerjena na pooblastila, ki jih ima notar, še posebej na to, ali posamezna 
dejanja v nepravdnem postopku opravlja notar samostojno ali prejema navodila sodišča, ali je 
končna odločitev v posameznem nepravdnem postopku sprejeta s strani notarja ali s strani so-
dišča, ter na definicijo in razlago termina »sodišče«, kot je uporabljen v različnih uredbah EU . 

Pri tem smo združili moči pravni praktiki, notarji in notarski pomočniki, ki sodelujemo v pro-
jektu JuWiLi v okviru posameznih notarskih zbornic, ter pravni teoretiki, profesorji z Univerze 
na Dunaju in v Gradcu, ki sta tudi uradni partnerki projekta . Notarska zbornica Slovenije v 
okviru tega projekta sodeluje s profesorico Jerco Kramberger Škerl, ki je veliko pripomogla s 
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svojim poznavanjem ustavnega in evropskega prava ter z izkušnjami, ki si jih je nabrala v dru-
gih projektih .

Projekt JuWiLi, kot že omenjeno, zajema tudi ekonomsko analizo stanja nepravdnih postopkov, 
ki bodo temelj za oceno tako socialnih kot tudi ekonomskih prednosti nepravdnih postop-
kov, ki jih opravljajo notarji . Študija bo vključevala ogromno zbirko podatkov, pridobljenih s 
strani sodelujočih držav na podlagi izpolnjenega vprašalnika notarjev in notarskih zbornic, 
pomembnih za boljšo identifikacijo in določitev obsega ekonomskih in pravnih prednosti, ki so 
omogočene v posameznih državah zaradi zmanjšanja števila nadaljnjih postopkov na sodišču, 
kadar so posamezni nepravdni postopki v pristojnosti notarjev . Pri tem bo izvedena podrobna 
primerjava pravnih aktov, podatkov CEPEJ, orodja European Justice Scoreboard in nepravdnih 
postopkov v posameznih državah z namenom iskanja indikatorjev za razbremenitev sodnega 
sistema v nepravdnih postopkih . Na podlagi teh analiz bodo razviti tudi novi indikatorji, ki 
bodo bolje odražali stanje nepravdnih postopkov .

Slovenija je edina med vsemi sodelujočimi državami, v kateri notarji nimamo pristojnosti v 
zvezi s postopkom dedovanja . Avstrija, Hrvaška, Češka, Madžarska in Slovaška že imajo sis-
tem, v katerem notarji izvajajo sodno funkcijo na dednih in tudi drugih pravnih področjih, 
kot so družinsko pravo in izvršilni nalogi . Vendar pa so tudi v teh državah, ne glede na sku-
pno evropsko zakonodajo, pooblastila posameznih notarjev in način izvajanja postopkov zelo 
različni, kakor je zelo različna tudi interpretacija termina »sodišče«, opredeljena v zakonodaji 
Evropske unije .

Predlogi in zaključki projekta JuWiLi bodo predstavljeni v publikaciji, ki bo izšla konec leta 
2022 . Vmesni rezultati bodo predstavljeni prav pri nas, v Sloveniji, na strokovni konferenci 
v začetku leta 2022, na katero boste vabljeni vsi notarji skupaj s širšo strokovno javnostjo in 
predstavniki ministrstva, s čimer bo morda zopet odprt dialog o morebitnih prenosih pristoj-
nosti na notarje v postopkih dedovanja, morda pa tudi v drugih postopkih, ki jih uvajajo nove 
evropske direktive in uredbe .

V okviru delovanja projekta je odprta tudi spletna stran Justice Without Litigation – Öster-
reichische Notariatskammer, kjer si lahko preberete vse v zvezi s projektom . Prav tako lahko 
projektu sledite prek Twiterja na povezavi https://twitter .com/JuWiLi4EU .
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LETO 2020 (od 1. 7. 2020)

DELO ORGANOV NOTARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Skupščina NZS je 17 . 12 . 2020 na izrednem zasedanju po video povezavi obravnavala Pre-
dlog sprememb notarske tarife .

Izvršni odbor se je v drugi polovici leta 2020 sestal na petih rednih sejah, in sicer 20 . 7 ., 7 . 9 ., 
13 . 10 ., 5 . 11 . in 22 . 12 . 2020, ter na dve izrednih sejah 20 . 8 . in 1 . 12 . 2021 . Vse seje so potekale 
prek videopovezave .

SPREMEMBE PREDPISOV

27. 11. 2020: V Uradnem listu RS, št . 175, je bil obja-
vljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posle-
dic drugega vala epidemije covida-19, ki je dopolnil 69 . 
člen Zakona o notariatu glede preverjanja identitete 
osebe, ki je sklicala virtualno skupščino, in predsedni-
ka te skupščine, med drugim pa vsebuje tudi določbe 
glede izvedbe elektronskih in virtualnih skupščin .

Aleksander Šanca, generalni sekretar  
Notarske zbornice Slovenije

KRONOLOŠKI PREGLED DELA 
NOTARSKE ZBORNICE  
SLOVENIJE (NZS)
1. 7. 2020–30. 6. 2021
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15. 12. 2020: V Uradnem listu RS, št . 189, je bil objavljen Zakon o finančni razbremenitvi 
občin, ki je spremenil 5 . a člen Zakona o notariatu tako, da notarji niso več upravičeni do opro-
stitve takse pri pridobivanju potrdil o namenski rabi .

STROKOVNA SREČANJA IN IZOBRAŽEVANJA

19. in 21. 11. 2020: NZS je uspešno izvedla prvo izobraževanje za notarje, notarske pomoč-
nike in zaposlene v notarskih pisarnah prek videopovezave MiTeam . Obravnavana je bila te-
matika povezanih nepremičnin po SPZ (vključena lastninska pravica), davki in davčno pravo, 
delovanje aplikacije eZK ter problematika sprememb SPZ in Uredbe glede neposestne zastave 
premičnin v praksi .

OSTALE AKTIVNOSTI

10.–11. 9. 2020: NZS je sodelo-
vala na mednarodni konferenci v 
okviru evropskega projekta EU-
-En4s »Raznolikost izvršilnih na-
slovov pri čezmejni izterjavi dolgov 
v EU« . Na konferenci se je med 
drugim obravnavala tematika so-
dobnih vprašanj izvršljivosti notar-
skih listin .

7. 10. 2020: Med obiskom Vlade RS na Koroškem se je ministrica za pravosodje mag . Lilijana 
Kozlovič v Slovenj Gradcu sestala z notarji, ki delujejo v koroški regiji .

23. 10. 2020: Na dan Evropskega pravosodja je NZS uspešno izvedla virtualni dan odprtih 
vrat in svetovanje uporabnikom notarskih storitev na temo priprave, sestave in hrambe opo-
rok . 

Isti dan je bil premierno predvajan tudi igrani dokumentarni film o zgodovini notariata na 
Slovenskem, ki ga je NZS posnela ob 25-letnici notariata v samostojni Sloveniji .
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27. 11. 2020: Potekalo je zasedanje skupščine 
UINL prek videopovezave, ki se ga je udeležilo 
več kot 200 predstavnikov notarskih zbornic iz 
89 držav članic, slovenski notariat je zastopala 
predsednica Sonja Kralj . 

9. 12. 202 0: Potekal je začetni sestanek projekta Justice without Litigation for Europe (Ju-
WiLi) ali Pravica brez pravdanja za Evropo, v katerem aktivno sodeluje tudi NZS . Več informa-
cij na https://www .notar .at/juwili/

11. 12. 2020: Potekalo je zasedanje skupščine CNUE – Sveta notariatov EU, ki sta se ga ude-
ležila predsednica NZS in sekretar .
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31. 12. 2020: Notarska zbornica Slovenije vodi centralni register oporok kot informatizirano 
bazo podatkov od 15 . 10 . 2007 dalje, od 15 . 4 . 2019 dalje pa tudi register pogodb o ureditvi 
premoženjskopravnih razmerij . Skupno število vpisov v centralni register oporok je bilo konec 
leta 44.426 . Notarji so v letu 2020 vpisali 1234 oporok, odvetniki 222 oporok, sodišča pa 350 
oporok . 

V register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij so bile 31 . 12 . 2020 vpisane 204 
pogodbe, od tega 108 pogodb v letu 2020 .

LETO 2021 (do 30. 6. 2021)

DELO ORGANOV NOTARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Skupščina

11. 3. 2021: Prek videopovezave je potekalo zasedanje 
30 . redne letne skupščine Notarske zbornice Sloveni-
je, ki je bila hkrati tudi volilna . Na skupščini so notarji 
pregledali rezultate dela zbornice in notarjev v prete-
klem letu in izpostavili načrte in izzive za prihodnost 
ter opravili volitve organov Notarske zbornice Sloveni-
je . Za predsednika zbornice je bil izvoljen notar Bojan 
Podgoršek iz Ljubljane .

22. 2. 2021: Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo finančnega poslovanja zbornice v 
letu 2020, pri čemer ni ugotovil nepravilnosti .

Izvršni odbor se je v prvi polovici leta 2021 prek videopovezave sestal na šestih rednih sejah, 
in sicer 26 . 1 ., 1 . 3 ., 25 . 3 ., 12 . 4 ., 10 . 5 . in 14 . 6 . 

SPREMEMBE PREDPISOV

21. 1. 2021: V Uradnem listu št . 9/2021 so bile objavljene spremembe in dopolnitve notarske 
tarife .
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STROKOVNA SREČANJA IN IZOBRAŽEVANJA

5. 3. 2021: Potekal je posvet o pravnih okvirih in možnih praktičnih rešitvah zavarovanja ter-
jatev z neposestno zastavo premičnin . Poleg članov Notarske zbornice Slovenije so na posvetu 
sodelovali tudi predstavniki Ministrstva RS za pravosodje, bank in ZBS, AJPES in Odvetniške 
zbornice Slovenije . Posvet je s predavanjem otvorila dr . Nina Plavšak . 

4. 6. 2021: Potekalo je strokovno srečanje NZS prek videokonferenčne povezave MiTeam . 
Prof . dr . Marijan Kocbek je predaval glede uveljavitev novele ZGD-1K v praksi, v nadaljevanju 
pa je sledila predstavitev pogojev zavarovanja notarske poklicne odgovornosti .

OSTALE AKTIVNOSTI

4. 2. 2021: Potekal je začetni sestanek projekta »MAPE Successions« - opazovanje in ocenje-
vanje uporabe Evropske uredbe o dedovanju EU . V projektu aktivno sodeluje tudi NZS .

12. 2. 2021: NZS je pripravila dokumentacijo za digitalizacijo notarskih storitev oz . za odda-
ljen dostop do notarja, ki bo vključeval varno in zanesljivo identifikacijo udeležencev notarskih 
storitev . Pripravila je tudi predloge za pripravo nujnih sprememb predpisov, kar bo omogočilo 
varno sklepanje pravnih poslov na daljavo v obliki notarskih listin .

19. 2. 2021: Notarke in notarji, člani NZS, so pristopili k humanitarni akciji nakupa naprave 
CAR-T, ki je nujno potrebna za napredno zdravljenje številnih bolnikov s krvnim rakom s ce-
lično terapijo . Zbrali so 20 .000,00 EUR .

10. 3. 2021: Na skupščini ARERT – Evropske zveze registrov oporok je bila notarka Sonja 
Kralj izvoljena za članico upravnega odbora (Board of Directors) te organizacije .

22. 3. in 4. 6. 2021: NZS se je udeležila zasedanja skupščine Sveta notariatov EU – CNUE 
prek videopovezave .

12. 4. 2021: Predsednik Notarske 
zbornice Slovenije, notar Bojan 
Podgoršek, se je 12 . 4 . 2021 sestal z 
ministrico za pravosodje mag . Lili-
jano Kozlovič .
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15. 4. 2021: Izvedena je bila predstavitev aplikacije Ixtlan za notarje, ki jo za virtualne oziroma 
elektronske izvedbe skupščin uporablja tudi vedno več slovenskih delniških družb .

2. 6. 2021: Na RTV Slovenija 1 je bil predvajan kratki dokumentarni film o zgodovini notari-
ata na Slovenskem »Pečat in podpis« . Film je bil posnet leta 2020 ob 25 . obletnici notariata v 
samostojni Sloveniji in predstavlja razvoj notariata na Slovenskem in v bližnji okolici . 

22. 6. 2021: Predsednik Notarske zbornice Slovenije notar Bojan Podgoršek se je sestal z mi-
nistrom za pravosodje Marjanom Dikaučičem . 
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MED NOTARJI:

Nataša Stanonik v Ljubljani,

Miha Tratnik v Ljubljani,

Mojca Gorišek Gros v Brezovici pri Ljubljani,

Maja Rampre Erznožnik v Idriji,

Brigita Lenarčič v Grosuplju .

MED NOTARSKIMI POMOČNIKI:

Lea Šrot pri notarki Frančiški Persei Cetin v Velenju,

Anja Starc pri notarki mag . Nini Češarek v Kočevju,

Karin Žust Drole pri notarki Maši Mažgon v Ljubljani,

Manca Majcen pri notarki Nataši Stanonik v Ljubljani, 

Nina Podgornik pri notarki mag . Nataši Erjavec v Ljubljani,

Marinka Vlasta Ružič Tratnik pri notarju Miha Tratniku v Ljubljani,

David Hostnik pri notarki Marjani Tičar Bešter v Škofji Loki,

Mitja Vezovnik pri notarki Polki Bošković v Kopru,

Tina Razoršek pri notarki Ireni Florjančič Cirman v Ljubljani, 

Anita Ucman Rolih pri notarju mag . Fredi Bančovu v Trebnjem,

Martina Baškovič pri notarju Andreju Doklerju v Brežicah,

Mateja Javornik Naveršnik pri notarju mag . Dominik Grešovniku v Slovenj Gradcu,

Igor Zupančič pri notarju dr . Andreju Vebletu v Mariboru .

V ZADNJEM LETU SO SE NAM 
PRIDRUŽILI



132

Notarski vestnik | oktober 2021

PODROČJE KADROV

Z NOTARSKIM POSLOVANJEM  
SO V ZADNJEM LETU PRENEHALI  
NOTARKE IN NOTARJI:
Nevenka Tory v Ljubljani,

Marina Ružič Tratnik v Ljubljani, 

Martina Kanalec v Grosuplju,

Andrej Rozman v Idriji in 

Srečko Gabrilo v Žalcu . 
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ORGANIGRAM NOTARSKE ZBORNICE 
SLOVENIJE

SKUPŠČINA
NOTARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

(NZS)

Predsednik
NZS

Izvršni odbor
NZS

Disciplinska komisija
I. stopnje NZS

Disciplinska komisija
II. stopnje NZS

Nadzorni odbor
NZS

STROKOVNA SLUŽBA Komisije NZS

Komisija za etična vprašanja

Komisija za mediacijo

Komisija za notarsko tarifo

Komisija za digitalizacijo

Komisija za obravnavanje 
problematike poslovanja notarjev

Komisija za spremljanje 
zakonodaje

Komisija za pripravo programa 
in organizacijo strokovnega 

usposabljanja notarjev

Podpredsednik

Generalni sekretar NZS

Strokovna sodelavka NZS
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Skupščina NZS
mandatno obdobje

2021–2024
do 11. 3. 2024

Izvršni odbor NZS
Miloš Auflič

mag. Fredi Bančov
mag. Nataša Erjavec
mag. Romana Gajšek

Miro Košak
Ksenija Košar Bratuša

Aleksandra Leban
Marija Murnik

Bojan Podgoršek
Judita Stropnik Mravljak

Mojca Tavčar Pasar
dr. Andrej Veble

Nadzorni odbor NZS
Nina Ferligoj
Peter Meze

Marko Salmič

Disciplinska komisija  
I. stopnje

Jože Rožman – predsednik
Ines Bukovič – član

Uroš Kos – član
(namestniki:

Zdravko Groboljšek –  
namestnik predsednika

mag. Darinka Kobalej Šteharnik
in Polona Pavlin Bohinc – 

namestnici članov)

Disciplinska komisija  
II. stopnje

Vesna Pavlič Pivk – okrožna 
sodnica na Ministrstvu za 
pravosodje – predsednica

Simona Kumar – sekretarka na 
Ministrstvu za pravosodje in

notarka Mirjana Paradiž 
Verdinek – članici

(namestniki:
Tatjana Hudobivnik – 

sekretarka na Ministrstvu za 
pravosodje – namestnica 

predsednice, 
mag. Ana Pirc Bricelj– 

sekretarka na Ministrstvu za 
pravosodje

in notar Darko Jerše – 
namestnika članov)

Predsednik NZS
Bojan Podgoršek

Strokovna služba

Gen. sekretar NZS
Aleksander Šanca

Podpredsednica
mag. Nataša Erjavec

Komisija za etična vprašanja
Mateja Andrejašič

Dragica Papež
Edita Špitalar

Komisija za mediacijo
Katja Hajdinjak
Dragica Papež

 Nana Povšič Ružić

Komisija za notarsko tarifo
Darko Ješe

Janez Klemenc
Miro Košak
Vojko Pintar

Andrej Šoemen

Komisija za digitalizacijo
Miloš Auflič
Sonja Kralj

Nina Kralj Frece
Peter Meze

Bojan Podgoršek
Aleksander Šanca
mag. Andrej Šketa

Komisija za obravnavanje 
problematike poslovanja notarjev

Miloš Auflič
Milan Dolgan

Manca Majcen
Mojca Tavčar Pasar

Andrej Rozman
Valter Vindiš

Komisija za spremljanje 
zakonodaje

Barbara Andrič Velkovrh
mag. Romana Gajšek
Marjana Tičar Bešter

Aleš Pungarčič
mag. Alenka Ratnik

dr. Andrej Veble

Komisija za pripravo in 
organizacijo strokovnega 

usposabljanja notarjev

KOMISIJE NZS
Strokovna sodelavka 

NZS
Aleksandra Kogovšek
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