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Uvodnik
V mesecu juniju 2005, praznujemo 10. obletnico
notariata v Republiki Sloveniji. Tudi s to, jubilejno
številko Notarskega vestnika želimo obeležiti
praznovanje okrogle obletnice, hkrati pa predstaviti
in opozoriti na naše dosedanje delo, aktualno
problematiko ter odprta vprašanja.
Prepričana sem, da smo lahko ponosni na naše
dosedanje delo ter na naš prispevek k povečanju
pravne varnosti in razbremenitvi dela sodišč v
Republiki Sloveniji.
V preteklih 10. letih smo slovenski notarji sestavili
blizu 500.000 notarskih listin, od tega blizu polovice
s klavzulo izvršljivosti, kar pomeni, da smo v
pomembnem deležu prispevali k preprečevanju
sporov pred sodišči. Opravili smo cca 3.000.000
overitev listin in preko 6.000 oporok. Navedene
številke kažejo, da smo notarji opravili pomemben
prispevek k povečanju pravne varnosti.
Notarska zbornica Slovenije vodi in opravlja številne
aktivnosti, ki se nanašajo na notarsko poslovanje in
delo notarjev. Pri tem je v veliko primerih naletela
na nerazumevanje notarskega poklica, tako s strani
strokovne kot širše javnosti. V medijih so se v zadnjem
času pogosto omenjali notarji in njihovo sodelovanje
pri sklepanju različnih pravnih poslov in se pri tem
navajali zaključki, ki izhajajo iz nepoznavanja pravne
ureditve in vloge notarjev v pravnem redu.
V mesecu maju smo bili seznanjeni s predlogom
sprememb notarske tarife in predlogom povečanja
števila notarskih mest, ki ju je pripravilo Ministrstvo
za pravosodje. Ker se je obseg notarskih pristojnosti

v letošnjem letu, po prenosu nekaterih overitev na
upravne enote, močno zmanjšal, ne razumemo
razlogov za povečanje števila notarskih mest za 100%,
ob hkratnem občutnem znižanju notarske tarife.
V tem neprijaznem času za slovenski notariat,
upamo, da bomo z ministrstvom našli skupni jezik
in pripravili takšne predloge in rešitve, ki bodo
ljudem olajšale dostop do notarskih storitev, hkrati
pa omogočile preživetje notarskih pisarn. Upamo
tudi, da bo ministrstvo prisluhnilo predlogom in
pobudam notarske zbornice za dodelitev dodatnih
pristojnosti, predvsem na področju vodenja
nespornih zapuščinskih postopkov in sporazumnih
razvez. Izkušnje notariatov iz tujih držav kažejo na
pomemben prispevek notarjev na področju reševanja
zapuščinskih zadev.
Notarska zbornica Slovenije je postala prepoznaven
član Mednarodne unije latinskega notariata (UINL)
in Konference notariatov Evropske unije (CNUE). Po
vstopu Slovenije v Evropsko unijo, kjer je eno izmed
temeljnih načel prost pretok ter priznavanje javnih in
izvršljivih listin, je postal pravni promet intenzivnejši.
Notarske listine, ki jih sestavljamo slovenski
notarji se uporabljajo v drugih državah in obratno.
Naša naloga je, da sodelujemo pri vzpostavitvi
primerljivosti, standardizacije in poenotenja pravne
ureditve v okviru EU.
Na koncu se vsem slovenskim notarjem, notarskim
kandidatom in zaposlenim v notarskih pisarnah
zahvaljujem za dosedanje uspešno delo in jim
čestitam ob desetletnici notariata v Republiki
Sloveniji.

Erika Braniselj, predsednica
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ZA VEČJA POOBLASTILA NOTARJEM
V ZAPUŠČINSKEM POSTOPKU
I. UVOD
1.1 Na splošno ugotavljamo, da so sodni postopki
pri nas kljub postopnemu upadanju zaostankov
še vedno nedopustno dolgi, tako da je ogrožena
pravica do sodnega varstva. Kar se tiče zapuščinskih
zadev, je sicer mogoče opaziti še večjo tendenco
upadanja nerešenih zadev kot pri drugih civilnih
zadevah. Število nerešenih zapuščinskih postopkov
pred okrajnimi sodišči se je zmanjšalo v letu 2003
s skupno 14.693 zadev v začetku leta 2004 na 14.252
zadev na koncu leta ( 3% upad ), v prvem polletju
2004 leta pa s 14.252 zadev na 12.566 ( kar predstavlja
kar 11,8% ).1
1.2 Čeprav se torej zaostanki na področju reševanja
zapuščinskih zadev zmanjšujejo, postopek pa na ta
način skrajšuje, pa stanje na tem področju nikakor
ne zadovoljuje. Dolgotrajni so predvsem zelo
zapleteni postopki. Zapuščinski postopki so pogosto
predolgi celo tedaj, kadar med potencialnimi dediči
ni spora o pravicah do zapuščine. Če pa do spora
pride in ena izmed strank vloži tožbo v civilnem
pravdnem postopku, so posledično tudi zapuščinski
postopki zelo dolgi. Pa tudi v nespornih zadevah so
zapuščinski postopki še vedno kot rečeno mnogo
predolgi, saj dediči pogosto ne morejo dovolj hitro
razpolagati z zapuščino ali njenimi deli kot so na
primer bančne vloge oziroma depoziti, vrednostni
papirji, tudi nepremičnine itd. Strankam zaradi tega
nastaja tudi precejšnja materialna škoda. Zapuščinski
postopek bi moral tedaj, kadar med dediči oziroma
vsemi upravičenci do zapuščine ni spornih vprašanj,
omogočiti, da se življenje zaradi prehoda zapuščine
na dediče povsem nemoteno odvija naprej, ne da
bi imeli dediči probleme zaradi nekajmesečnih
zastojev. To je še posebej pomembno tedaj, kadar je
predmet zapuščine podjetje samostojnega podjetnika
ali gospodarska družba z majhnim številom lastnikov
. V takih primerih lahko že nekajmesečni postopek
dedičem povzroči veliko materialne škode in jim
onemogoči normalno nadaljevanje opravljanja
gospodarske dejavnosti, če so se za nadaljevanje
odločili, ali pa čimprejšnjo likvidacijo podjetja.
1.3 Po mojem mnenju velja ocena, da zapuščinski
sodniki še vedno niso strokovno kos nekaterim
zapuščinskim postopkom, v katerih je treba odločati
o novih pravnih razmerjih kot so na primer razmerja
v zvezi z dedovanjem in prevzemom gospodarskih
subjektov, zlasti v primeru manjših »družinskih » d.o.o

in v primerih dedovanja po podjetniku posamezniku.
Če so v takih primerih dediči v sporu, pogosto eden
od dedičev prenese dejavnost podjetja ali gospodarske
družbe, ki spadajo v zapuščino, na svoje podjetje
oziroma na drugo družbo, s katero je povezan.
V svojo korist tako rekoč »izprazni« gospodarski
substrat podjetja ali družbe, ki spada v zapuščino (
pri kapitalskih družbah seveda spada v zapuščino
lastniški delež ). Sodišča v zapuščinskih postopkih
ne morejo na eni strani dovolj hitro in učinkovito
zavarovati interesov vseh dedičev, na drugi strani pa
omogočiti gospodarskemu subjektu, da nadaljuje s
poslovanjem. Notarji so si zaradi pooblastil, ki jim
jih daje Zakon o gospodarskih družbah, pridobili
na področju gospodarskega statusnega prava mnogo
večje izkušnje in tudi strokovno znanje kot pa sodniki,
ki na manjših sodiščih rešujejo tudi druge nepravdne
zadeve, ki pa praviloma niso gospodarske narave.
1.4 Notarji po določbah naše ustave opravljajo
javno službo. Po določbi drugega odstavka 137.
člena Ustave RS je notariat javna služba, ki jo
ureja zakon. Po določbi drugega odstavka 1.člena
Zakona o notariatu opravljajo notariat notarji kot
svoboden poklic. V 2. členu Zakon o notariatu ( v
nadaljevanju ZN ) našteva javna pooblastila notarja.
V zvezi z zapuščinskim postopkom med ta pooblastila
spadajo sestavljanje notarskih zapisov o oporokah,
sporazumov o odpovedi neuvedenemu dedovanju,
lahko pa sestavljajo tudi dedne izjave ( glej zlasti
46., 3. tč. 47. ter 49. člen ZN). Notarji tako v našem
pravnem sistemu v zapuščinskem postopku nimajo
pomembnejših javnih pooblastil, medtem ko so po
vseh primerljivih evropskih sistemih lahko najmanj
pooblaščenci sodišča za urejanje pomembnih
zapuščinskih vprašanj in opravljanje opravil, ki
sodijo v okvir zapuščinskega postopka ali pa celo
opravljajo sodno funkcijo. Naš sistem , ki je na eni
strani opredelil notariat v ustavi kot javno službo, pa
notariatu na drugi strani ni podelil pomembnejših
javnih pooblastil. Dejstvo je, da se pri nas celo tisti
zapuščinski postopki, v katerih nastopajo stranke,
ki med seboj niso v sporu, odvijajo prepočasi, na
drugi strani pa naš pravni sistem organu z javnimi
pooblastili kot jih imajo notarji, ni podelil pristojnosti
pri pravnem urejanju prehoda zapuščine na dediče
niti v obsegu opravljanja funkcije pooblaščenca
sodišča.
1.5 Notarji so nekatere svoje pristojnosti v zadnjem
času izgubili. Tako na primer niso več v veljavi
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nekatere določbe nekdanjih 3. , 4. in 5. tč. 47.
člena Zakona o notariatu, ki so določale, da notarji
sestavljajo notarske zapise o pogodbah o izročitvi
in razdelitvi premoženja za življenja in pogodbe o
dosmrtnem preživljanja, da sestavljajo darilne obljube
in darilne pogodbe za primer smrti in kupne pogodbe
s pridržkom lastninske pravice. Obligacijski zakonik (
Uradni list RS štev. 83 / 2001 ) je z določbo tretje
alinee prvega odstavka 1061. člena črtal bivšo 5.tč.
47 čl. ZN, ki je pooblaščala notarje za sestavljanje
kupnih pogodb s pridržkom lastninske pravice, zadnja
novela ZN pa tudi del določb 3.tč. in 4. tč. ZN, ki so
pooblaščale notarje za sestavljanje notarskih zapisov
o pogodbah o izročitvi in razdelitvi premoženja za
življenja in o pogodbah o dosmrtnem preživljanju ter
za sestavljanje notarskih listin o darilnih obljubah in
darilnih pogodbah za primer smrti.
1.6 Predvsem pa so notarji z uveljavitvijo novele
ZUP izgubili pomembna pooblastila pri overovitvah
podpisov, prepisov in kopij.2 Z novelo je zakon spet
uvedel upravno overovitev lastnoročnega podpisa kot
potrditev njegove pristnosti in overovitev prepisa ali
kopije kot potrditev istovetnosti prepisa, fizične ali
elektronske kopije z izvirno listino. Overovitev po
novem opravi uradna oseba organa, pred katerim se
vodi postopek.
Čeprav so torej overovitve podpisov, prepisov in kopij
s strani upravnih organov namenjene le upravnim
postopkom, pa so notarji s takim načinom overovitev
izgubili pomemben del svojih pooblastil in zlasti
tudi pomemben , lahko rečemo v številnih primerih
celo odločilen vir svojih prihodkov. Iz statističnega
pregleda, ki ga je napravila Notarska zbornica
Slovenije je razvidno, da predstavljajo overovitve,
ki služijo upravnim postopkom, pri večini notarjev
večji del njihovega dela kot podlage za ustvarjanje
dohodka. Pri notarjih v 44 krajih predstavljajo tako
imenovane »upravne« overovitve v povprečju kar 62
% opravljenih notarskih poslov oziroma zadev.
Seveda ne more biti edini razlog za uveljavitev večjih
pooblastil notarjev v zapuščinskih postopkih izguba
njihovih pooblastil na nekaterih drugih področjih
in vprašanje, kako bo mogoče glede na omejena
pooblastila še materialno zagotoviti sredstva za
opravljanje notariata kot javne služba. Vsekakor pa
je lahko tudi ta vidik eden od razlogov za razširitev
notarjevih pooblastil pri vodenju postopkov prehoda
zapuščine na dediče. Na eni strani obstoja notariat
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kot javna služba , ki jo skrčena javna pooblastila
ogrožajo, na drugi strani pa v našem pravnem sistemu
v nasprotju s skoraj vsemi drugimi evropskimi
državami, kjer poznajo notariat kot javno službo,
notarji nimajo v zapuščinskem postopku skoraj
nikakršnih pooblastil. Če država ustanovi neko javno
službo, ji mora dati tudi ustrezna pooblastila.
2. POOBLASTILA NOTARJEV V NEKATERIH
DRUGIH ZAPUŠČINSKIH POSTOPKIH
2 . 1 . P o o b l a s t i l a n o t a r j e v v a v s t r ijskem
zapuščinskem postopku 3
Nov avstrijski zakon o nepravdnem postopku (v
nadaljevanju AZNP, Außerstreitgesetz, 12.dec. 2003,
št. 111) in novela Zakona o sodnih pooblaščencih
(Gerichtskomissärgesetz, v nad. GKG, z dne
11.11.1970, 12.12.03, št. 112) določata obvezen prenos
pristojnosti v zapuščinskih zadevah na notarje, ki v tej
vlogi nastopajo kot sodni pooblaščenci. Opravljajo vsa
potrebna uradna dejanja od smrtovnice dalje, razen
izdaje odločb, za katere je pristojno sodišče. Pravilnik
o razdeljevanju zapuščinskih zadev med notarje
zagotavlja čimbolj enakomerno sodelovanje vseh
notarjev pri opravljanju zadev sodnega komisariata.4
Čeprav je bil že pred to novo zakonodajo prenos na
notarje obvezen, pa je po stari zakonodaji moralo
sodišče notarja v vsakem posameznem primeru
posebej pooblastiti za opravo dejanj zapuščinskega
postopka. Po novem pa je uveljavljena direktna
zakonska pristojnost notarjev in poseben pooblastilni
sklep ni več potreben.
Še vedno velja ureditev, da se sodni zapuščinski
postopek uvede po uradni dolžnosti. Sodišče nato o
uvedbi postopka obvesti notarja, ki sestavi smrtovnico
in opravlja dejanja predhodnega in glavnega postopka.
Stranke se lahko na notarja obrnejo še preden je za
postopek izvedel od sodišča, ker je določena direktna
pristojnost notarja za zavarovanje zapuščine in drugih
dejanj predhodnega postopka. V takih primerih mora
notar nemudoma sporočiti sodišču, da so nastopili
pogoji za uvedbo zapuščinskega postopka.
Nov AZNP sedaj neposredno pooblašča notarja za
sestavo smrtovnice. Pri tem mora upoštevati vse
pomembne podatke za ureditev dedovanja. Zakon
mu neposredno daje tudi pooblastilo za izvedbo
ukrepov zavarovanja zapuščine (zapečatenje, ureditev
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hrambe …) in drugih nujnih opravil. Tudi pri popisu
in cenitvi zapuščine ima notar enaka neposredna
zakonska pooblastila kot pri sestavi smrtovnice (168.
par. AZNP).
Notar mora vse osebe, ki pridejo v poštev za
dedovanje po podatkih v spisu, pozvati, da se
izjavijo. V dednopravnih ureditvah, kjer se pravica do
dediščine pridobi s sprejemom, predstavlja pozitivna
dedna izjava predpostavko pridobitve dediščine. Če
dedič ne poda dedne izjave, se v Avstriji zapuščinska
obravnava opravi samo z dediči, ki so dedne izjave
podali.
Če si dedne izjave nasprotujejo med seboj ali z izjavo
davčnega urada, si notar prizadeva, da bi sporna
vprašanja s strankami razjasnil in nasprotovanja
odpravil ter priznal dedne pravice. Če mu to ne
uspe, predloži zapuščinski spis v nadaljnje reševanje
sodišču (160.par. AZNP).
Kadar so podani pogoji, da se opravi zapuščinska
obravnava, spadajo v notarjevo pristojnost sprejemanje
dednih izjav, dokazovanje dedne pravice, zavarovanje
in upravljanje zapuščine, popis in cenitev zapuščine
( po možnosti s pritegnitvijo zapriseženega cenilca
), zapuščinska obravnava in poročilo o opravljeni
obravnavi.
Uradni zapisniki, ki jih sest avi not ar o
najpomembnejših dejanjih, so enakovredni sodnim
zapisnikom, ker so notarski zapisniki prav tako kot
sodni zapisniki javne listine, ki imajo v dokaznem
smislu enako veljavo. Poglavitna notarska dejavnost
je namreč sestavljanje listin, ki imajo značaj javne
listine. 5
Ko sodišče prejme pravilno sestavljeno smrtovnico,
mora preveriti, ali je podano zapustnikovo avstrijsko
državljanstvo, ali je podana pristojnost zapuščinskega
sodišča, ali zadeva spada v delovno področje sodnika
ali strokovnega sodelavca, ali obstaja zapuščina, ki ni
le neznatne vrednosti, da se bo postopek sploh lahko
vodil, ali naj sodišče v primeru pismenega urejanja
zapuščinske zadeve podeli strankam rok, da podajo
dedne izjave, ali je potrebno postaviti skrbnika in ali
je potrebno postaviti upravitelja zapuščine.
Sodišče, ki je pristojno za obravnavo zapuščine, mora
poskrbeti za postavitev skrbnika tistim dedičem,
volilojemnikom in drugim udeležencem, ki jim
je skrbnik potreben, četudi bi zanje za skrbništvo
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veljala drugačna osebna pristojnost. Če je skrbnik
potreben in je zapustnik v oporoki določeno osebo že
predvidell za zastopanje zapuščine, sodišče to osebo
postavi za skrbnika zapuščine. Varstveno sodišče pa
mora poskrbeti za določitev skrbnika mladoletniku
(156.par. AZNP).
Če je zapuščina prezadolžena, , je za predviden
ukrepe v zaščito upnikov dolžno zagotoviti sodišče
(prepustitev zapuščine namesto plačila, stečaj
zapuščine, poziv upnikom…)
Od poglavitnih procesnih opravil ostane sodišču
pravzaprav le sodna odločitev, to je sklep o prisojilu,
ki pa ga v svojem poročilu pripravi notar. Ko so
dediči in njihovi deleži ugotovljeni in so izpolnjene
tudi druge predpostavke, jim zapuščino prisodi šele
sodišče (797. par. ABGB). AZNP pa določa, kaj vse
mora vsebovati sklep o prisojilu. Poleg okoliščin,
ki opredeljujejo dediče in njihovo dedno pravico, v
določenih primerih sodišče s sklepom odloči tudi o
drugih vprašanjih, povezanih z zapuščino (177.par.
AZNP).
Sodediči lahko pred izdajo sklepa o prisojilu sklenejo
dedni dogovor o delitvi dediščine ali o uporabi stvari
iz zapuščine. Tak dogovor lahko dajo na zapisnik
pri notarju in ima učinke sodne poravnave. Notar
mora pred zapisom dednega dogovora pridobiti
odobritev varstvenega sodišča, če je stranka dogovora
mladoletna oseba.
Sistem povezave med sodišči in notarji v zapuščinskem
postopku v Avstriji deluje hitro in učinkovito.
2.2. Vloga notarjev v pri urejanju dedovanja v
Franciji
Kot naslednja alternativna možnost namesto
uradnega sodnega postopka je za nas zanimiva
francoska izkušnja izvensodnega urejanja nespornih
zapuščinskih zadev pred notarji. Po uvedbi dedovanja
je francoski notar upravičen posredovati pri urejanju
večine vprašanj, povezanih z zapuščino, vendar
pa morajo prizadete osebe same vzpostaviti stik z
njim. Pri tem ni dovolj, da se dediči samo sklicujejo
na svojo dedno pravico, temveč morajo notarju
predložiti zanesljive dokaze, na podlagi katerih
lahko zanesljivo sklepa o pravici dediča. Dediči, ki
so izkazali svojo dedno pravico, so upravičeni od
notarja zahtevati notarsko listino “acte de notorieté”
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ali pa popis in cenitev zapuščine. V poštev pridejo še
druga notarska opravila, s katerimi je mogoče urediti
razmerja umrlega, če je umrli imel več otrok in je
zapustil zakonca: npr.: popis daril, prijava dedovanja
v davčne namene, posredovanje pri izvršitvi daril
in volil, pridobitev listine o stanju nepremičnin,
sprejem izjave zakonca, izvedba spremembe v registru
podjetij, likvidacija in delitev dediščinske skupnosti,
izvedba spremembe titularja lastninske pravice v
zemljiški knjigi in urejanje razmerij, povezanih z
upravnim postopkom in javnopravnimi zadolžitvami
zapustnika.
V Franciji oficioznega nepravdnega zapuščinskega
postopka pred sodiščem ne poznajo. Glavna oseba
francoskega postopka za izvedbo dedovanja je notar,
ki ima z zakonom predvidene dolžnosti. 1007.čl.
Code civil ( v nad. CC) npr. določa, da je razglasitev
oporoke veljavno opravljena samo pri notarju, ki
izvede postopek in sestavi zapisnik. Posredovanje
notarja je obvezno le v zadevah, pri katerih zapuščino
sestavljajo nepremičnine. V nekaterih drugih
primerih pa je njegovo sodelovanje priporočljivo,
npr. pri izpolnjevanju administrativnih formalnosti
in predvsem pri pripravi in formulaciji izjave o
dedovanju. Razen tega se v praksi stranke obračajo
na notarja, da jim kot strokovnjak za dedne zadeve
svetuje v tistih primerih, ko med njimi nastane spor.
Njegova intervencija lahko prepreči dolgotrajne in
drage sodne postopke.6
Tako v slovenskem kot v francoskem pravu se
dedovanje uvede “ipso iure” v trenutku zapustnikove
smrti, kar pomeni, da sodelovanje sodišča ni
neobhodno potrebno.V praksi dediči običajno skupaj
poiščejo notarja, ki naj ureja vsa vprašanja povezana
z dedovanjem. Sodelovanje notarja pa je neobhodno,
kadar zapuščino sestavljajo nepremičnine. Notarjevo
posredovanje je obvezno tudi, kadar je zapustnik
sklenil ženitno pogodbo.
V primerih, ko notarjevo sodelovanje ni potrebno
in se vse prizadete osebe sporazumejo, sme tudi
predsednik prvostopnega sodišča ali župan izdati
potrdilo o dedovanju ali potrdilo o lastništvu
(certificat d’heredité ali certificat de proprieté ).
V Franciji je za večino opravil v zapuščinskih zadevah
določena direktna pristojnost notarjev. Notarjevo
sodelovanje pa ne zadostuje, kadar mora sodišče
odločiti o domiku zapuščine v posest (envoi en
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possesion) za pravne naslednike, ki niso enostavni
upravičenci po samem zakonu (héritiers saisis; to je
predvsem država) in v nekaterih drugih primerih.
Ker francosko pravo ne pozna sodnega zapuščinskega
postopka, notar ugotavlja, kdo ima lastnost dediča
po določenem zapustniku. V ta namen mu morajo
stranke predložiti listine kot so smrtovnica,
zapustnikova družinska knjižica, poročni list in
ženitna pogodba, listine o osebnem stanju dedičev
kot dokazilo o sorodstvenem razmerju z zapustnikom,
ženitne pogodbe in ustrezne listine o sklenitvi
zakonske zveze, listine o razpolaganjih za primer
smrti, vključno z dednopravnimi pogodbami, popis
premoženja, ki obsega aktivo in pasivo in nekatere
druge za dedovanje pomembne listine.
Notar mora na temelju predloženih listin sestaviti
zapis o izidu dedovanja (dévolution de la succcession).
Če spadajo k dediščini nepremičnine ali pravice
iz nepremičnin, mora notar poslati potrdilo o
spremembi lastninske pravice na podlagi dedovanja
(certificat de mutation) v zemljiško knjigo. Kadar v
zapuščino spadajo vrednostni papirji na ime in rente,
mora notar zaradi spremembe titularja izdati izkaz o
lastništvu (certificat de proprieté).
2.3 Vloga notarjev v zapuščinskem postopku
Madžarska
Pri obravnavanju dileme v zvezi z načinom
vključitve notarjev v reševanje zapuščinskipostopek
je primerjalno zanimiva tudi madžarska ureditev.
Zanjo je značilno, da je zapuščinski postopek v
glavnem urejen z Uredbo ministrstva za pravosodje
in je v pristojnosti notarjev. Ker ima notarjev sklep
o dedovanju značaj sodne odločbe, je očitno, da je
notarju priznana pravica sojenja. Zaradi tega je
nujno del sodne organizacije. Njegova funkcionalna
odvisnost sledi tudi iz pravila, po katerem je zoper
notarjev sklep dopustna pritožba na pritožbeno
sodišče.
Izenačitev sklepov v zapuščinskih zadevah s sodnimi
odločbami je posledica podeljene sodne oblasti, ki jo
je notarjem za zapuščinski postopek podelila država
leta 1950, ko je bil na Madžarskem uveden državni
notariat. Uveljavitev državnega notariata je pomenila
prekinitev s tradicijo, ki je temeljila na avstro ogrski
ureditvi notariata. Kljub temu, da je leta 1990
Madžarska med prvimi izmed socialističnih dežel
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reformirala svoj notariat iz državnega v svobodni
notariat, je ureditev zapuščinskega postopka
in pristojnosti notarjev v njem ostala v bistvu
nespremenjena. Zapuščinski postopek, ki ga vodijo
izključno notarji, je v procesnem smislu urejen v
podzakonskem predpisu - Odredbi pravosodnega
ministrstva (VI/1958), ki pa je bila večkrat
spremenjena, nazadnje 31.8.1995. Kolikor kakšno
vprašanje v tej odredbi ni rešeno, se uporabljajo
določbe civilnega procesnega reda (173.čl. ZN).
Smrt je potrebno prijaviti pri pristojnem notarju
po kraju zadnjega bivališča umrle osebe v državi. V
primeru, da umrli ni imel bivališča v državi ali ga ni
bilo mogoče ugotoviti, se pristojnost določa po kraju
zapuščinskega premoženja. Če notar, ki je sprejel
potrdilo o smrti, ugotovi, da ni pristojen, mora zadevo
posredovati pristojnemu notarju.
Popis zapuščine opravi po notarjevem nalogu popisni
referent. Popis je obvezen, če je madžarski državljan
zapustil nepremičnino v državi, za premičnine
pa, če presegajo določeno vrednost, če so dediči
mladoletniki, kadar ni znanega dediča, ali če so dediči
osebe, ki se po deviznih predpisih štejejo za tujce.. V
popisu se upoštevajo tudi obveznosti in se navedejo
obstoj oporoke, morebitni ukrepi zavarovanja ter
izjave prisotnih zainteresiranih oseb.
V primerih, ko umrli ni zapustil premoženja, za
katero bi bil obvezen popis, mora notar potrdilo o
smrti z navedbo razloga za opustitev popisa spraviti
v arhiv. Če zapuščino sestavljajo le premičnine, jo
notar izroči dedičem brez obravnave v naslednjih
primerih: če je zakoniti dedič en sam ali če zakoniti
dediči dokažejo, da so izključno oni zakoniti dediči in
so pred notarjem sklenili dedni dogovor, na podlagi
katerega se jim zapuščina lahko izroči.
Zapuščinsko obravnavo je notar dolžan pripraviti
tako, da se ta lahko v čim krajšem času konča, zaradi
tega je dolžan priskrbeti potrebne podatke in listine.
Oporoke je potrebno poslati priporočeno ali pa jih
fizične osebe same izročijo notarju. Razglasitev
opravi notar posebej ali na obravnavi. Na zapuščinsko
obravnavo povabi preživelega zakonca, če ni oporoke
zakonite dediče, v primeru obstoja oporoke oporočne
in nujne dediče, potomce, volilojemnike, izvršitelje
oporoke in tiste upnike, ki so zaprosili za uvedbo
postopka oz. tiste, ki so prijavili svoje terjatve.
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Zapuščinska obravnava se opravi v notarjevi pisarni
ali iz tehtnega razloga tudi drugje. Pooblastila strank
za zastopanje morajo biti enaka kot za sodišče.
Po končanem zapuščinskem postopku notar zapuščino
pravno veljavno izroči dedičem, če se je priglasil
samo en dedič in ni drugih zainteresiranih oseb, če je
bil sklenjen dedni dogovor in če ni zakonitih ovir za
izročitev zapuščine. Notar zapuščino izroči dedičem
s sklepom, s katerim odloči tudi o drugih vprašanjih
povezanih z dedovanjem. Pri notarju sklenjena
poravnava je izenačena s sodno poravnavo.
V primeru spora je potrebno zapuščino izročiti
z začasno veljavnostjo. Dedič začasno prevzeto
zapuščino vzame v svojo posest in jo uporablja
kot dober gospodar, vendar je ne sme odtujiti ali
obremeniti. Če se prizadeta oseba ne strinja s
sklepom o začasni izročitvi, lahko v roku 30 dni
od prejema sklepa sproži pravdo. Vložitev tožbe je
potrebno izkazati najpozneje v roku 8 dni po preteku
30 dnevnega roka, sicer postane izročitev zapuščine
popolnoma pravno veljavna. Posledica je enaka, če
tožnik umakne tožbo ali če sodišče tožbo zavrže.
V primeru pravočasne in potrjene tožbe notar počaka
na pravnomočnost odločitve v pravdi, ki jo mora
nato upoštevati po uradni dolžnosti. Če je sodišče
odločilo o vseh zadevah, notar v končni sklep zajame
ugotovitev sodišča. Če pa je odločilo le delno, izda
notar končni sklep deloma na podlagi ugotovitev
sodišča, o delu, o katerem sodišče ni razpravljalo, pa
odloči na podlagi začasne izročitve.
Če je med dediči spor, katere premičnine spadajo
v zapuščino, jih notar vseeno izroči dedičem in
jih opozori, da lahko upravičenci svoje zahtevke
uveljavljajo v pravdi. Če tretja oseba uveljavlja
svojo pravico do določene premičnine in lahko
upravičenost svoje zahteve dokaže, se te premičnine
izvzamejo iz zapuščine. Če pa na popisanem imetju
svoj delež uveljavlja preživeli zakonec, dediči pa tega
ne priznavajo, mu mora notar dati rok za uveljavljanje
njegovega zahtevka v pravdi. Vložitev tožbe v danem
roku s pravočasnim sporočilom notarju povzroči, da
notarski postopek do pravnomočne rešitve zadeve v
pravdi miruje.
Proti notarjevemu sklepu o dedovanju lahko vloži
vsaka prizadeta oseba pritožbo, o kateri odloča
županijsko sodišče. Proti odločitvi tega sodišča
pritožba ni več dopustna..7
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2.4. Vloga notarjev v zapuščinskem postopku v
Nemčiji
Nemška ureditev notarskih pristojnosti je nekoliko
manj pregledna, saj se razlikuje po posameznih
zveznih deželah.8 V nekaterih deželah je notariat
združljiv z odvetništvom, v nekaterih pa mora biti
ločen. Nam najbližja je Bavarska, kjer je izpeljano
načelo ločitve med notariatom in odvetništvom
in kjer so izbrali neko srednjo pot med avstrijskim
načinom dvotirnosti med sodiščem in notarji
ter francoskim načinom avtonomnega urejanja
dedovanja, korigiranega s pretežno notarsko
pristojnostjo. Notar je na Bavarskem lahko tudi
sodni pooblaščenec.9
Vendar pa je sodišče izključno pristojno za izdajo
listine o dedovanju (Erbschein, 2353.čl. BGB).
Postopek za izdajo listine o dedovanju je poseben
nepravdni postopek, ki se prav tako vedno začne le
na predlog upravičencev. Na podlagi tega predloga
pa sme nato sodišče posredovati tudi pri razdružitvi
oziroma delitvi dediščinske skupnosti (86.čl. FGG
in sl.). Pristojno je še za popis in cenitev zapuščine
z upoštevanjem zahtevkov zapuščinskih upnikov ter
za zagotovitev upravljanja zapuščine, podobno kot
stečajno sodišče pri uvedbi stečaja
( smiselna uporaba 1970.čl., 989.čl. Civilnega
procesnega zakona- Zivilprozess Ordnung, v
nadaljevanju ZPO in 73.čl. FGG). V okviru teh
dejavnosti mora zapuščinsko sodišče ukrepati še
posebej hitro (1981.čl. BGB in sl.). Za ostala nujna
opravila, ki morajo biti izvedena, da se uredijo
pravna razmerja umrlega, se morajo stranke obrniti
na notarja.10
BGB predpisuje, da notarji v zapuščinskih zadevah
opravljajo naloge, ki so povezane s sestavljanjem listin
(npr. 2002.čl. - popis in cenitev zapuščine po dedičih,
2003.čl.-uraden popis in ocenitev premoženja, 3.odst.
2121.čl.- popis zapuščinskih predmetov, 4.odst.
2215.čl. - izvršitelj oporoke je upravičen, na zahtevo
dedičev pa tudi dolžan narediti popis pri notarju ali
občinskem organu, 2231.čl. - sestavljanje oporok,
2314.čl. - popis na zahtevo nujnega dediča). Razen
tega pa Uvodni zakon k BGB v 147.čl. uveljavlja
pridržek v korist deželnega prava, ki sme samostojno
predpisati za posamezna dejanja v zapuščinskem
postopku tudi pristojnost drugih organov. Tako pravo
v posameznih nemških deželah notarjem prepušča še
dodatne pristojnosti. Določbe o notarskih nalogah v
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zapuščinskem postopku vsebuje tudi zvezni notarski
red v 4.odst.20. par. in 25.par (24.2.1961, BGBl.I,
str 98, novela, 29.1.1991, BGBl. I, str.150). Specialni
predpis je še Zakon o listinah, ki ureja postopek,
ki velja za notarje in pristojnost za izdajanje listin
določa v njihovo korist.11
2.5. Vloga notarjev v zapuščinskem postopku
Hrvaške
Novi Zakon o dedovanju (Zakon o nasljeđivanju, ZN,
26.3.2003, Narodne novine, št. 48/2003, s spremembo,
16.10. 2003, Narodne novine, štev. 163/2003 ) je
prenesel na notarje velik del opravil, ki so jih do tedaj
izvajala sodišča v zapuščinskem postopku, pa tudi
opravila zunaj zapuščinskega postopka na področju
dedovanja in s tem omogočil razbremenitev sodišč.
ZN je tudi spremenil oziroma odpravil predpise
prejšnjega ZN, ki so po nepotrebnem obremenjevali
in zavlačevali zapuščinski postopek.12
Novi ZN določa, da notar zunaj zapuščinskega
postopka zlasti sestavlja javne oporoke ( 32., 146.
člen ZN ), hrani oporoke (34. člen ZN ), sestavlja
»dednopravne pogodbe«, t.j. pogodbe o izročitvi in
razdelitvi premoženja za življenja ( 105. člen in nasl.
ZN ), o odpovedi neuvedenemu dedovanju ( 134. člen
ZN ), sestavlja pogodbe o odstopu dednega deleža
pred delitvijo ( 145. člen ZN ) in sestavlja izjavo o
preklicu oporoke ( 173. člen ZN ).
V okviru pripravljalnih dejanj za zapuščinski postopek
lahko notar opravi popis zapustnikovega premoženja
( 197/1 člen ZN ) in shranjuje določene predmete
zapuščine v okviru zavarovanja zapuščine ( 199/2
člen ZN ).
V zapuščinskem postopku, t.j. pri ugotavljanju, kdo
so zapustnikovi dediči, katero premoženje sestavlja
njegovo zapuščino in katere pravice iz zapuščine gredo
dedičem in drugim osebam, do uveljavitve novega
ZN notarji (javni bilježnici) niso imeli pristojnosti.
Pristojna so bila občinska sodišča. Po zakonu o
notariatu, 1994 (Zakon o javnim bilježnicima,
ZJB, Narodne novine, št. 78/93, 29/94) naj bi se
upravičenja notarjev v zapuščinskem postopku
določila z zakonom, ki bo uredil zapuščinski postopek
(156.člen ZJB). Ta zakon je novi ZN, ki določa, da
opravi zapuščinski postopek sodišče ali notar kot
pooblaščenec sodišča. Praviloma ga opravi notar;13 v
ta namen mu sodišče pošlje smrtovnico. Notar opravi
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vsa dejanja v postopku in izdaja vse odločbe, ki bi jih
sicer opravilo oziroma izdalo sodišče, razen odločb,
za katere zakon določa drugače (176. člen ZN) .Zlasti
je pomembno, da notar izda tudi sklep o dedovanju,
proti kateremu pa je dopusten ugovor na sodišče.14
Dejanja v postopku opravlja notar kot pooblaščenec
sodišča po pravilih ZN, po katerih sicer postopa
sodišče.15 Za notarja torej veljajo isti predpisi kot za
sodišče (člen 246/1 ZN). Notar vroča vabila in druga
pisanja, ki jih sestavlja kot pooblaščenec sodišča,
po predpisih o sodnem vročanju. Upravičen je, da
pridobiva potrebne podatke in listine od drugih
pristojnih organov, ne da bi za to plačeval državne
takse (247., 248.člen ZN).
Z zakonom o spremembi ZN, november 2003, je
bila odpravljena določba ZN, po kateri je predsednik
občinskega sodišča glede na stanje v svojem sodišču
(kadri, zaostanki) odločal o tem, ali bo vse ali
posamezne zapuščinske zadeve prepustil notarjem z
območja sodišča (derogirani 240.člen ZN). Po sedanji
ureditvi opravi notar kot pooblaščenec sodišča vsa
dejanja v postopku in izdaja vse odločbe, ki bi jih
sicer opravilo oziroma izdalo sodišče, razen odločb,
za katere zakon določa drugače (176., 244/1 člen ZN
) Gre za primere, ko pride med strankami do spora
in jih sodišče zato napoti na pravdo ali na upravni
postopek (spor o dejstvih, od katerih je odvisna
kakšna pravica strank, spor o pravici do volila, spor
o tem ali kakšno premoženje spada v zapuščino;
222., 223., 224.člen ZN ) in za primer, ko lahko
notar izda odločbo samo s soglasjem vseh strank
(ko gre za ločitev zapuščine, za pravico dedičev, ki si
živeli in pridobivali skupaj z zapustnikom, za delitev
gospodinjskih predmetov med sodediči; 140., 143.,
144. člen ZN )16, do takega soglasja pa ne pride.
Zapuščinski postopek mora notar opraviti v roku, ki
mu ga določi sodišče. Če ne more v tem roku opraviti
vseh dejanj, mora o tem obvestiti sodišče in navesti
razloge (243.člen ZN).
Če ne gre za pomembne razloge, mu sodišče lahko
odvzame izvajanje postopka.
Sodišče opravlja nadzor nad delom notarja.. Notar
ne more zavrniti zaupanega dela, razen iz posebej
opravičenih razlogov. V nasprotnem primeru sodišče
zahteva od notarja, da vrne spis in lahko notarja tudi
kaznuje z denarno kaznijo (249. člen).
Proti sklepu notarja, ki ga izda v zapuščinskem
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postopku, je dovoljen ugovor v osmih dneh po izdaji
sklepa. Vloži se pri notarju, ta pa ga je dolžan brez
odlašanja dostaviti sodišču, ki o njem odloči (sodnik
posameznik).
3. POTREBNA JE NOVELA ZAKONA O
DEDOVANJU
3.1 Primerjalno pravni podatki kažejo, da je v vseh
primerljivih sistemih vloga notarjev večja kot v našem
sistemu, najsi sodelujejo v zapuščinskem postopku kot
pooblaščenci sodišča ali kot organi, ki jim zakon daje
javno pooblastilo za vodenje zapuščinskih postopkov
oziroma za opravljanje dejanj v teh postopkih.
Harmonizacija našega pravnega sistema z drugimi
državami, tudi znotraj Evropske Unije, zahteva
uveljavitev večje vloge notarjev v zapuščinskem
postopku. To terja tudi potreba po večji strokovnosti
in hitrosti zapuščinskih postopkov, zlasti tedaj, kadar
so predmet zapuščine gospodarske družbe, podjetja
podjetnikov posameznikov, vrednostni papirji ipd.
Tudi zagotovitev potrebnega obsega dela notarjem
kot nosilcem javna službe zahteva uveljavitev novih
pristojnosti oziroma pooblastil. Nekatere afere v zvezi
z notarsko službo iz zadnjega časa na te odločitve ne
smejo imeti nikakršnega vpliva.
Seveda bi bilo s sistemskega in nomotehničnega
vidika najbolje, če bi pooblastila notarjem vnesli v
nov Zakon o dedovanju. Vendar na sprejem novega
Zakona o dedovanju ni mogoče čakati, ker je delo
za pripravo tega zakona obsežnejše in v strokovnem
pogledu zahtevnejše kot smo pričakovali in je
nekoliko zastalo, tako da je bila celo podaljšan rok za
izdelavo raziskave, ki se nanaša na reformo dednega
prava. Urejanje dedovanja je v neposredni zvezi z
lastninskimi razmerji, saj tudi Ustava RS v 33.členu
skupaj govori o pravici do zasebne lastnine in do
dedovanja. Lastninska razmerja so poleg svobodne
gospodarske pobude ključna za vsak družbeni sistem.
Sistem dedovanja je odraz lastninskih razmerij,
na drugi strani pa sistem dedovanja in ureditev
posameznih institutov dednega prava opredeljuje
vsebino lastninskih razmerij. Tako je za vsebino
lastninskih razmerij in za lastninsko pravico samo
izjemnega pomena, kakšno je razmerje med zakonitim
in oporočnim dedovanjem, ali ima predvsem lastnik
pravico odločati, komu bo po smrti prepustil svoje
premoženje, ali pa naj bodo uveljavljene določene
omejitve lastnikovega oporočnega razpolaganja
z institutom nujnega dednega deleža. Pri tem
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so za razrešitev tega osnovnega vprašanja lahko
pomembni tudi zgodovinski in civilizacijski vidiki
kot je na primer težnja po uveljavitvi načela, naj bo
vsaj določen del premoženja vsakega posameznika
namenjen ohranjanju družine in njene materialne
podlage. V tesni zvezi z lastninskimi razmerji so
tudi instituti kot je na primer fideikomisni substitut,
to je določanje dediča svojemu dediču, ki močno
omejuje lastninsko pravico dediča. Cela vrsta pravno
sistemskih in celo ideoloških vprašanj je tudi v zvezi
z dednimi pogodbami, še posebej na primer med
zakonci. Zaradi kompleksnosti materije dedovanje in
njene povezanosti ne le z vsebino lastninske pravice
temveč tudi z pomembnimi kulturnozgodovinskimi
in celo ideološkimi razpravami o vlogi družine in
o dedovanju kot sredstvu za zagotavljanje njene
materialne podlage in zaradi nujnosti čim prej
prenesti pristojnost za urejanje zapuščine na notarje,
naj bi novela ZD uveljavila ta prenos in s tem le
parcialno posegla na področje dedovanja oziroma
zapuščinskega postopka.
Novela ZD bi bila lahko koncipirana kot posebno
poglavje, ki ureja prenos vodenja zapuščinskih zadev
na notarje in izdajanje notarskih listin o dedovanju
in ne kot novela, ki bi spreminjala in dopolnjevala vse
člene ZD, ki se nanašajo na zapuščinski postopek (
torej člene 162 do 227 ). Novelirati vse člene , ki urejajo
zapuščinski postopek, ni mogoče, ker so členi tudi v
tesni zvezi z materialnimi instituti dednega prava in
je njihova končna redakcija odvisna od novih rešitev,
ki bodo uveljavljene na področju materialnopravnega
urejanja dedovanja. Podobno rešitev so uporabili na
Hrvaškem in to kljub temu, da so sprejeli nov ZD v
celoti, torej vključno z materialnopravnim urejanjem
dedovanja ( glej tretje poglavje hrvaškega Zakona
o nasledjivanju, Narodne novine br.48/2003 in br.
163/2003 , členi 240 do 252 ).
Iz primerjalnih sistemov je razvidno, da lahko opravlja
notar posamezna opravila zapuščinskega postopka
kot sodni pooblaščenec, ali kot nosilec samostojnega
javnega pooblastila za vodenje zapuščinskega
postopka ( pri čemer so nekatere procesna dejanja še
vedno pridržana sodišču ) ali pa celo kot organ, ki v
bistvu opravlja sodno funkcijo.
Prehoda zapuščine na dediče zlasti tedaj, kadar med
dediči ni spora, gotovo ni nujno urejati v sodnem
postopku kot to sedaj velja pri nas. Tako gledanje
na sodne postopke je izrazito konservativno. Sodni
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postopki naj služijo razreševanju sporov in sodnemu
urejanju tistih pravnih razmerij, ki so ključna za
nemoteno odvijanje pravnega prometa ( vodenje
zemljiških knjig , sodnih registrov itd ). Za urejanje
prehoda premoženja z zapustnika na dediče ni nujno,
da bi se ta prehod vršil v sodnem postopku, ki je v
nasprotju z možnostmi delovanja notarjev vendarle
daljši in manj prilagodljiv konkretnim razmeram in
potrebam.
Vloga notarja kot nosilca javnih pooblastil za
vodenje zapuščinskih postopkov in izdajanje listin
o dedovanju predstavlja učinkovit sistem prenosa
zapuščinskega postopka na notarje le tedaj, kadar
že zakon sam prenese ta pooblastila na notarje
in ne prepušča pooblaščanje notarjev za vodenje
zapuščinskih postopkov sodiščem. To sta dokazali
ureditvi v Avstriji
( glej točko2.1 ) in na Hrvaškem ( glej tč.2.5 ). Hitrosti
in učinkovitost vodenja zapuščinskih postopkov
zahtevata, da sodišče ne ocenjuje v vsakem primeru
posebej, ali in v kolikšnem obsegu bo prepustilo
vodenje zapuščinskega postopka notarju. Po obsegu
in vsebini različen prenos vodenja zapuščinskega
postopka na notarje bi tudi zapletel zapuščinske
postopke zaradi različnega odnosa med pooblastili
sodišča in notarja v posamezni zadevi.
Zaradi tega naj bi uveljavila novela ZD vodenje
zapuščinskih zadev s strani notarjev kot nosilcev
javnih pooblastil. Seveda pa bi morala biti zaradi tega
njihova pristojnost omejena na nesporna razmerja.
Ne le tedaj, kadar je med strankami spor o pravno
pomembnih dejstvih, ki se na primer nanašajo
na obseg zapuščine, na pravico do dedovanja, na
vračunavanje daril , na nujni dedni delež itd., temveč
tudi tedaj, kadar so med strankami oziroma tistimi,
ki uveljavljajo kakšno pravico do zapuščine, sporna
pravna vprašanja, od katerih rešitve je odvisna
odločitev o navedenih pravnih razmerjih, naj bi o
teh spornih razmerjih odločalo sodišče, notar pa
naj bi nato upošteval tako sodno odločitev pri izdaji
notarske listine o dedovanju.
Notar naj bi imel praviloma vsa pooblastila, ki jih
ima sedaj zapuščinsko sodišče. Ne bi pa mogel notar,
ki v našem sistemu sicer ima javna pooblastila, ne
opravlja pa sodne funkcije , sprejemati nekaterih
odločitev kot so postavitev skrbnika zapuščini,
zavarovanje zapuščine in ločitev zapuščine. V
bistvu te odločitve predstavljajo opravljanje sodne
funkcije, ki je notar nima in celo funkcije državne
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prisile, ki je pridržana sodiščem. Notar pa bi bil
tisti, ki bi pri vodenju zapuščinske zadeve zagotovil
aktivnost skrbnika, dejansko poskrbel za zavarovanje
zapuščine in za ločitev zapuščine. Sodišču mora
biti v vsakem primeru pridržano tudi odločanje o
nekaterih procesnih vprašanjih kot je na primer
odločanje o izločitvi notarja za vodenje posameznega
zapuščinskega postopka. Zaradi tega, da bi prenos
vodenja zapuščinskih postopkov na notarje dosegel
svoj namen napraviti te postopke učinkovitejše in
jih pospešiti, bi bilo treba uveljaviti tudi možnost
zamenjave notarja za vodenje zapuščinske zadeve
iz upravičenih razlogov, bodisi objektivnih ( na
primer zaradi bolezni, dalj časa trajajoče odsotnosti,
prenehanja opravljanja notarskega poklica ) ali
subjektivnih ( na primer zaradi neupravičenega
zavlačevanja postopka ).
Notarska listina o dedovanju naj bi vsebovala vse
elemente, ki jih sedaj vsebuje sklep o dedovanju
v smislu 214. člena Zakona o dedovanju., torej
podatke o obsegu zapuščine, o zapustniku,o dedičih
in njihovih pravica, o volilojemnikih in njihovih
pravicah in o drugih osebah, ki jim pripada pravica
do zapuščine ter o morebitnem dednem dogovoru
kot dogovoru o delitvi zapuščine. Ta dogovor mora
predstavljati izvršilni naslov.
Ker naj bi notar izdal listino o dedovanju le v
nespornih zapuščinskih zadevah ali tedaj, ko bi
sodišče odločilo o spornih pravnih razmerjih v zvezi z
zapuščino, seveda notarske listine ne bi bilo mogoče
izpodbijati s pritožbo. Kolikor se bo našlo po izdaji
notarske listine novo premoženje, naj bi ga notar, če
med dediči ne bo spora, razdelil v skladu z že izdano
notarsko listino o dedovanju. V primeru, če bo po
določbah Zakona o pravdnem postopku obstojal
obnovitveni razlog, ki ga bo upravičenec uveljavljal v
odprtem objektivnem in subjektivnem roku, bi notar
lahko izdal novo listino, ki bi nadomestila prejšnjo,
vendar le, če med strankami ne bi bilo spora. V
vseh drugih primerih pa bi moral uveljavljati tisti,
ki se bi skliceval na obnovitveni razlog, svoje pravice
s tožbo. Isto naj bi veljalo tudi za novega dediča
ali upravičenca do zapuščine, ki ni sodeloval v
zapuščinskem postopku.
Ustrezni členi novele Zakona o dedovanju so bili
v okviru raziskave, omenjene v opombi štev. 4,
formulirani. Mogoče jih je vsebinsko v razpravi glede
na stališča stroke in poslancev tudi preoblikovati

Potrebna je le volja zakonodajalca za ureditev
zapuščinskega postopka z večjo vlogo notarjev.
1

Ti podatki so povzeti po Sodni statistiki za leto 2003 in Sodni
statistiki za I. polletje 2004, ki jo je sestavilo in objavilo Ministrstvo za
pravosodje Republike Slovenije.
2 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem
postopku ( Uradni list štev.73/2004 ) je z določbo 81.člena spremenil
178. člen ZUP-a in s spremenjenim členom uredil upravno overovitev
lastnoročnega podpisa ter s 82.členom dopolnil ZUP z novimi členi
178 a do 178 h, ki urejajo pristojnost upravnih organov za overovitev
lastnoročnih podpisov in overovitev prepisov in kopij. Po prehodni
določbi 142. člena novele ZUP so se bodo določbe poglavja o
upravnih overovitvah podpisov, prepisov in kopij začele uporabljati
1.1.2005.
3 Vsi primerjalnopravni podatki o ureditvi vloge notarjev v nekaterih
tujih zapuščinskih postopkih so povzeti po raziskavi Inštituta za
primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani » Predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju« z dne 13.9.2004,
ki so jo opravili prof.dr. Karel Zupančič, prof. dr. Vesna Rijavec in
prof. dr. Lojze Ude. V tej raziskavi je prof dr. Vesna Rijavec prispevala
prikaz pravne ureditve zapuščinskih postopkov v Avstriji, Franciji,
na Madžarskem in v Nemčiji, prof.dr. Karel Zupančič pa je obdelal
vlogo notarjev v zapuščinskem postopku sosednje Hrvaške.
4 Wilhelm Kremzow, Die
Ver teilungsordnung für das
Gerichtskommissariat, Österreichische Notaraiats-Zeitung, l.104,
5/72, str.74 in sl.
5 Odločba Vrhovnega sodišča Avstrije (OGH), z dne 2.7.1968,
objavljena v Österreichische Notariats-Zeitung, 41/69.
6 Taithe Marcel, Christian Taithe, Successions, Delmas, Pariz,
1992.,str. 84 in sl..
7 Ferid Murad, Das Französische Zivilrecht, Band II, Alfred Metzner
Verlag, Frankfurt am Main, Berlin, 1971, str. 1515.
8 V nemškem zveznem notarskem redu je v 4.odst.20.par.
(24.2.1961,BGBl., str.98, novela 29.1.1991, BGBl, str.150) določeno, da
je obseg notarjeve pristojnosti pri posredovanju zapuščine dedičem,
pri delitvi dediščinske skupnosti, vključno z izdajo potrdil, ki so
podlaga za vpis v zemljiško knjigo, pri popisu in cenitvi zapuščine,
pri ukrepih za zavarovanje, kot je npr. zapečatenje in odpečatenje,
določen s predpisi po posameznih zveznih deželah.
9 Lange Heinrich, Kuchinke Kurt, Lehrbuch des Erbrechts, 3.
predelana izdaja, Beck, München, 1989. str. 761.
10 Lange, Kuchinke, op.cit. str. 760, 761.
11 Edenhofer, Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 7. del, 49. predelana
izdaja, Verlag C. H. Beck , München, 1990, str. 1809.
12 Gl. Stipković Zlatan, O nekim promjenama u našem nasljednom
pravu de lege ferenda, Zbornik PF u Zagrebu, 2001/1, str. 45
13 Gl. Crnić Jadranko, Što donosi (novi) zakon o nasljeđivanju, Javni
bilježnik 2003/15, str.28
14 Tako je ZN odpravil dilemo, v kolikšni meri naj se izvajanje
zapuščinskega postopka prepusti notarjem. Najprej je bilo predlagano,
da se notarjem prepusti postopek v zadevah, ki niso sporne, vendar
samo do izdaje sklepa o dedovanju. Notar naj bi pripravil osnutek
sklepa in ga predložil zapuščinskemu sodišču. Proti tej rešitvi se je
upravičeno navajalo, da je v nasprotju z namenom nove ureditve:
razbremenitvijo sodišč. Kajti sodnik bi moral pregledati osnutek in
celoten spis, kar bi bilo odvečna obremenitev; notarji opravljajo javno
službo in imajo še posebne kvalifikacije. Gl. Crnić Jadranko, Nakon
zakona o nasljeđivanju – gdje smo i kamo idemo?, Javni bilježnik
2003/15, str.34
15 Zapuščinski postopek je nepravdni postopek. Subsidiarno se
uporabljajo pravila pravdnega postopka (175.člen ZN).
16 Podobne določbe vsebuje naš ZD v 143., 147., 148. členu
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POROČILO O DELOVANJU NOTARSKE
ZBORNICE SLOVENIJE V LETU 2004
1. Delo organov zbornice
Skupščina se je v letu 2004 sestala na rednem
zasedanju, ki je bilo 19. marca 2004 v Ljubljani.
Sprejela je poročilo o delu zbornice v letu 2003,
poročilo nadzornega odbora o finančnem poslovanju
v letu 2003 in finančni načrt za leto 2004.
Nadzorni odbor je dne 4.3.2004 pregledal
dokumentacijo finančnega poslovanja zbornice v letu
2003, pri čemer ni ugotovil nepravilnosti.
IO NZS se je v letu 2004 sestal na desetih rednih,
dveh izrednih in sedmih korespondenčnih sejah.
Obravnaval je problematiko poslovanja notarjev,
aktualne spremembe zakonodaje in reševal vloge
strank.
IO NZS je obravnaval predloge zakonov in novosti,
ki so jih prinesle novela Zakona o notariatu, Zakona
o potrošniških kreditih, Zakona splošnem upravnem
postopku, Zakona o gospodarskih družbah ter Zakon
o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb
in pri tem predlagateljem posredoval menja ter sprejel
navodila oz. priporočila za enotno delo notarskih
pisarn po uveljavitvi sprememb.
IO NZS je sodeloval v postopkih povezanih z
spremembami in dopolnitvami zakona o notariatu
(ZN-C). V ta namen je bilo na ministrstvu več
sestankov.
IO NZS je v zvezi z novelo Zakona o upravnem
postopku, ki se nanaša na uvedbo t.i. upravnih
overitev pripravil pripombe k predlogu zakona, na
sestanku s predlagateljem pa predstavil argumente
proti prenosu teh overitev in pomen upravnih overitev
za notariat v celoti.
Predsednica NZS, notarka Erika Braniselj se je
v preteklem letu, v zvezi z aktualnimi temami
povezanimi z delovanjem notariata in pravosodnih
organov, večkrat sestala z ministrom za pravosodje
Ivanom Bizjakom oziroma njegovo naslednico
Zdenko Cerar ter s predstavniki drugih pravosodnih
inštitucij: predsednikom Vrhovnega sodišča Francem
Testenom, predsednikom Okrožnega sodišča v
Ljubljani in predsednikom Slovenskega sodniškega
društva, Alešem Zalarjem, predsednikom Odvetniške
zbornice Mihom Kozincem in drugimi. Udeležila se
je zasedanj parlamentarnih odborov pri obravnavi

predlogov novele Zakona o notariatu in Zakona o
varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.
Udeležila se je tudi Dneva slovenskih odvetnikov
in sodniških dni v Portorožu. Konec meseca maja
je bila na sestanku na ministrstvu za pravosodje,
na katerem so sodelovali
predstavniki vseh
pravosodnih organov. Obravnavali so problematiko s
področja pravosodja in reševanja sodnih zaostankov.
Predsednica je poudarila, da so notarji pripravljeni
prevzeti vodenje zapuščinskih postopkov. V ta namen
je NZS, v sodelovanju z najuglednejšimi pravnimi
strokovnjaki prof. dr. Karlom Zupančičem, prof. dr.
Lojzetom Udetom in prof. dr. Vesno Rijavec oziroma
z Inštitutom za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti
v Ljubljani, pripravila študijo – zakonsko podlago za
prenos zapuščinskih postopkov na notarje. Predlog
zakona je bil v začetku meseca junija poslan na
ministrstvo za pravosodje, konec avgusta pa je bil,
ministrstvu za pravosodje, tudi osebno predstavljen
s strani NZS in prof. dr. Lojzeta Udeta. Predstavniki
ministrstva so poudarili, da ne nasprotujejo prenosu
zapuščin na notarje, hkrati pa so predlagali, da bi
se zakonska podlaga za prenos uredila z ustrezno
spremembo zakona o dedovanju in ne zakona o
notariatu, kot je predvideno v predlogu zakona. Glede
na navedeno je bila v septembru izdelana dopolnitev
predloga zakona, ki je trenutno v obravnavi na
ministrstvu.
Predsednica se je udeležila tudi sestanka na
Ministrstvu za pravosodje, v zvezi z Direktivo o
opravljanju storitev na notranjem trgu in uporabo 45.
člena Pogodbe o Evropski skupnosti (PES). Prisotni
so bili tudi predstavniki Ministrstva za gospodarstvo,
ki je pristojno za pogajanja z EU na tem področju
in Službe vlade za evropske zadeve. NZS je v zvezi
z navedenim na vse pristojne institucije naslovila,
dopis in argumente za izvzetje notariata iz direktive
in nespremenjeno uporabo 45. člena PES tudi v
naprej. Po členu 45 PES se določbe PES o svobodi
naselitve in svobodi opravljanja storitev v posamezni
državi članici, ne uporabljajo za tiste dejavnosti, ki
so v tej državi povezane, četudi občasno, z izvajanjem
javne oblasti. Med te dejavnosti spada tudi notariat.
Predsednica je ponovno predstavila značaj notariata
latinskega tipa, ki ga pozna 19 od 25 članic EU in
temeljna načela za opravljanje tega poklica. Glede na
predstavljene argumente je predlagala, da slovenski
pogajalci tudi v naprej, pri obravnavi navedene
problematike v evropskih inštitucijah, zastopajo
stališče, da se določba 45. člena PES, nespremenjeno
uporablja za opravljanje notarske dejavnosti.
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Notarska zbornica je tudi aktivno sodelovala z
Združenjem bank Slovenije.
Obravnavana je
bila problematika izvajanja ZVKSES v praksi. V
sodelovanju z dr. Nino Plavšak, je bil izdelan vzorec
tripartitne pogodbe za izvajanje skrbniških storitev,
ki je eden izmed pogojev, ki ga morajo banke
izpolnjevati za pridobitev dovoljenja Banke Slovenije
za opravljanje skrbniških storitev. Obravnavana je bila
tudi problematika izvajanja zakonodaje s področja
sestave hipotekarnih sporazumov po uveljavitvi
sprememb zakona o potrošniških kreditih, zakona o
notariatu in drugih predpisov, ki so bankam, notarjem
in strankam povzročil kar nekaj težav.

Za notarko na prosto mesto v Murski Soboti je bila
imenovana Romana Gajšek, na prosto notarsko
mesto v Ljubljani pa notarka Erika Braniselj iz Škofje
Loke.
Na izpraznjeno notarsko mesto v Škofji Loki je bila
dne 7.3.2005 imenovana notarska kandidatka Marjana
Tičar Bešter, za prosto notarsko mesto v Šentjurju pri
Celju, pa je bil razpis objavljen 25.2.2005.
V letu 2004 so bili v imenik notarskih kandidatov
vpisani 4 notarski kandidati, 7 pa je bilo izbrisanih.
3. Disciplinski postopki zoper notarje, notarske
kandidate in notarske pripravnike
V letu 2004, je disciplinski tožilec Notarske zbornice
prejel nekaj prijav in zahtev za uvedbo disciplinskih
postopkov zoper notarje in sicer je Ministrstvo za
pravosodje RS, vložilo zahtevo za uvedbo disciplinskih
postopkov zoper dva notarja - v zadevi Zbiljski gaj ter
v zadevi Orion. V zadevi Zbiljski gaj je bil postopek
pravnomočno končan, potem ko je bil notar obtožb
oproščen, tudi z Odločbo disciplinskega sodišča
druge stopnje. V zadevi Orion disciplinska postopka
še potekata.

NZS na podlagi Zakona o gospodarskih družbah
in Pravilnika o overitvi in vodenju knjige sklepov
enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, vodi
elektronski register knjig sklepov, v katerega je
trenutno vpisanih preko 10.000 knjig sklepov.
NZS vodi tudi Centralni register oporok, ki vsebuje
podatke o oporočiteljih, ki imajo shranjene oporoke
pri notarjih, sestavljene v obliki notarskega zapisa
ali v hrambo sprejetih zasebnih oporok. V register je
vpisanih cca. 5.900 oporok.
Notarsko zbornico Slovenije sta v preteklem letu
obiskali pravosodna delegacija iz Kosova in delegacija
iz Črne Gore, pod vodstvom njihovega Ministra za
pravosodje. Oboji so se zanimali za naše izkušnje pri
uvajanju in delovanju sistema notariata.
2. Članstvo
V letu 2004 sta zaradi upokojitve prenehala opravljati
notariat notar mag. Andrej Rošker iz Murske Sobote
(31.10.2004) in notar Jože Dernovšek iz Ljubljane
(31.12.2004).
Dne 27.11.2004 je umrla notarka Jasna Bečaj Božičnik
iz Šentjurja pri Celju.

Dne 09.11.2004, je bila disciplinskemu tožilcu podana
prijava disciplinske odgovornosti zoper notarko,
zaradi domnevnih kršitev pri opravljanju notarskega
poklica, v zvezi s skupščino d.o.o.. Predlog za
uvedbo disciplinskega postopka, je bil dne 7.3.2005
zavržen.
Dne 02.02.2004, je bil podan tudi predlog za uvedbo
disciplinskega postopka zoper notarja, ki pa je bil
dne 07.04.2004 zavržen, saj je očitno šlo za prijavo
izmišljene osebe, brez dokazil o kršitvah notarja pri
opravljanju notarskega poklica.
4. Podatki o številu, trajanju in vsebini oblik
izobraževanja notarjev, notarskih kandidatov
in notarskih pripravnikov, organiziranih s strani
Notarske zbornice Slovenije:
- 05.03.2004 v Ljubljani:
Strokovno srečanje in posvet članov NZS v zvezi
uporabo zakona o notariatu, notarske tarife, novele
ZN-C

Erika Braniselj

- 15.04.2004 v Ljubljani (od 17:00 do 20:00)
Strokovno srečanje in predavanje višje sodnice Jožice
Velkaverh, na temo vpisi v zemljiško knjigo, notarske
listine in zemljiška knjiga, odprta vprašanja po
uveljavitvi novele ZZK.
- 29.05.2004 v Ljubljani (od 9:00 do 14:00)
Predavanje dr. Nine Plavšak, na temo: Zakon o
varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb
– ZVKSES; novosti zakona, vloga notarjev, uporaba
zakonskih določb v praksi.
- 20., 21., 27. in 28. maj 2004 v Ljubljani
Izobraževanje notarjev za uporabo in delo z
elektronskim registrom neposestnih zastavnih pravic
in zarubljenih premičnin.
- 18.06. 2004 v Ljubljani (od 9:30 do 18:00)
Notarska zbornica Slovenije, je na lastno pobudo
organizirala srečanje notarjev iz držav bivše
Jugoslavije - Simpozij na temo “Razvoj notarita na
območju bivše Jugoslavije”. Simpozija so se udeležili
predstavniki notarskih zbornic z območja nekdanje
Jugoslavije in ministrstev za pravosodje, kjer notariat
še ni uveden (ZRJ,BiH, Črna gora). Udeležence je
pozdravila in nagovorila ministrica za pravosodje ga.
Zdenka Cerar. Med drugimi sta bila navzoča tudi
črnogorski pravosodni minister in veleposlanik Srbije
in črne Gore v RS.
V sklopu simpozija je bil organiziran tudi drugi del
izobraževanja notarjev na temo prava EU. Članom
NZS je predavala dr. Vesna Rijavec (tema: izvršljive
notarske listine, priznanje in izvršitev tujih sodnih in
z njimi izenačenih listin po uredbi 44/2001, Evropski
izvršilni naslov, uporaba mednarodnega zasebnega
prava…)
- 07.10.2004 v Ljubljani (od 17:00 do 20:00)
Strokovno srečanje in posvet članov NZS, v zvezi
uporabo zakona o notariatu, obličnosti pooblastil
ipd..
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5. Mednarodno delovanje Notarske zbornice
Slovenije
UINL – Mednarodna unija latinskega notariata
V Mehiki je od 17. do 22. oktobra 2004, potekal 24.
kongres UINL. Predsednica NZS se je udeležila
skupščine držav članic Unije, na kateri so bila,
poleg vprašanj, ki se nanašajo na položaj latinskega
notariata v svetu, podana poročila o položaju
notariata po posameznih državah članicah in poročila
posameznih komisij v okviru UINL. Na kongresu
so v članstvo sprejeli notarski zbornici Bolgarije in
Andore, sprejete pa so bile tudi dopolnitve statuta
UINL. Največ pozornosti je bilo namenjeno delu
notarjev, notarski zakonodaji in načelom latinskega
notariata. Posebna pozornost je bila namenjena
obravnavi Haške konference v zvezi s priznavanjem
notarskih listin v mednarodnem prometu. Sprejeto
je bilo finančno poročilo o delu UINL, opravljene
pa so bile tudi volitve organov Unije – predsednika,
podpredsednikov, članov Stalnega sveta (upravnega
odbora) in nadzornega odbora UINL. Za članico
Stalnega sveta, je bila izvoljena notarka Erika
Braniselj, kar pomeni veliko priznanje za slovenski
notariat.
Zasedanja
evropskih komisij UINL (aprila v
Budimpešti in oktobra v Dresdnu), sta se udeležila
predsednica Erika Braniselj in mag. Andrej Rošker.
Tema je bila Evropski projekt uskladitve geodetskih
podatkov in zemljiške knjige.
Predsednica je
predstavila poročilo NZS na zasedanjih obeh
komisij.
CNUE – Konferenca notariatov Evropske unije
CNUE se kot evropska zveza notarjev veliko ukvarja z
iniciativami s področja pravnega življenja in delovanja
notarjev. Izhodiščna točka tega dela je vloga notarja
v družbi in njegova socialna funkcija. V ta namen
se vodijo razne aktivnosti za poenotenje poslovanja
notarjev znotraj Evrope. Pomembne aktivnosti
potekajo na področju prostega pretoka notarskih
listin, vzpostavitvi enotnega evropskega registra
družb in poenotenje obrazcev za izdajanje izpiskov
iz sodnih registrov, uvedbi enotnega evropskega
registra oporok, zaščiti potrošnikov in standardizaciji
pogodbenih določil pri hipotekarnih sporazumih.
Predsedniki nacionalnih zbornic se sestanejo, na
zasedanju skupščine, povprečno štirikrat letno.
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V okviru zasedanj je veliko časa posvečeno razvoju
modernega notariata – latinskega tipa, ki je razširjen
v večini evropskih in svetovnih držav. Države članice
CNUE in pristopnice so soglašale, da je notarsko
delo in pristojnost najučinkovitejše, če temelji
na temeljnih principih latinskega notariata, ki se
med drugim opravlja na podlagi fiksnega števila
notarskih mest, ki jih določi država na predlog
notarske zbornice. Navedeno tudi zagotavlja pravno,
strokovno in dejansko neoporečnost notarskega
poslovanja, kar ima poseben pomen pri sestavljanju
javnih listin. Tak način določanja števila notarskih
mest je uveljavljen vsepovsod po svetu in ga državni
organi ter parlamentarne inštitucije v teh državah
ne spreminjajo. Obenem je bila poudarjena nujnost
primerljivosti, standardizacije in poenotenja pravne
ureditve v okviru EU, kar je posebej pomembno po
vstopu novih članic v Evropsko unijo, kjer je eno
izmed temeljnih načel prost pretok in priznavanje
javnih in izvršljivih listin.
Od 13. do 15. maja je v Atenah potekala skupščina
CNUE in svečan sprejem notarskih zbornic, novih
članic EU v Evropsko notarsko organizacijo. Poleg
predsednice NZS, se je sprejema udeležila tudi
slovenska veleposlanica v Grčiji, ga. Jožica Puhar.
Na skupščini CNUE so bile obravnavane aktualne
teme v zvezi z razvojem in položajem notariata v EU.
Predsednica NZS se je septembra, novembra in
decembra, udeležila zasedanj skupščine CNUE
(predsednikov nacionalnih notarskih zbornic) v
Bruslju.
CEN - Pobuda
(Hexagonala)

srednjeevropskih

notariatov

S sodelovanjem notarskih zbornic Avstrije, Češke,
Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije je bila
leta 1998 ustanovljena t.i. pobuda srednjeevropskih
notariatov - Hexagonala. V okviru te organizacije
se notariati prizadevajo vzpostaviti sodelovanje na
vseh področjih pravnih storitev, notarske storitve pa
približati uporabnikom. Delegacije članic Hexagonale
se vsako leto sestanejo dvakrat in pri tem obravnavajo
strokovno problematiko in pregled nacionalnih
zakonodaj v zvezi z notarskim poslovanjem. V
preteklih letih so bile obravnavane teme: registri
zastavnih pravic, elektronsko poslovanje in arhiviranje,
vloga notarja v zapuščinskih postopkih, usklajevanje
nacionalnih zakonodaj z evropsko zakonodajo ipd..

Notarska zbornica Slovenije je bila v letu 2004
predsedujoča v tej organizaciji. Predsednica NZS, se
je kot vodja delegacije, udeležila sprejema in posveta
s parlamentarci v Evropskem parlamentu v Bruslju,
februarja letos. Pri tem je bilo ugotovljeno, da se je v
državah, ki so uvedle sistem notariata po spremembi
političnih sistemov v prejšnjem desetletju, nujno
potrebno dosledno držati veljavnih zakonskih in
podzakonskih predpisov v skladu s temeljnimi načeli
latinskega notariata (imenovanje notarjev, numerus
clausus, dosledno upoštevanje notarske tarife,
reklamiranje), saj se lahko le na ta način notariat
ustrezno razvija in pridobiva ugled v javnosti, zlasti
z aspekta zaščite potrošnikov. Vsaka deregulacija na
tem področju, prinaša škodo celotni inštituciji.
NZS je bila v začetku aprila v Ljubljani gostiteljica
srečanja predsednikov te organizacije. Obravnavana
je bila problematika, s katero se soočajo notarske
zbornice in novosti na področju nacionalne in
evropske zakonodaje. Udeleženci so se sestali tudi
z ministrom za pravosodje mag. Ivom Bizjakom
in predsednikom Vrhovnega sodišca, Francem
Testenom.
V preteklem letu so se predsedniki srednjeevropskih
notarskih zbornic sestali še enkrat, na Dunaju, kjer
je bil poleg sestanka izveden dvodnevni seminar
FORMANOTE - izobraževalni program za notarje na
temo prava EU, ki se nanaša na delo notarjev.
Ostale mednarodne aktivnosti
Od 17. do 19. maja, se je predsednica NZS, kot gostja
francoske notarske zbornice, udeležila svečanosti in
kongresa ob 200 letnici »Code civil«.

Erika Braniselj

Predsednica NZS se je v maju kot predavateljica
udeležila dneva hrvaških notarjev, konec novembra
pa, skupaj z notarko Majdo Lokošek, proslave ob 10.
obletnici ponovne uvedbe notariata na Hrvaškem.
V začetku oktobra se je predsednica, na povabilo
Nizozemske notarske zbornice, udeležila kongresa in
skupščine nizozemskih notarjev.
Evropska komisija (TAIEX) je v sodelovanju z Nemško
notarsko zbornico, organizirala seminar za notarje iz
držav novih članic EU, ki je bil 25. in 26. novembra
v Bruslju. Namen seminarja je seznanitev notarjev
z evropsko zakonodajo, ki se nanaša na notariat.
Seminarja se je udeležilo 9 članov NZS.
6. Zaključek
Notarski poklic se po svetu in Evropi (v državah
s kontinentalnim pravnim sistemom), opravlja v
skladu z temeljnimi načeli latinskega notariata. Kar
pomeni, da je za poklic notarja v bistvu značilna vrsta
elementov, ki so dejansko skupni in enako urejeni
tako pri nas kot tudi v tujini: v zadevah, ki se nanašajo
na notarske listine, tarifne predpise, dostop do tega
poklica in njegova organizacija, preventivna funkcija,
ki odpravlja in zmanjšuje sodne spore in zagotavlja
funkcijo nepristranskega svetovalca. Navedeno tudi
zagotavlja pravno, strokovno in dejansko objektivnost
notarskega poslovanja, kar ima poseben pomen
pri sestavljanju javnih listin. Vsako nepremišljeno
poseganje v tako uveljavljen sistem, lahko prinese
nepopravljive posledice za pravno varnost vseh
državljanov, oziroma uporabnikov notarskih storitev.
Tudi zadnji trendi, ki se pojavljajo v Sloveniji,
ko predlagatelji zakonov v več primerih ukinjajo
notarsko obličnost, kažejo na nepoznavanje razmer
in problematike v slovenskem pravnem prostoru.
Kot primer naj navedemo nov zakon o splošnem
upravnem postopku, ki je ponovno uvedel t.i.
upravne overitve. Nekatere overitve podpisov in
prepisov listin (overitve podpisov na pogodbah o
prodaji avtomobilov, garantnih pismih, ipd) ,je sedaj
možno opraviti pri upravnih organih, kar že močno
vpliva na delo večine notarskih pisarn, nekatere
med njimi (skoraj vse pisarne v manjših krajih), pa
privedlo na rob rentabilnosti. Pri overitvah podpisov
v notarskih pisarnah, glavnina zadev pripada t.i.
upravnim overitvam, ki predstavljajo od najmanj 60%
pripada vseh overitev, pa celo do 80% vseh overitev na
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podeželskih območjih, kar pomeni, da je ob sedanjem
obsegu pristojnosti notariat eksistenčno odvisen od
tega dela dejavnosti. V skladu z zgoraj navedenim je
NZS, v začetku februarja 2005, pripravila primerjalni
pregled zmanjšanja pripada zadev in o tem seznanila
ministrstvo za pravosodje.
Tako je trenutno glavna naloga Notarske zbornice
Slovenije, da skupaj z Ministrstvom za pravosodje
najde rešitve, ki bodo nadomestile ta opravila in
zagotovila stabilno poslovanje vseh notarskih pisarn
in notariata kot inštitucije nasploh. To problematiko
je delno mogoče rešiti s čimprejšnjim prenosom
zapuščinskih postopkov v notarsko pristojnost, kot
je to že sedaj urejeno v vseh primerljivih svetovnih
sistemih. V ta namen je zbornica v sodelovanju z
najuglednejšimi profesorji dednega prava pripravila
predlog zakona, ki bo omogočil prenos nespornih
zapuščinskih postopkov v notarsko pristojnost.
Predlog zakona je v obravnavi na ministrstvu za
pravosodje.
Na koncu bi radi poudarili, da je Notarska zbornica
Slovenije pripravljena aktivno sodelovati pri obravnavi
vprašanj, ki se nanašajo na položaj in nadaljnji razvoj
notariata v RS. Zato je NZS že večkrat predlagala,
da Ministrstvo za pravosodje pri obravnavi sprememb
zakona o notariatu, v delo že na začetku vključi tudi
predstavnike notarske zbornice. Prepričani smo,
da lahko le na ta način najdemo optimalne rešitve,
ki bodo v prid tako pravosodnemu sistemu kot tudi
uporabnikom notarskih storitev.

Erika Braniselj, predsednica
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KONGRES UINL V MEHIKI
IN SKUPŠČINA CNUE V GRČIJI
KONGRES MEDNARODNE UNIJE
LATINSKEGA NOTARIATA (UINL) V MEHIKI
V Mehiki je od 17. do 22. oktobra 2004, potekal
24. kongres UINL - Mednarodne unije latinskega
notariata. Najpomembnejši del kongresa je bilo
zasedanje Stalnega sveta (upravni organ UINL)
in skupščina držav članic UINL, ki se jo udeležijo
predsedniki notarskih zbornic.
Notarska zbornica Slovenije je leta 1997 postala
članica Mednarodne unije latinskega notariata
(UINL), ki trenutno združuje 72 držav, med njimi 19
držav članic Evropske unije.

Poleg skupščine je vzporedno potekal tudi kongres
nacionalnih notariatov, ki je obravnaval tri tematske
sklope:
• neodvisnost in nepristranskost notarja: garancija
pogodbenega prava
• uvajanje elektronskega poslovanja v notariat:
notar in elektronske listine
• pravne osebe v nacionalni in mednarodni pravni
praksi
SKUPŠČINA KONFERENCE NOTARIATOV
EVROPSKE UNIJE (CNUE) V ATENAH
Notarska zbornica Slovenije je z vstopom Slovenije
v EU, 1. maja 2004, postala polnopravna članica
Konference notariatov Evropske unije (CNUE) in je
tako, po več letih aktivnega sodelovanja kot pridružena
članica - opazovalka, na skupščini CNUE v Atenah
prvič sodelovala kot enakopravna članica.

V okviru 24. kongresa UINL je potekala skupščina
držav članic te organizacije. Poleg vprašanj, ki se
nanašajo na položaj latinskega notariata v svetu, so bila
podana poročila o položaju notariata po posameznih
državah članicah in poročila posameznih komisij
v okviru UINL. Na kongresu so v članstvo sprejeli
notarski zbornici Bolgarije in Andore, sprejete
pa so bile tudi dopolnitve statuta UINL. Največ
pozornosti je bilo namenjeno delu notarjev, notarski
zakonodaji in načelom latinskega notariata. Posebna
pozornost je bila namenjena obravnavi zaključkov
Haške konference v zvezi s priznavanjem notarskih
listin v mednarodnem prometu.
Sprejeto je bilo finančno poročilo o delu UINL,
opravljene pa so bile tudi volitve organov Unije
– predsednika, podpredsednikov, članov Stalnega
sveta (upravnega odbora) in nadzornega odbora
UINL. Za članico Stalnega sveta je bila izvoljena
Predsednica NZS, Erika Braniselj, kar pomeni za
Notarsko zbornico Slovenije veliko čast in priznanje
za dosedanje dolgoletno uspešno delo v raznih
komisijah UINL.

Svečanost ob sprejemu novih članic se je odvijala v
okviru skupščine CNUE, ki je potekala od 13. do 15.
maja v grški prestolnici. Svečanosti so se udeležili
vsi predsedniki notarskih zbornic držav članic EU
in drugi visoki predstavniki pravosodnih organov.
Poleg predsednice Erike Braniselj se je svečanosti
ob sprejemu udeležila tudi slovenska veleposlanica v
Grčiji, ga. Jožica Puhar.

V Atenah se je skupščina Konference notariatov
Evropske unije (CNUE) prvič odvila v razširjeni
zasedbi, torej z vsemi na novo pridruženimi članicami
EU, ki sedaj v Evropskem notariatu nastopajo
enakopravno. Na konferenci CNUE je bilo govora
predvsem o delovanju in vlogi notarjev v družbi ter
socialni funkciji notarjev. Glavni cilj je vzpostavitev
primerljivosti, standardizacije in poenotenja pravne

Erika Braniselj
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ureditve v okviru EU, kar je še posebej pomembno
po vstopu novih članic v Evropsko unijo, kjer je eno
izmed temeljnih načel prost pretok in priznavanje
javnih in izvršljivih listin. Poenotenje namreč močno
olajša delo in poslovanje notarjev, v primerih ko
gre za sklepanje notarskih listin, kjer so stranke
iz različnih držav EU. Seveda to prinaša vrsto
prednosti tudi uporabnikom oz. strankam, saj bo na
ta način sistem notarskega poslovanja mnogo bolj
pretočen, transparenten in učinkovitejši, saj bodo
enotni standardni vsesplošno priznani znotraj EU.
V prvi vrsti gre predvsem za vzpostavitev enotnega
evropskega registra družb in poenotenje obrazcev za
izdajanje izpiskov iz sodnih registrov, uvedbo enotnega
evropskega registra oporok, zaščito potrošnikov in
standardizacija pogodbenih določil pri hipotekarnih
sporazumih. Tudi tokrat pa so se posvetili razvoju
modernega notariata latinskega tipa, ki je razširjen
v večini evropskih in svetovnih držav. Države članice
CNUE namreč soglašajo, da je notarsko delo in
pristojnost najučinkovitejše, če temelji na temeljnih
principih latinskega notariata, ki se med drugim
opravlja na podlagi fiksnega števila notarskih mest,
ki jih določi država na predlog notarskih zbornic.
Predsednica Notarske zbornice Slovenije Erika
Braniselj je na konferenci predstavila slovenska
stališča, izkušnje in predloge glede omenjenih tem,
osredotočila pa se bo tudi na načine in ukrepe,
kako kar najbolj učinkovito in najhitreje omenjeno
standardizacijo uvesti tudi znotraj meja Slovenije.

Erika Braniselj, predsednica
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NAŠIH DESET LET
Deset let je lahko dolgo ali pa tudi kratko obdobje.
Vsekakor pa predstavlja, kot vsak jubilej, mejnik ko si
človek vzame čas za pogled nazaj na prehojeno pot in
ko se zazre v bodočnost. Pri tem ugotavlja kaj je storil
dobro, kaj bi lahko storil boljše, kje so bile napake in
kakšen je izid, ko pod celotno obdobje potegne črto.
Vsak posameznik ima zase in na svojo prehojeno pot
svoj subjektiven pogled, menim pa, da je potrebno na
deset let obstoja notariata v Sloveniji pogledati tudi
objektivno, kritično, tudi iz razloga iskanja zdravega
temelja za njegov nadaljnji razvoj.
Vsekakor je za vse nas začetek dela v novem notariatu
pomenil velik strokoven in oseben izziv. V okviru
sprejetih predpisov smo sami postavili na noge novo
javno službo. Po začetnih nasprotovanjih javnosti,
češ “kaj je notariat sploh potreben”, smo s svojim
zanosnim delom, postopno pridobili tudi podporo
tistega dela javnosti, ki se je seznanil z našim delom
v praksi. Stalen očitek pa se je nanašal na višino
notarskih pristojbin, zlasti še po dejanskem 20 %
povišanju pristojbin, z uvedbo DDV. Pristojbine so
bile na pobudo notarjev sicer večkrat znižane, vendar
so obstajala tudi med notarji nesoglasja o stopnji
znižanja, saj v manjših krajih že obstoječa tarifa
ni zadoščala za zaposlitev notarskega kandidata v
notarski pisarni. Tako so mnogi notarji v teh desetih
letih preživljali le krajše - enotedenske letne dopuste,
bolezenske odsotnosti pa so se urejale na osnovi
kolegijalne solidarnosti med notarji. Nemogoče je
namreč edino notarsko pisarno v kraju enostavno
zapreti za daljše obdobje.
Na drugi strani pa so v večjih mestih notarji imeli
več dela. Tudi očitki kolegov o notarskih “tovarnah”
so bili utemeljeni, če je zaradi prevelike obremenitve
posamezne notarske pisarne trpela kvaliteta
notarjevega dela. Razlike so bile tudi v višini prejemkov
pisarn, kar je ponovno predstavljalo ves čas pritisk na
znižanje tarife, na drugi strani pa so te razlike vplivale
tudi na odnose med samimi notarji. Postopoma se
je močno zmanjševala tudi kreativnost notarjevega
dela, kar osebno ocenjujem kot alarmantno za razvoj
notariata. Kreativnost je bila v začetku izjemno
visoka, saj je bilo potrebno pripraviti vse akte, osnutke
pogodb itd. Kasneje pa se je delo v praksi v veliki meri
zožilo na potrjevanje zasebnih listin zaradi pridobitve
neposredne izvršljivosti. Notarji smo vse češče postali
bralci tujih izdelkov!
Zasebne listine so mnogokrat kvalitetne, še večkrat

pa pomanjkljive. Skupno vsem pa je, da jih prejmemo
notarji na vpogled praviloma le kakšen dan pred
dogovorjenim dnevom podpisa. Večje število notarjev
in s tem večja medsebojna konkurenca bo tovrsten
pritisk na notarje še povečevala. Seveda notarjem pri
teh listinah niso poznana ozadja, motivi strank in
podobno. Besedilo zasebne listine je lahko zapisano
tako, da skriva določena dejstva, določena razmerja,
pogodbe so lahko napisane enostransko in ščitijo
zgolj interes ene stranke. Mnogokorat se srečamo
z zasebnimi listinami, ki jim na prvi pogled ni kaj
očitati, zapisane pa so nekoliko nerodno, pri čemer
se ne ve, ali je to zapisano namenoma ali zaradi
sloga pisanja. Vsekakor pa bi notar, kot strokovnjak
za sestavo določenih pogodb, le te zapisal drugače in
bolj natančno. Težko je popravljati tujo pogodbo, pa
čeprav mnogokrat že vrstni red zapisanih besed lahko
ustvari ali odpravi nejasnosti iz katerih kasneje lahko
nastajajo spori in sodni postopki.
Notarju ostane samo stalen strah, da je kaj spregledal,
kvaliteto izdelka pa določajo drugi!
Do očitka prispevka notarjev pri aferah “Zbiljski gaj”
in “Orion” je prišlo prav iz razloga, ker te listine niso
sestavljali notarji, temveč so jih prejeli zgolj v potrditev.
Prepričan sem, da v potrjevanju zasebnih listin tiči
tudi bistvo negativnega odnosa javnosti do notariata.
Notar je za ljudi zakonska prisila za potrditev pogodbe,
ki so jo sestavili drugi, notar pa jo, po njihovi oceni le
potrdi - “poštemplja” in veliko zaračuna. V primerih,
ko notarji sestavimo celotno pogodbo praviloma ni
nikakršnih negodovanj o notarski pristojbini, saj je
potrebno za sestavo takšne listine pri nepremičninskih
agencijah, pa tudi odvetnikih, često plačati več. V
teh primerih notar opravi razgovor s strankami, jim
v razmislek ponudi osnutek notarske listine in nato
po ponovnem razgovoru zapiše končni sporazum.
Stranke so v celoti seznanjene z vsemi pravnimi
vprašanji, notar pa je tudi seznanjen z idejami in
morebitnimi pomisleki strank tako, da jim lahko v
mejah zakonitega prisluhne. Stranke so zadovoljne,
ker vse opravijo na enem mestu in jim ni potrebno
hoditi od agencij do advokatov in nato še, kot nujno
zlo, k notarju.
Zato vidim razvoj in končno tudi smisel notariata
prav v povečanju kreativnosti in spremembi sedaj
prevladujoče vloge notarja-potrjevalca v notarjasestavljavca listin! V vlogo, ki bi jo moral notar že od
vsega začetka imeti. Pri tem je potrebno poudariti, da v
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Evropi le avstrijski notariat in preko njega slovenski in
hrvaški, poznajo inštitut potrjevanja zasebnih listin, v
vseh ostalih notariatih pa je naloga notarja, da listine
sestavlja. Tako menim, da je ključnega pomena,
ne le za razvoj notariata, temveč tudi za krepitev
pravne varnosti, v ponovnem udejanjanju te osnovne
notarske pristojnosti v slovenskem notariatu.
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Le takšna sprememba lahko predstavlja ustrezen
temelj za kasnejšo širitev notarskih pristojnosti,
bodisi v zapuščinskih, izvršilnih ali drugih nepravdnih
postopkih, kjer bo notar kot objektiven poznavalec
prava, nadomestil sodnika in sestavil notarsko listino
ob upoštevanju interesov vseh udeleženih strank, ne
da bi bil pri tem vezan na bolj ali manj enostransko
pripravljeno zasebno listino, ki bi se notarju zgolj
predložila v potrditev in žigosanje.

notar Andrej Škrk
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NOTARIAT NA PREPIHU
Nov zakon, nova tarifa, novi notarji
Po nekajletnem relativno mirnem obdobju, ko je
že kazalo, da bo notariat v slovenskem pravnem
prostoru in zavesti dobil mesto, kakršno mu pripada v
primerljivih pravnih sistemih, se je javnost žal soočila z
nekaj odmevnimi aferami, ki jim je bilo skupno to, da
so bili državljani oškodovani zaradi zanje neugodnega
razvoja pravnih poslov, ki so bili sklenjeni v obliki
notarskega zapisa. Javno mnenje je vso odgovornost
pripisalo notarjem, pri čemer žal ni bilo nikogar, ki
bi uspel v javnosti potegniti jasno ločnico med vlogo
notarjev pri sklepanju pravnih poslov in ravnanjem
oseb, ki so nasprotno pogodbeno stranko oškodovale.
Skupna značilnost vseh spornih primerov je, da je
ena od pogodbenih strank izkoristila možnost, ki jo
je ponujal (in jo še ponuja!) zakon, predložila notarju
v potrditev listine, ki so jih dokaj spretno v njeno
korist pripravili njeni pravniki – in nato iz ozadja
opazovala, kako se v javnosti ustvarja vtis, da so
stranke pravzaprav oškodovali notarji. Če je kdo prej
dvomil, da ima notariat kaj malo prijateljev ali vsaj
objektivnih kritikov, se je ob teh dogodkih lahko o
tem prepričal.
V takšnem nespodbudnem ozračju in, kot je
Ministrstvo za pravosodje tudi javno poudarjalo, ravno
zaradi razvpitih afer, se je začel v letu 2004 postopek
spreminjanja Zakona o notariatu. Takšna podlaga
sprememb je bila dokaj neobetavna: namesto tehtne
analize problematike slovenskega notariata in realne
vloge notarjev pri spornih zadevah, so spremembe
zakona v znatni meri diktirali dnevni dogodki.
Notarska zbornica je poskušala doseči izboljšave prvih
osnutkov, pri čemer je bila uspešna le deloma in včasih
začasno, saj se je besedilo osnutka zakona iz tedna v
teden spreminjalo in so se nekatere že zavržene ideje
spet pojavile, nekatere usklajene rešitve pa spet odšle.
Ni skrivnost, da notarji pri nekaterih vprašanjih nismo
mogli imeti enotnega stališča, ki bi ustrezalo vsem, saj
je položaj notariatov tako različen in predvsem odvisen
od lokacije notarskega mesta, da je problematika, s
katero se srečujemo, v nekaterih vprašanjih komaj
primerljiva in so interesi zato nujno različni. Kljub
temu ni mogoče reči, da bi bil zakon kaj boljši, če
bi bili notarji glede vseh vprašanj enakih mnenj, saj
je bil naš vpliv na vsebino sprememb vsekakor zelo
omejen. Končno besedilo zakona je gotovo precej
daleč od optimalnega. Posamezne spremembe so
bile že predmet razprav in razlag, zato se z njimi
tokrat ne nameravam ukvarjati. Nekaj določb je bilo
spremenjenih tako, da bodo prispevale k večji pravni
varnosti, nekaj pomanjkljivosti nekdanjega zakona je
bilo odpravljenih, zapisanih pa je bilo nekaj novih.

Že na prvi pogled je jasno, da je zmanjkalo časa za
končno redakcijo teksta, ki bi odpravila nekatere
nedoslednosti in napake, ki so se pri vsakdanjem delu
izkazale kot moteče. Vsebinsko pa so dobile največ
poudarka disciplinske določbe in spremembe, ki so
zmanjšale vlogo Notarske zbornice.
Ko je bila novela sprejeta, so jo pospremila zagotovila
politike, da bodo strožja določila o odgovornosti
notarjev zagotovila večjo pravno varnost strank.
S tezo, da je odgovorno delo notarjev odvisno od
strogosti zagroženih sankcij, pa se vendarle ni mogoče
strinjati. Od skupnega števila storitev vseh slovenskih
notarjev, ki je v desetih letih prav impresivno, se je
le zelo majhen delež izkazal kot sporen ali morda
premalo kvaliteten. Popolni ali nezmotljivi pač nismo
– tudi nobena druga poklicna skupina seveda ni.
V primerjavi z mnogimi poklici smo na statistične
podatke o številu ugovorov zoper naše delo lahko
upravičeno ponosni. Tudi sicer se gotovo ni mogoče
strinjati z zahtevami, da naj vsaka zmotna presoja
pravne situacije ali manjša skrbnost od optimalne
ali idealne že predstavlja podlago za najstrožje
ukrepanje zoper notarja. Tu se ponuja primerjava s
sodniki – pri teh je dopustnost napačnega stališča,
vključno s premalo natančno ugotovljenim dejanskim
stanjem, kot povsem nesporna sprejeta v pravni
sistem. Neredko se eno od možnih stališč prebije
skozi več instanc (vključno skozi senatno odločanje
višjega in Vrhovnega sodišča) in je šele na Ustavnem
sodišču spoznano kot zmotno. V tem nihče ne vidi
anomalije, ki bi klicala po uzakonitvi strogih sankcij
zaradi morebitne napake sodnika. Zagroženi ukrepi
niti ne morejo izključiti možnosti napak, ki so vsaj
v nekem majhnem deležu večni spremljevalec vsake
človeške dejavnosti. Predvsem je zato pomembno
vprašanje, kako realno zagotoviti pogoje, da bi bilo
napak čim manj. Ta naloga pa je gotovo zahtevnejša
od zaostrovanja disciplinske odgovornosti notarjev.
Odgovor na temeljno vprašanje, ali bo novela ZN-C
zagotovila boljši notariat, je zato nujno bolj kompleksen
in se ne more omejiti na zadovoljstvo z zaostritvijo
odgovornosti notarjev in zmanjšanjem pristojnosti
Notarske zbornice. Za kvalitetno delovanje notariata
mora biti izpolnjenih nekaj pogojev, ki jih sam Zakon
o notariatu niti ne more zagotoviti. Predvsem je
potreben stabilen in relativno enakomeren pripad
zadev, ki zagotavlja podlago za kvalitetno kadrovsko
zasedbo pisarne in hkrati omogoča notarju, da se vsaki
zadevi individualno posveti. Prav na tem področju, ki
je za kvaliteto notarskih storitev odločilnega pomena,
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pa trendi niso pozitivni. Notariata ne kroji samo zakon
o notariatu, ampak še bolj odločilno vsa zakonodaja,
ki ureja njegove pristojnosti, pa tudi podzakonski
predpisi. Nobena skrivnost ni, da se že leta pojavljajo
pritiski takšnih in drugačnih interesnih skupin v smeri
krčenja pristojnosti, nižanja tarife in prizadevanj, da
bi notariat opravljalo neomejeno število notarjev.
Scenarij krčenja pristojnosti se v veliki meri že
uresničuje. Zakon o gospodarskih družbah je bil
spremenjen tako, da so enoosebne družbe z omejeno
odgovornostjo (ki jih sicer teorija in praksa štejeta
za bolj rizične od večosebnih) razbremenjene
vsakega »vmešavanja« notarja. Zakon o splošnem
upravnem postopku pa je bil spremenjen tako, da
so za »upravne overitve« pristojne upravne enote.
Tu se seveda jasno pokaže skupni imenovalec teh
sprememb: na področjih, ki smo jih imeli desetletje v
pristojnosti notarji, smo odpravili nekdanje anomalije
in zagotavljali ustrezno kvaliteten nivo storitev, zato
je delo na teh področjih potekalo brez problemov. Od
tu je bil samo še korak do zgrešenega zaključka, da
so te zadeve tako preproste, da jih pač lahko obvlada
vsakdo. Pozabljeno je bilo, zakaj so bile te pristojnosti
sploh prenešene na notariat: prav zato, ker je bilo pri
upravnih organih očitno, da se ponavljajo napake, ki
vodijo do poznejših sporov in zato, ker je bilo jasno,
da gospodarske družbe potrebujejo ustrezen formalni
okvir delovanja, ki zagotavlja določeno stopnjo
verodostojnosti aktov in odločitev takšnega pravnega
subjekta; razen tega so bile nekvalitetne vloge eden
od razlogov za zaostanke na sodnih registrih. Prve
posledice sprememb ZUP in ZGD so bile zato
pričakovane: mnoge od napak pri overitvah so se spet
pojavile (na primer overitve podpisa na pogodbah o
urejanju premoženjskih razmerij med zakonci); laično
sestavljeni ustanovitveni akti družb in nepopolne
vloge na sodnih registrih pa povzročajo referentom
veliko nepotrebnega dela in s tem spet podaljšujejo
čakalne dobe.
Potem ko je ZN-C vlogo Notarske zbornice bodisi črtal
ali pa jo skrčil na posvetovalni nivo, je urejanje vseh
bistvenih pogojev, v katerih deluje notariat, v rokah
pristojnega ministra. Zavzemanje notarjev za takšne
razmere, ki bi omogočale kvalitetno opravljanje te
javne službe, mediji ponavadi označijo kot »cehovstvo«
(ta pojem se uporablja le še slabšalno), težko pa je
zanikati dejstvo, da notarji vendarle notariat poznamo
bolje kot številni kritiki. Zato utemeljeno pričakujemo,
da bodo pred sprejemanjem predpisov, s katerimi
se posega na področja, ki so vitalnega pomena za
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notariat, upoštevana tudi stališča Notarske zbornice.
Pri tem ne gre samo za zakonodajne projekte, tudi
s spremembami tarife in števila notarjev se lahko
podoba notariata bistveno spremeni – ne nujno na
bolje.
Število notarskih mest je ostalo vseh deset let
praktično nespremenjeno, čeprav je bilo ministrstvo
v vseh dosedanjih sestavah seznanjeno s podatki o
obsegu pripada posameznih notarjev. Tudi v naših
krogih je že večkrat razprava nanesla na potrebo
po povečanju števila notarjev, ki se je na nekaterih
območjih pokazala že pred leti. Kot vedno v življenju,
pa bi se kazalo tudi pri določanju števila notarskih
mest izogibati ekstremom in skrbno loviti ravnotežje
med nesporno zahtevo, da naj notar opravlja svoje
storitve osebno in pastjo, ki pomeni natanko tisto
pregovorno pot do pekla, tlakovano z dobrimi nameni:
če namreč »osebno delo« privedemo do skrajnosti (to
pa bi se utegnilo s hkratnim znižanjem pristojbin in
podvojitvijo števila notarjev zgoditi), dobimo notarja,
ki opravlja tudi administrativno delo, odgovarja
na telefonske klice o delovnem času, fotokopira,
izpolnjuje štampiljke, vpisnike in imenike, piše
račune…in po možnosti daje še pravne nasvete in
sestavlja brezhibne listine. Vsako zbrano in kvalitetno
delo je seveda v takšnih razmerah iluzija; pa vendar ne
gre za kakšno orwellovsko fantastiko, ampak se je kar
nekaj notarskih pisarn že ob sedanji tarifi in obsegu
pristojnosti takšnemu stanju neprijetno približalo.
Gotovo je notariat mogoče izboljšati; gotovo pa ga je
mogoče tudi močno poslabšati. Če ukrepi ne bodo
izjemno skrbno pretehtani, bodo lahko pripeljali do
situacije, da bo v tej deželi (pre)veliko število notarjev
ob okleščenih pristojnostih ostalo skoraj brez dela,
najagresivnejši pa se bodo z vsemi sredstvi borili za
vsako stranko zaradi golega preživetja in pri svojem
delu marsikdaj zamižali na eno ali obe očesi. Kar bo na
takšnem situ ostalo, pač gotovo ne bodo najskrbnejši ali
najboljši, ampak prav nasprotno. Tu je treba povedati
pravočasno in jasno: če bodo spremembe preveč
radikalne, bo prva žrtev pravna varnost državljanov.
S posledicami takšnih in drugačnih reform imamo v
tej deželi veliko izkušenj, zato smemo tokrat upati, da
bodo ukrepi na področju notariata pretehtani dovolj
skrbno, kar vsekakor pomeni, tudi ob upoštevanju
stališč NZS, s čimer bo mogoče notariat dejansko
izboljšati in se izogniti poznejšemu glavobolu.

notar Darko Jerše
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NEPOSREDNA IZVRŠLJIVOST
NOTARSKIH ZAPISOV
V teh, za slovenski notariat tako burnih časih, se
razmislek o namenu obstoja notariata in ob oceni,
ali je slovenski notariat upravičil razloge, za njegovo
vnovično uvedbo pred desetimi leti, vedno znova
ustavi ob vprašanju: Ali je pravna varnost v Republiki
Sloveniji z uvedbo notariata kaj večja (drugačna,
kvalitetnejša)? Pritrdilen odgovor na to vprašanje
ni samo argument v žal preredkih resnih razpravah
o postavljenem vprašanju, temveč zadeva samo
bit poslanstva, katerega obstoj je pogoj za resno,
uspešno in zavzeto opravljanje dela notarja. In prav
postavljeno vprašanje je v tesni zvezi z naslovom tega
prispevka.
Pravna varnost kot kakovost oziroma cilj pravnega
reda, ki zagotavlja enako, nepristransko obravnavanje
pravnih subjektov in ustvarja pogoje, da so pravne
posledice predvidljive, je v tesni povezavi z materialno
pravnomočnostjo sodnih in upravnih odločitev, ki
utrjujejo pravno varnost s tem, da ustvarijo načelno
nespremenljivo pravno stanje (Slovenski pravni
leksikon). Materialna pravnomočnost pa je pogoj
za izvršljivost odločb kot tisto lastnost izvršilnega
naslova, da je lahko pravna podlaga za izvršbo. Vsako
pravno razmerje je torej opredeljeno na način, ki
je osnova pravne varnosti subjektov stopajočih v
pravno razmerje tedaj, ko oblika in vsebina njegove
opredelitve ustrezata pogojem, katere pravni red
določa kot pogoje za njegovo izvršljivost. Do vnovične
uvedbe notariata se zunaj pristojnosti sodnih in
upravnih organov nismo srečevali z izvršljivostjo
pravnih opredelitev pravnih razmerij, notariat pa je
znova uvedel možnost, da stranke pravnega razmerja
le-to brez intervencije sodnih organov opredelijo na
način in z obliko, kateri pravni red prizna lastnost
in kvaliteto izvršilnega naslova. Čeprav izvršljiv
notarski zapis ni odločba in kot tak nima učinka
pravnomočnosti, njegova izvršljivost predstavlja
kvaliteto, katero bi sicer stranke pravnega razmerja
lahko dosegle le z intervencijo sodnega organa. Seveda
pa takšna lastnost notarskega zapisa ne izključuje
sodnega varstva. Le to je vedno mogoče z ugovornim
postopkom po Zakonu o izvršbi in zavarovanju.
Kljub temu, da notarski zapis ne predstavlja ovire
za morebitno pravdo kot res iudicata, pa pravda
o z neposredno izvršljivim notarskim zapisom
določenih obveznosti ni mogoča, ker upnik nima
pravnega interesa za vložitev tožbe z identičnim
zahtevkom, kot je urejen z notarskim zapisom (prof.
dr. Vesna Rijavec – Civilno izvršilno pravo, stran
125). Ker neposredna izvršljivost notarskega zapisa

torej predstavlja enega temeljev obstoja institucije
notariata je prav, da mu ob deseti obletnici vnovične
uvedbe notariata posvetimo ustrezno pozornost.
Primerjava paragrafov 53 in 54 Zakona o javnih
notarjih iz leta 1930 s členom 4 Zakona o notariatu
pokaže, da že zakonodajalec ob sprejemu in
kasnejših spremembah Zakona o notariatu vprašanju
neposredne izvršljivosti ni dal teži instituta primerne
pozornosti. Paragraf 53 Zakona o javnih notarjih z
naslovom Izvršnost notarskih zapisov je določal:
(1) Notarskemu zapisu, v katerem je ustanovljen
dolg v denarju ali nadomestnih stvareh ali v katerem je
ustanovljena obveznost, da se določena stvar predaj, da
se osnuj, prenesi, utésni ali razveljavi knjižna pravica
ali da se zavaruj denarna terjatev, gre izvršnost, če
točno navaja zavezančevo in upravičenčevo ime,
pravni naslov, predmet in čas dajatve ali storitve in
če je zavezanec v tem zapisu izrečno pristal na to, da
postane takoj izvršen.
(2) Če je obveznost zavisna od pogoja ali določenega
časa (termina), ki ni ustanovljen koledarski, je treba
za izvršnost notarskega zapisa dokazati z javno listino,
da je nastopil pogoj ali določeni čas (termin).
(3) Če je sestavljen tak notarski zapis na osnovi
pooblastila ali upravičila, mora biti pooblastilo ali
upravičilo, če ni že sámo javna listina, overovljeno od
sodišča ali od javnega notarje ter priloženo zapisu v
izvirniku ali overovljenem prepisu.
Četrti člen Zakona o notariatu (Uradni list RS 13/94)
pa je določal:
Notarski zapis je izvršilni naslov, če je v njem
določena obveznost nekaj storiti ali dopustiti, če
je glede takšne obveznosti dovoljena poravnava in
če zavezanec soglaša z neposredno izvršljivostjo
notarskega zapisa.
Tako je kljub jasnemu zakonodajalčevemu namenu
sodna praksa v besedilni skromnosti četrtega člena
Zakona o notariatu sprva našla podlago za dvom
glede obsega možnosti, da stranke opredelijo pravno
razmerje z učinkom neposredne izvršljivosti. Čeprav
je sodna praksa začetne dvome presegla, je bil četrti
člena Zakona o notariatu na pobudo Notarske
zbornice Slovenije ob prvi vsebinski noveli Zakona o
notariatu dopolnjen tako, da se sedaj glasi:
Notarski zapis je izvršilni naslov, če je v njem določena
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obveznost nekaj dati, storiti, opustiti ali trpeti, če
je glede takšne obveznost dovoljena poravnava in
če zavezanec soglaša z neposredno izvršljivostjo
notarskega zapisa.
Neustrezna pozornost zakonodajalca do instituta
neposredne izvršljivosti pa se odraža tudi v
spremembah ostale zakonodaje, ki je v povezavi
z navedenim četrtim členom Zakona o notariatu
za učinkovito izvajanje tega instituta bistvenega
pomena in kar ima za posledice vnovično (po
mojem prepričanju) neutemeljeno utesnjevanje
instituta neposredne izvršljivosti notarskih listin, kar
narekuje dodatno pozornost notarjev pri opredelitvi
pravnih razmerij, kadar so le-ta predmet neposredno
izvršljivega notarskega zapisa.
Da je določeno pravno razmerje lahko s sodelovanjem
notarja opredeljeno na način, ki omogoča
neposredno izvršljivost zavez, je potrebno, da stranke
sklenejo pravni posel v obliki neposredno izvršljivega
notarskega zapisa. Notarski zapis je glede pogojev,
ki morajo biti podani, da ga notar lahko zapiše,
najstrožji tako glede vsebine kot glede obličnosti,
zato pa ima priznano najvišjo stopnjo verodostojnosti
z učinki javne listine. Notar je dolžan vedno paziti
na formalne in vsebinske zadržke za sklenitev
določenega pravnega posla v obliki notarskega zapisa
(člena 22, 23 Zakona o notariatu), ko pa ugotovi, da
za sklenitev posla v notarskem zapisu ni zadržkov, je
dolžan sodelovati pri zapisu in pravnih opredelitvah
z ustrezno skrbnostjo strokovnjaka. Ko pa pride
do sklenitve pravnega posla v notarskem zapisu pa
ima notarski zapis učinke neposredne izvršljivosti,
če v njem določena obveznost ni takšna, da glede
nje ne bi bila dovoljena poravnava in če zavezanec
soglaša z neposredno izvršljivostjo notarskega zapisa.
Kot ugotavlja prof. dr. Vesna Rijavec v delu Civilno
izvršilno pravo (stran 241) »je notarski zapis že na
splošno mogoče skleniti po vsakem predmetu, glede
katerega je dovoljena poravnava po Obligacijskem
zakoniku«. Neposredna izvršljivost je torej vedno
vezana na določeno obveznost, zato je nujno, da pri
zapisu soglasja zavezanca z neposredno izvršljivostjo
njegove zaveze notar nedvoumno ta učinek veže
na soglasje s konkretno navedeno zavezo. Samo v
tem primeru ob morebitni izvršbi ne bo dvoma o
danem soglasju z izvršljivostjo, ki je procesni pogoj
za dovolitev izvršbe. Soglasje zavezanca z neposredno
izvršljivostjo ne vpliva na obstoj njegove zaveze,
zato pa je toliko pomembneje, da je opredeljeno na
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način, ki ne zapelje sodišča, da soglasje obravnava
kot pogoj za sam nastanek obveznosti, kar je lahko
razlog za nepotreben zaplet v postopku uveljavljanja
terjatve v izvršilnem postopku. Soglasje z neposredno
izvršljivostjo se torej vedno nanaša na določeno
obveznost ali njen del. »Soglasje ni izjava pogodbene
volje, temveč procesna dispozicija« (prof. dr. Vesna
Rijavec - Civilno izvršilno pravo; stran 126).
Posebno obliko soglasja z neposredno izvršljivostjo
določa Stvarnopravni zakonik v 142. členu, v
katerem določa pogoje za nastanek hipoteke
na podlagi neposredno izvršljivega notarskega
zapisa. Le-ta mora poleg zahtevanih vsebin, katere
določa 141. člen Stvarnopravnega zakonika za vse
pravne posle o ustanovitvi zastavne pravice na
nepremičnini (označbo hipotekarnega upnika in
dolžnika, zavarovane terjatve ter zastavitelja, če ta
hkrati ni dolžnik zavarovane terjatve, pravni temelj,
zemljiškoknjižno označbo nepremičnine, na kateri se
ustanavlja hipoteka ter višino in zapadlost zavarovane
terjatve) vsebovati še soglasje zastavitelja, da se
terjatev zavaruje z vknjižbo hipoteke na zastavljeni
nepremičnini in da se po zapadlosti terjatve opravi
poplačilo terjatve iz kupnine, dosežene s prodajo in
izpraznitev ter izročitev nepremičnine v enem mesecu
po prodaji. V skladu z navedenim določilom SPZ
dano zastaviteljevo soglasje z neposredno izvršljivostjo
omejuje izvršljivost tako ustanovljene zaveze zgolj
na izvršbo s prodajo zastavljene nepremičnine in
poplačilom iz kupnine, kar bo pravilo, ko je terjatev
zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini
zastavitelja, ki ni dolžnik (ni prevzel poroštva za
zavarovano obveznost). Kadar pa hipoteko po 142.
členu SPZ ustanavlja dolžnik na svoji nepremičnini,
sta mogoči dve obliki soglasja z izvršljivostjo – prva,
ki je omejena zgolj na izvršljivost ustanovljene
hipoteke in druga, ki ni omejena zgolj na možnost
poplačila s prodajo zastavljene nepremičnine, temveč
omogoča izterjavo s posegom v katerokoli dolžnikovo
premoženje. Navedeno razlikovanje je pomembno za
ustrezno oblikovanje določil neposredno izvršljivega
notarskega zapisa, s katerim se ustanavlja hipoteka
in zahteva vso pozornost notarja tako pri oblikovanju
(razgovor s strankami), zapisu in pojasnilu sprejetih
zavez strankam notarskega zapisa.
Poseben učinek neposredne izvršljivosti po
zemljiškoknjižnem pravu zagotavlja ob vknjižbi
hipoteke še zaznamba neposredne izvršljivosti v
zemljiški knjigi, ki zagotavlja njene učinke tudi proti
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vsakemu kasnejšemu pridobitelju lastninske pravice
na zastavljeni nepremičnini, kar pomeni, da je ob
zapadlosti zavarovane terjatve mogoče predlagati
izvršbo tudi zoper lastnika, ki ni bi stranka notarskega
zapisa, s katerim je bila hipoteka ustanovljena.
Neposredno izvršljivost je mogoče s sklenitvijo
neposredno izvršljivega notarskega zapisa naknadno
dati tudi že vpisani hipoteki (Dr. Tomaž Keresteš
– Stvarnopravni zakonik s komentarjem; stran 641).
V tem primeru notar predlaga samo zaznambo
neposredne izvršljivosti. Neposredno izvršljivost je
mogoče zaznamovati v zemljiški knjigi samo skupaj s
predlogom za vknjižbo hipoteke ali po njeni vknjižbi.
Zaznamba neposredne izvršljivosti pred vknjižbo
hipoteke ni mogoča (Dr. Tomaž Keresteš – ibid).
Učinkovitost pravnega instituta neposredne
izvršljivosti notarskega zapisa pride do polnega izraza
v trenutku, ko neposredno izvršljiv notarski zapis
pridobi lastnost izvršilnega naslova. To se zgodi,
ko obveznost iz neposredno izvršljivega notarskega
zapisa zapade. Zakon o izvršbi in zavarovanju v
drugem odstavku dvajsetega člena določa, da je
notarski zapis izvršljiv, če je dolžnik v njem soglašal
z njegovo neposredno izvršljivostjo in če je terjatev,
ki izhaja iz notarskega zapisa, zapadla. Po določilu
tretjega odstavka istega člena se zapadlost terjatve
dokazuje z notarskim zapisom, kar pomeni, da v
notarskem zapisu ni dopustno sklicevanje na določila
pogodbe, ki ni sklenjena v obliki notarskega zapisa,
opredeljuje pa zapadlost.
Glede načina ugotavljanja zapadlosti prihaja v
praksi do težav in nejasnosti, odkar je bilo z novelo
ZIZ A kot nepotrebno odpravljeno določilo tretjega
odstavka 42. člena, ki je določalo, da potrdilo o
izvršljivosti notarskega zapisa da na zahtevo stranke
notar, ki je notarski zapis sestavil. Čeprav ni mogoče
oporekati stališču, da je bilo potrdilo o izvršljivosti
notarskega zapisa zgolj deklaratorne narave, je
praksa in poznejša sprememba Zakona o notariatu
pokazala, da bi marsikateri dvom sodne prakse
odpadel, če bi Zakon o izvršbi in zavarovanju črtano
določilo ohranil. Zakon res določa, da se zapadlost
dokazuje s samim notarskim zapisom, vendar je
naravi izvršilnega postopka in njegovi učinkovitosti
bližja ureditev, kakršno smo imeli pred spremembo
ZIZ. Praksa pa bi morala rešiti (in vprašanje je ali
zadošča samo praksa, ali ne bi bilo potrebno znova
spremeniti ZIZ) odnos med določili veljavnega ZIZ,
novim 86 a členom Zakona o notariatu in uredbo

junij 2005

stran 31

sveta (ES) številka 55/2001 z dne 22.12.2000 o
pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Nov
86 a člena Zakona o notariatu tako znova uvaja v
pravni red potrdilo o izvršljivosti notarskega zapisa
ko določa, da je notar, ki je sestavil notarski zapis
na zahtevo stranke dolžan na podlagi uredbe izdati
potrdilo o izvršljivosti tega notarskega zapisa.
Potrdilo se izda na standardnem obrazcu iz Priloge
VI k uredbi, notar pa potrdi izvršljivost pod pogoji
četrtega člena Zakona o notariatu in pod pogoji
določenimi v drugem do četrtem odstavku 20. člena
Zakona o izvršbi in zavarovanju.
Težaven odnos med navedenimi določili veljavne
zakonodaje pride do polnega izraza v primeru, ko
zapadlost ni odvisna zgolj od poteka časa. Kadar gre
za zapadlost ob v notarskem zapisu jasno določenem
pogoju, katerega največkrat predstavlja potek za
izpolnitev določenega časa, v praksi ni dvoma: če
dolžnik svoje obveznosti, sprejete z neposredno
izvšljivim notarskim zapisom v dogovorjenem roku
ne izpolni, je obveznost zapadla. Če rok za izpolnitev
še ni potekel, potem obveznost še ni zapadla, zato
notarski zapis še ni izvršljiv. V kolikor upnik kljub
temu v izvršbi zahteva izpolnitev takšne obveznosti,
ima dolžnik ugovor po šesti točki 55. člena ZIZ, ki
določa, da je mogoče vložiti ugovor zoper sklep o
izvršbi, če še ni potekel rok za izpolnitev terjatve.
Pri dovolitvi izvršbe je sodišče dolžno na določene
razloge, ki preprečujejo izvršbo, paziti po uradni
dolžnosti, vendar potek roka za izpolnitev obveznosti
ni med njimi, kar pomeni, da je napačna praksa sodišč,
ki ob veljavni zakonodaji zahtevajo ob preverjanju
pogojev za dovolitev izvršbe potrdilo o izvršljivosti v
primeru uveljavljanja nepogojne terjatve, opredeljene
z neposredno izvršljivim notarskim zapisom. Upnik v
celoti izpolni pogoje, katere določa Zakon o izvršbi
in zavarovanju, če za uveljavitev terjatve v izvršilnem
postopku sodišču predloži zgolj odpravek notarskega
zapisa. Po drugi strani pa menim, da ni mogoče
odkloniti zahteve upnika, če od notarja tudi v takem
primeru zahteva potrdilo o izvršljivosti po 86 a členu
Zakona o notariatu.
Bistveno bolj zapleten pa je položaj v primeru
uveljavljanja pogojne terjatve. Pogojne terjatve
so tiste, katerih obstoj ali nastanek je odvisen od
negotovega dejstva (59. člen Obligacijskega zakonika).
Če je terjatev pogojena z razveznim pogojem, potem
takšna terjatev obstaja, dokler se pogoj ne izpolni.
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Z izpolnitvijo pogoja terjatev neha obstajati. Če pa
je obstanek terjatve pogojen z odložnim pogojem,
takšna terjatev v času sklenitve pravnega posla še
ne obstaja in tudi ni gotovo, ali bo sploh nastala in
v kakšni višini. Neposredno izvršljiv notarski zapis
je dopusten tudi glede bodoče in pogojne terjatve,
mogoče je tudi hipotekarno zavarovanje takšne
terjatve. Dokler odložni pogoj ni izpolnjen, notarski
zapis ni izvršljiv. Odložni pogoj za nastanek terjatve
ali njeno zapadlost odloži zapadlost. »S procesnega
vidika so pogojne obojne terjatve, tudi tiste, ki po
materialnem pravu veljajo samo za nezapadle.
Izvršba je namreč odvisna od nastopa določenega
časovnega trenutka (nastop roka) oziroma drugega
dejstva (na primer odpoved pogodbe). Pogojnost se
torej določa glede na možnost oprave izvršbe. Tako
pogojnost pojmuje zakonodajalec v 26. členu ZIZ,
kar izhaja iz formulacije, da je od določenega pogoja
odvisna izvršba in ne terjatev« (prof. dr. Vesna Rijavec
– Civilno izvršilno pravo; stran 114). Če se pri iskanju
odgovora na vprašanje ugotavljanja in dokazovanja
izpolnitve pogoja omejimo zgolj na določila ZIZ,
potem pridemo do sklepa, da sodišče ob preizkusu
ali izvršilni naslov izpolnjuje pogoje za dovolitev
zahtevane izvršbe, samo ugotavlja izpolnjevanje
pogojev za pridobitev lastnosti izvršilnega naslova,
kar pa praviloma privede do zahteve, da upnik z javno
ali po zakonu overjeno listino dokaže, da je pogoj
nastopil (prvi odstavek 26. člena ZIZ). Če upnik
tega ne more dokazati na naveden način, se nastop
pogoja dokazuje s pravnomočno sodbo, izdano v
pravdnem postopku. Ker sodišče na obstoj izvršilnega
naslova pazi po uradni dolžnosti (druga točka člena
55 ZIZ), neposredno izvršljiv notarski zapis pa
do izpolnitve pogoja ni izvršilni naslov, se v praksi
odpira vprašanje, ali v mejah veljavne zakonodaje res
ni mogoče vnaprej brez pravde zagotoviti izvršljivosti
neposredne izvršljivega notarskega zapisa, ki vsebuje
pogojno obveznost.
Za ugotovitev zapadlosti je predpogoj ugotovitev
nastopa (izpolnitve) pogoja. Če z notarskim zapisom
ni predviden način ugotovitve nastopa pogoja,
notar seveda nima možnosti nedvoumno in brez
nepotrebnega rizika potrditi izvršljivost notarskega
zapisa, če upnik to od njega po določilu 86 a člena
Zakona o notariatu zahteva. Torej je nujno vselej,
kadar neposredno izvršljiv notarski zapis opredeljuje
izvršljivost bodoče pogojne terjatve v notarskem
zapisu opredeliti pogoje, ki morajo biti izpolnjeni,
da notar v primeru potrebe lahko potrdi zapadlost
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in s tem izvršljivost notarskega zapisa in postopek
ter način ugotovitve nastopa pogoja, ki pogojuje
zapadlost in izvršljivost. Največkrat bo to dogovor (s
katerim mora izrecno soglašati zavezanec) po katerem
je upnik dolžan na notarski zapisnik podati izjavo, iz
katere izhaja, da je vnaprej določen pogoj za zapadlost
in izvršljivost terjatve nastopil. Če se pogodbeni
stranki vnaprej dogovorita, da je upnik upravičen
terjati terjatev v izvršilnem postopku po tem, ko
notar v notarskem zapisniku zapiše izjavo upnika,
iz katere izhaja nastop vnaprej določenega pogoja,
potem s tem upnik pridobi možnost dokazovanja
nastopa pogoja na s prvim odstavkom 20. člena ZIZ
predvideno javno listino in zato tudi ni zadržkov za
izdajo potrdila o izvršljivosti po 86. a členu Zakona
o notariatu. Ker pa notar ne more s potrdilom o
izvršljivosti naknadno dopolnjevati notarskega zapisa
je nujno v neposredno izvršljivem notarskem zapisu
vnaprej dogovoriti in zapisati tudi soglasje zavezanca
s predvidenim mehanizmom ugotavljanja nastopa
pogoja. V tem primeru tudi ne bi bilo več razlogov
za stališče sodne prakse, po katerem se v primeru
»ko je zapadlost terjatve, ki izvira iz notarskega
zapisa s klavzulo o neposredni izvršljivosti, odvisna
od bodočega negotovega dejstva (pogojna terjatev), se
nastop slednjega brez dolžnikovega sodelovanja lahko
dokazuje samo s pravnomočno ugotovitveno sodbo
pravdnega sodišča, s katero je ugotovljen nastop
pogoja in s tem zapadlost terjatve« (sodba Višjega
sodišča v Ljubljani VSL49706).
Neposredno izvršljivi notarski zapis predstavlja
institut, katerega bo potrebno po povedanem
dograjevati tako z vsakodnevnimi prizadevanji
notarjev kot tudi z dopolnjevanjem pozitivne
zakonodaje. V vsakem primeru pa predstavlja
enega osrednjih institutov notarskega delovanja, ki
pomembno prispeva k pravni varnosti in upravičuje
obstoj notariata.

notar Andrej Rozman
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ZAKON O VARSTVU KUPCEV STANOVANJ
IN ENOSTANOVANJSKIH STAVB
1

1. Uvod

3. Sistematika zakona

Pri nakupu stanovanja od investitorja gradnje za trg
je kupec izpostavljen tudi tveganju investitorjeve
f inančne nesposobnosti. Zaradi povojnega
socialističnega planskega gospodarstva, več generacij
ni doživelo uresničitve tega tveganja. Nedavno pa
se je s svobodno gospodarsko pobudo tudi pri nas
naenkrat zgodilo več podobnih primerov hkrati.
Nekaj nedokončanih gradenj zaradi stečajev
investitorjev in kruta pravila stečajnega prava so
ob medijski in politični spremljavi povzročila hudo
zmedo. Ker so bili podpisi prodajalcev na pogodbah
notarsko overjeni, v enem od primerov pa so bile
pogodbe sklenjene v obliki notarskih zapisov, smo bili
v zmedo vključeni tudi notarji. Po hudih pretresih in
tektonskih premikih se je med drugim rodil zakon, ki
ga okvirno predstavlja ta sestavek.

Po splošnih določbah sledi najpomembnejše drugo
poglavje, ki določa pravila prodaje stanovanj in
enostanovanjskih stavb potrošnikom. Tretje poglavje
poleg matičnega zakona o notariatu 3 precej bolj
natančno in manj arhaično, ureja notarsko hrambo.
Torej notarji pozor: ZVKSES morajo poznati tudi
tisti, ki se niso prijavili v register skrbniških notarjev.
Zakon zaključujejo posebna pravila, določbe o
nadzoru (nadzor nad skrbniškimi notarji opravlja
notarska zbornica), kazenske določbe ter prehodne
in končne določbe.

2. Cilji zakona
Pravilo sočasne izpolnitve po 101. členu
obligacijskega zakonika 2 učinkovito varuje kupca
pred tveganjem prodajalčeve neizpolnitve. To pravilo
pa je dispozitivno. To pomeni, da se stranki lahko
dogovorita drugače. Stranki običajno izključita to
pravilo, kadar investitor prodaja stanovanja pred
zaključkom gradnje. Kupec se zaveže, da bo plačeval
kupnino in s tem financiral gradnjo, investitor pa mu
bo izročil stanovanje in zagotovil lastninsko pravico
po prejemu celotne kupnine in po končani gradnji.
ZVKSES v tem primeru kogentno dopolnjuje OZ
in varuje potrošnika z uvedbo skrbniškega računa,
ki vzpostavlja enake učinke kot sočasna izpolnitev.
Alternativa skrbniškemu računu je bančna garancija
ali poroštvo zavarovalnice.
ZVKSES pa ne varuje potrošnikov le pred tveganjem
investitorjeve finančne nesposobnosti dokončati
gradnjo. V zadnjem času je v zavest Slovencev
končno prodrlo spoznanje, da nakup nepremičnine
ni uspešno zaključen že z vselitvijo, ampak šele z
vknjižbo bremen proste lastninske pravice. ZVKSES
zato določa, da je obveznost prodajalca v celoti
izpolnjena šele, ko so zagotovljeni pogoji za vknjižbo
kupčeve lastninske pravice. Prodajalec je šele takrat
upravičen do celotne kupnine.
Prodajalec mora izročiti kupcu brezhibno stanovanje.
ZVKSES zato varuje kupca pri uveljavljanju njegovih
zahtevkov iz naslova prodajalčeve odgovornosti za
stvarne napake.

4. Pravila prodaje stanovanj in enostanovanjskih
stavb potrošnikom
4.1. Opredelitev pravnih razmerij za katere velja
ZVKSES
Pravila ZVKSES urejajo pravna razmerja med
prodajalcem (investitor ali vmesni kupec, ki kupuje
nepremičnino z namenom nadaljnje prodaje)
in končnim kupcem (potrošnikom) pri prodaji
enostanovanjskih stavb in stanovanj. Osnovni namen
ZVKSES je zaščititi končne kupce pred tveganjem
neizpolnitve prodajalčeve obveznosti. Poleg tega
ZVKSES uvaja red v to doslej dispozitivno pravno
razmerje tudi, če je gradnja ob sklenitvi pogodbe med
investitorjem in končnim kupcem že zaključena. V
takšnem primeru najbrž ne bo potreben dogovor
o predčasnem plačilu kupnine in zato prodajalcu
zaradi zaščite pred tveganjem (v primeru prodajalčeve
neizpolnitve oziroma nesposobnosti vračila kupnine
po razvezi pogodbe), tudi ne bo potrebno zagotoviti
zavarovanja v obliki skrbniških storitev, bančne
garancije ali poroštva zavarovalnice. Vendar pa tudi
pri prodaji že dokončanih stanovanj med prodajalcem
in končnim kupcem veljajo vsa preostala pravila
drugega poglavja do vključno razdelka 2.6. (na primer
pravila o obveznih sestavinah prodajne pogodbe, o
notarskem zapisu splošnih pogojev, o odgovornosti
prodajalca za skrite napake in o obveznosti zagotovitve
pogojev za vknjižbo).
4.2. Prodajna pogodba
Osnovni pogoji za začetek oglaševanja in prodaje
so, da je prodajalec lastnik zemljišča na katerem
bo gradil, da ima za gradnjo dokončno gradbeno
dovoljenje in notarski zapis splošnih pogojev. Pri
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tem je notarski zapis splošnih pogojev obvezen
le pri prodaji stanovanj in ne tudi pri prodaji
enostanovanjskih stavb. Šteje se, da je pogoj lastništva
izpolnjen, če je notar po nepreklicnem prodajalčevem
pooblastilu vložil zemljiškoknjižni predlog za
vknjižbo prodajalčeve lastninske pravice. Pomembna
za notarje je uvedba nepreklicnega pooblastila (četrti
odstavek 5. člena ZVKSES) s katerim je odstranjeno
tveganje morebitnega kasnejšega prodajalčevega
umika zemljiškoknjižnega predloga.
Če je prodajna pogodba sklenjena kljub temu, da
kateri izmed predpisanih pogojev ni izpolnjen (na
primer če splošni pogoji niso sestavljeni v obliki
notarskega zapisa), prodajna pogodba ne zavezuje
kupca, ki lahko od nje kadarkoli odstopi (drugi
odstavek 5. člena ZVKSES).
ZVKSES določa obvezne sestavine prodajne
pogodbe. V primeru gradnje več objektov na isti
zemljiški parceli, je potrebno določiti predmet
prodaje s pomočjo skice, da bo lahko kupec sam
zahteval izvedbo parcelacije v primeru prodajalčeve
pasivnosti. Skico mora izdelati geodetsko podjetje.
4.2.1. Splošni pogoji prodaje posameznih delov
stavbe
ZVKSES je zaradi enotne in pregledne ureditve pravil
posamezne investitorjeve prodaje več stanovanj, v
korist varstva potrošnikov, predpisal obvezne splošne
pogoje prodaje in obvezno obliko notarskega zapisa.
Če splošni pogoji niso sestavljeni v obliki notarskega
zapisa, prodajna pogodba ne zavezuje kupca, ki lahko
od nje kadarkoli odstopi (drugi odstavek 5. člena
ZVKSES).
Notarski zapis splošnih pogojev se šteje za enostranski
posel lastnika o oblikovanju etažne lastnine iz drugega
odstavka 188. člena zakona o zemljiški knjigi 4 če
prodajalec odlaša z vložitvijo predloga za vpis etažne
lastnine več kot dva meseca od pravnomočnosti
uporabnega dovoljenja. Zato mora vsebovati vse
sestavine, ki jih mora po stvarnopravnem zakoniku5
obsegati enostranski pravni posel o oblikovanju
etažne lastnine. Te sestavine so po 109. členu SPZ
določene v 108. in 116. členu SPZ. V primeru
prodajalčeve pasivnosti pri vpisu objekta v kataster in
vložitvi predloga za vpis etažne lastnine, bo kupcu v
pomoč tudi predhodni načrt etažne lastnine, ki mora
biti obvezno priložen notarskemu zapisu splošnih

pogojev. Pri prodaji nedokončanih stanovanj namreč
splošni pogoji še ne bodo mogli vsebovati podatkov o
identifikacijskih znakih stavbe, ter njenih skupnih in
posameznih delov.
Notarjeva pojasnilna dolžnost je pri sestavi splošnih
pogojev prodaje posameznih delov stavbe v ZVKSES
širše in natančneje določena kot v ZN. Ker kupci pri
sestavi tega notarskega zapisa niso navzoči, je tudi
notarjeva zapisovalna dolžnost v ZVKSES obsežnejša
kot po splošnih pravilih ZN6. Kupci, ki bodo prejeli
overjeni prepis splošnih pogojev od prodajalca ob
sklenitvi prodajne pogodbe, se bodo tako s pomočjo
notarjevih zapisanih navedb:
• seznanili z opisom pravnega stanja nepremičnine
v času sestave notarskega zapisa splošnih pogojev;
morebitne spremembe bodo morali preveriti z
izpiskom iz zemljiške knjige, ki jim ga bo na zahtevo
pridobil notar na podlagi 1. točke četrtega odstavka 9.
člena ZVKSES;
• prepričali o tem, da prodajalec izpolnjuje pogoje za
sklepanje prodajnih pogodb;
• prepričali o tem, da je vsebina splošnih pogojev v
skladu z ZVKSES;
• seznanili s tveganji v zvezi z morebitnimi vpisanimi
pravicami oziroma pravnimi dejstvi;
• seznanili z vsebino stavbne pravice (v primeru če je
prodajalec imetnik stavbne pravice).
4.2.2. Kupnina
Da bo kupec že ob sklenitvi pogodbe poznal natančno
višino svoje denarne obveznosti, mora biti natančno
določena v pogodbi. Kasneje kupca ni dopustno
bremeniti z dodatnimi stroški. Izjema so seveda
stroški, ki nastanejo zaradi kupčeve zamude (na
primer zamudne obresti) in stroški vknjižbe kupčeve
lastninske pravice.
Ara po izrecnem pravilu lahko dosega največ 10 %
kupnine in je edini kupčev izdatek, ki ga prodajalec
lahko zahteva preden sam izpolni svojo celotno
obveznost. ZVKSES torej kot temeljno pravilo
postavlja sočasnost izpolnitve. V 12. členu najdemo
natančen popis sestavin pravnega dela prodajalčeve
obveznosti po pogodbi o prodaji nepremičnine
(zagotovitev pogojev za vknjižbo lastninske pravice
v korist kupca). Popis je splošno uporabljiv in je z
njegovo pomočjo priporočljivo preverjati kvaliteto
prodajalčeve izpolnitve za uspešen prenos lastninske
pravice na nepremičnini na kupca tudi pri drugih
pogodbah o prodaji nepremičnin.
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13. člen alternativno določa tri pogoje za dopustnost
dogovora o izključitvi pravila sočasnosti izpolnitve. Za
vsakega se šteje, da zagotavlja ustrezno zavarovanje
kupca pred tveganji prodajalčeve neizpolnitve
obveznosti zaradi stečaja, plačilne nesposobnosti
ali drugih razlogov, oziroma njegove nesposobnosti
vrniti plačane obroke kupnine v primeru razveze
prodajnih pogodb. Prodajalec mora v korist kupca
zagotoviti:
• bančno garancijo ali
• skrbniške storitve ali
• poroštvo zavarovalnice.
ZVKSES posebej ureja posledice kupčeve zamude
(14. člen).
Za prakso izredno pomembne pa so kupčeve pravice
do zadržanja delov kupnine:
• 5 % kupnine lahko kupec zadrži in plača v
petih delovnih dneh po odpravi očitnih napak
nepremičnine, ki so bile reklamirane ob prevzemu;
• 5 % kupnine lahko kupec deponira pri notarju do
prejema nepreklicne bančne garancije za odpravo
skritih napak, ki se pojavijo v dveh letih od prevzema
nepremičnine (oziroma do prejema notarskega
zapisnika o deponiranju bančne garancije pri
notarju);
• 5 % pa lahko kupec zadrži in plača ko prodajalec
zagotovi vse pogoje za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini v korist kupca (natančen popis je v 12.
členu ZVKSES).
Zneski vseh treh navedenih kupčevih pravice se
seštevajo.
Glede bančne garancije za odpravo skritih napak je
za notarsko poslovanje pomembno tudi, da lahko
prodajalec stanovanj v splošnih pogojih določi
drugačne pogoje deponiranja bančne garancije.
Prodajalec lahko namreč določi, da ne bo izročil po
ene bančne garancije vsakemu kupcu, ampak bo
deponiral pri notarju na notarjevo ime in v korist
kupcev izstavljene nepreklicne bančne garancije
izvajalcev del v skupnem znesku 5 % vsote vseh
kupnin stanovanj, za zavarovanje obveznosti izvajalcev
del vseh vitalnih delov stavbe (četrti odstavek 26.
člena ZVKSES). Notar bo vnovčil bančno garancijo
in izplačal njen znesek na račun, ki ga bodo v pisni
zahtevi za vnovčenje garancije navedli etažni lastniki
najmanj polovice solastniških deležev na skupnih
delih stavbe (peti odstavek 26. člena ZVKSES).
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4.2.3. Zagotovitev pogojev za vknjižbo lastninske
pravice v korist kupca
Vse tri v točki 4.2.2. navedene kupčeve pravice imajo
močan vpliv na resnost prodajalcev tudi v zaključnem
delu izpolnjevanja obveznosti po prodajnih pogodbah.
S pomočjo teh pravic in s pomočjo določbe 131.
člena ZZK-1 (dvomesečni rok za vložitev predloga
za vpis etažne lastnine, ki teče od pravnomočnosti
uporabnega dovoljenja) bo v praksi več možnosti za
hitrejšo izvedbo vpisa etažne lastnine v zemljiško
knjigo. V funkciji pospešitve zemljiškoknjižnih vpisov
so za primer prodajalčeve pasivnosti določene tudi:
• pravica kupca zahtevati odmero nove zemljiške
parcele (31. člen in četrti odstavek 34. člena),
• predznamba lastninske pravice na novi parceli
(33. člen) oziroma predznamba etažne lastnine (36.
člen),
• pravica kupca vložiti predlog za vpis etažne lastnine
(34. člen),
• prodajalčeva pogodbena kazen v znesku 5 %
kupnine in poleg tega njegova obveznost povrnitve
vseh stroškov odmere nove zemljiške parcele (32.
člen), oziroma stroškov vpisa etažne lastnine (35.
člen).
4.3. Skrbniške storitve
Dogovor o izključitvi pravila sočasnosti izpolnitve je
dopusten, če prodajalec s posebno pogodbo, sklenjeno
z banko in notarjem, oblikuje skrbniški račun.
Skrbniškemu notarju je ZVKSES zaupal naslednje
pravne skrbniške storitve, ki so podrobno obdelane v
razdelku 2.8. ZVKSES7 :
• nadzor nad pravnimi pogoji, ki morajo biti
izpolnjeni, da bi prodajalec lahko pravilno izpolnil
svojo obveznost do kupcev,
• uresničevanje pravic za račun kupcev v primeru
razveze pogodb,
• uresničevanje pravic za račun kupcev iz maksimalne
hipoteke, prepovedi odtujitve in obremenitve,
ter zaznambe vrstnega reda za pridobitev etažne
lastnine.
Skrbniška banka opravlja finančne skrbniške storitve
v okviru katerih je nadzor nad namensko uporabo
virov, zbranih s plačili kupcev in ugotavljanje drugih
pogojev za plačilo v breme skrbniškega računa.
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Pogodba o oblikovanju skrbniškega računa ima
značilnosti in pravno naravo pogodbe v korist tretjega
(126. do 130. člen OZ) in sicer kupcev. Skrbniški
notar v svojem imenu in za račun kupcev (kot njihov
komisionar) uresničuje pravice imetnika skrbniškega
računa v razmerju do skrbniške banke. Pri tem zaradi
zaščite kupcev pred pravnimi napakami in zaradi
obveščanja banke in kupcev o pomembnih dejstvih,
vodi evidenco sklenjenih prodajnih pogodb.
Skrbniška banka vodi evidenco plačanih kupnin in
tako zagotavlja podatke za izračune, pomembne za
določitev pravic strank.
Izplačila v breme skrbniškega računa je dovoljeno
opravljati, če je prag prodaje dosegel prag skrbniškega
računa in je prodajalec pridobil pravnomočno
dovoljenje za gradnjo. Pri tem je prag prodaje vsota
vseh kupnin po prodajnih pogodbah v evidenci
sklenjenih prodajnih pogodb. Prag skrbniškega
računa pa je vsota vseh neplačanih prodajalčevih
obveznosti za projektiranje in gradnjo stavbe.
Kupec s pogodbo o oblikovanju skrbniškega računa
v razmerju do prodajalca pridobi dodatno odstopno
upravičenje, s katerim lahko enostransko doseže
razvezo prodajne pogodbe v primerih, ki so določeni
v 63., 64., 66., 67., 68. in 77. členu ZVKSES. S tem
pridobi kupec terjatev za vračilo obrokov kupnine,
plačanih prodajalcu. Če za razvezo odgovarja
prodajalec, mora vrniti kupcu dvojno aro. Plačilo
terjatev kupcev se opravi v breme skrbniškega
računa po pravilih, ki so določena v 71. do 73. členu
ZVKSES. Če to ni mogoče v celoti, nastopi razlog za
uresničitev maksimalne hipoteke. Skrbniški notar je
dolžan po vnovčenju nepremičnine zagotoviti, da se
kupnina nakaže v dobro skrbniškega računa, izdelati
načrt delitve dobroimetja, ter ga predložiti skrbniški
banki v pregled in potrditev.
V zavarovanje teh bodočih in pogojnih terjatev
kupcev, je dolžan prodajalec s pogodbo o oblikovanju
skrbniškega računa, na zemljiški parceli na kateri
bo gradil, ustanoviti maksimalno hipoteko, ter tudi
pravico do prepovedi odtujitve in obremenitve v
korist skrbniškega notarja. Skrbniški notar mora
vložiti zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo navedenih
bremen, poleg tega pa tudi predlog za zaznambo
vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine (82. člen
ZVKSES in 76. člen ZZK-1). Šteje se, da je predlog
za zaznambo vrstnega reda vložen pred predlogom

za vknjižbo obeh bremen (četrti odstavek 82. člena
ZVKSES). Ob vpisu etažne lastnine se zaznamba
vrstnega reda in obe bremeni vpišejo pri vseh novih
podvložkih (83. člen ZVKSES).
Na podlagi posebnega prodajalčevega nepreklicnega
pooblastila, skrbniški notar po izpolnitvi celotne
prodajalčeve in kupčeve obveznosti, izstavi
zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo etažne lastnine
v korist posameznega kupca. Pri predlogu vknjižbe
etažne lastnine v korist kupcev, posamezni kupec
za razliko od splošnega pravila iz drugega odstavka
142. člena ZZK-1, namesto izvirnika predlogu priloži
overjen prepis prodajalčevega pooblastila (peti
odstavek 84. člena). Zaradi domneve iz četrtega
odstavka 82. člena ZVKSES (šteje se, da je predlog
za zaznambo vrstnega reda vložen pred predlogom
za vknjižbo obeh bremen) zemljiškoknjižno
sodišče po vknjižbi etažne lastnine v korist kupca v
zaznamovanem vrstnem redu, izbriše obe vknjiženi
bremeni (peti odstavek 74. člena in drugi odstavek
73. člena ZZK-1) tako, da kupec pridobi lastninsko
pravico nepremičnini, ki je prosta bremen.
4.4. Notarska hramba
Določbe tretjega poglavja ZVKSES se uporabljajo za
notarsko hrambo, ki se opravlja z namenom zaščite
pogodbene stranke pred tveganjem neizpolnitve
druge pogodbene stranke (drugi odstavek 87. člena).
V tem delu ZVKSES dopolnjuje tehnična pravila
87. do 92. člena ZN s pravili o vsebini obligacijskih
razmerij, ki nastanejo na podlagi notarske hrambe.8
Tako kot pogodba o oblikovanju skrbniškega računa
ima tudi razmerje med deponentom in notarjem
naravo pogodbe v korist tretjega, ki je urejena v
126. do 130. členu OZ. Tretji (upravičenec) pridobi
neposredno pravico od notarja zahtevati, da mu
izroči predmet hrambe, če se do roka, določenega
ob prevzemu predmeta hrambe v notarsko hrambo,
izpolnijo pogoji, ki jih je določil deponent.
Izredno pomembno je pravilo, da lahko deponent
upravičenčevo pravico prekliče ali spremeni, dokler
upravičenec ne izjavi notarju, da sprejema pravico.
To pravilo je določeno tako v prvem odstavku 127.
člena OZ, kot tudi v drugem odstavku 88. člena
ZVKSES.
Notar mora sestaviti notarski zapisnik v katerem
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potrdi, da je prejel upravičenčevo izjavo (četrti
odstavek 88. člena ZVKSES). Sestaviti mora tudi
notarski zapisnik o prevzemu predmeta hrambe
(drugi odstavek 87. člena in drugi odstavek 88.
člena ZN). Če je upravičenec navzoč ob notarjevem
prevzemu predmeta hrambe se šteje, da je sprejel
pravico, ki jo je ustanovil deponent.
V praksi se vsa navedena pravno pomembna dejstva
(notarjev prevzem predmeta hrambe, pogoji notarske
hrambe in upravičenčev sprejem pravic) običajno
potrdijo v enem notarskem zapisniku.
Za prakso je pomemben tudi 89. člen ZVKSES, ki
širi zastarelo pravilo prvega odstavka 89. člena ZN,
da notar hrani »prevzeti denar in vrednostne papirje
v posebnem ovoju, na katerem zapiše predmet in
strankino ime.« Poleg tega jasno določa, da notarjevi
upniki in dediči ne morejo segati na deponirani denar
(oziroma pravilno: na denarno terjatev deponentov
oziroma upravičencev do banke).
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5. Zaključek
Čeprav notarske skrbniške storitve pri prodaji
stanovanj in enostanovanjskih stavb iz razlogov na
strani poslovnih bank še niso zaživele, je ZVKSES
že pripomogel k večjemu redu na področju gradnje
za trg. Notarski zapisi splošnih pogojev prodaje
stanovanj na razumljiv in dostopen način razkrivajo
podatke, ki jih potrebujejo kupci. Natančno določene
obvezne sestavine prodajne pogodbe in specifičnemu
nepremičninskemu pravnemu razmerju prilagojene
pravice in obveznosti obeh strank so v pomoč
sestavljalcem pogodb. In na koncu, zahtevnih
projektov se lotevajo predvsem finančno ustrezni
in izkušeni investitorji, ki so sposobni zagotoviti
ustrezno zavarovanje.

1 ZVKSES - Uradni list RS, št. 18/04.
2 OZ – Uradni list RS, št. 83/01.
3 ZN - Uradni list RS, št. 13/94 - 73/04.
4 ZZK-1 – Uradni list RS, št. 58/03.
5 SPZ - Uradni list RS št. 87/2002.
6 Poglobljeno razlago notarjeve pojasnilne in zapisovalne dolžnosti
glej v: dr. Nina Plavšak: Uvodna pojasnila in vzorci pravnih aktov,
ZVKSES, GV Založba, Ljubljana 2004, stran 45 do 50.
7 In v dr. Nina Plavšak: Uvodna pojasnila in vzorci pravnih aktov,
ZVKSES, GV Založba, Ljubljana 2004, strani 74 do 88.
8 dr. Nina Plavšak: Uvodna pojasnila in vzorci pravnih aktov, ZVKSES,
GV Založba, Ljubljana 2004, stran 88.
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KAKO IZBOLJŠATI NOTARSKE
STORITVE
1. ZEMLJIŠKA KNJIGA - KAKO PREPREČITI
ZLORABE
V vsakodnevnem življenju se srečujemo z vse
pogostejšimi aferami, ki so povezane s premoženjem, vse več je tudi takih, ki se nanašajo na
nepremičnine in tako tudi na delo notarjev. Vse te
afere prizadevajo tako udeležence pravnih poslov,
notarje, ki so opravljali storitve v zvezi s temi posli
kot tudi posledično vse ostale notarje. Zato vedno
bolj tudi sama razmišljam, kaj bi lahko storili, da bi
se izognili tem neprijetnostim, saj je za vse to zelo
boleč pojav.
Pogosto mi prihaja v spomin začudenje sošolca
iz srednje šole, ki mi je v pogovoru pred leti dejal,
da namerava kupiti staro hišo in si bo sedaj, ko
je nekako dokončal svojo pot uspešne kariere,
vendarle zgraditi svoj lastni dom. Na kaj mora biti
pozoren sem ga opozorila, pa je misel zaključil, da
saj gredo k notarju overiti pogodbo in bo potem
gotovo vse v redu. Ko sem mu razložila, kakšne so
pristojnosti notarja pri overitvi, da dejansko samo
preveri istovetnost podpisa in to, ali so priložene vse
potrebne listine, je bil nemalo začuden. V povprečju
so namreč ljudje še vedno prepričani, da je zadeva v
celoti pravilno urejena, ko prejmejo pri notarju žig.
Seveda z vidika veljavnih predpisov zadeva še zdaleč
ni taka. Po mojem osebnem prepričanju so overitve
podpisov na nepremičninskih pogodbah tiste, ki so
ustvarile pri ljudeh največ napačnih pričakovanj in
ki so po mojem osebnem prepričanju že preživeta
zadeva za današnji hitri čas in dejansko predstavljajo
neprimeren odziv družbe na potrebe sodobnega
državljana. Pri nepremičninskem poslovanju, ko gre
velikokrat za premoženje, ki ga je človek s trudom
pridobival največkrat kar celo življenje, bi bilo
možno s spremembo predpisov zagotoviti ljudem
kakovostno storitev, ki bi opravičevala njihova
pričakovanja. To bi bilo mogoče izvesti tako, da bi
se pri notarju uredil “prepis” kot to pravijo preprosti
ljudje, torej stvarnopravni posel. Overitve podpisov
na nepremičninskih pogodbah bi morali nadomestiti
z zemljiškoknjižnimi dovolili, ki pa bi morala biti
opravljena v prisotnosti obeh pogodbenih strank kot
dvostranski pravni posel. Po sedanjih spremembah
zakona o notariatu, ki nam nalaga dolžnost opozarjati
stranke na dejstvo, da notar pri overitvi ne odgovarja
za vsebino pogodbe, je namreč dolžan pristopiti le
prodajalec oziroma odtujitelj nepremičnine, kupec
oziroma pridobitelj nepremičnine, ki mu je namenjen

ta pravni poduk, pa največkrat ni prisoten, tako da
stranka, ki bi morala prejeti to opozorilo, dejansko
največkrat sploh ne pristopi, saj to pri overitvi ni
potrebno. Zakon bi moral notarja posebej obvezovati,
da zemljiškoknjižno dovolilo sestavi le, v kolikor
bi iz stanja zemljiške knjige izhajalo utemeljeno
upravičenje za razpolaganje z nepremičnino, tako
kot je to predvidel sedaj novi Zakon o varstvu kupcev
stanovanj in enostanovanjskih stavb. V praksi se sedaj
namreč dogaja, da kljub opozorilom o neurejenosti
zemljiškoknjižnega stanja, ko to notar nesporno
ugotovi v sami pogodbi, še vedno nima možnosti
odkloniti te storitve in stranke kar vztrajajo pri sestavi
pogodbe. Seveda bi morali dopustiti še vnaprej
možnost urejanja etažne lastnine za posamezen
del stavbe po interventnem Zakonu o posebnih
pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih
delih stavbe v zemljiško knjigo in zato podaljšati
veljavnost tega zakona, saj etažne lastnine za nazaj še
nimamo dovolj zemljiškoknjižno urejene, tako da bi
posameznik po predhodni izdelavi etažnega načrta
za posamezen del stavbe lahko uredil etažno lastnino
le za svoj posamezni del stavbe. V praksi se namreč
sedaj dogaja, da kljub opozorilom o tem, da nimajo
vseh potrebnih pogodb za posamezen del stavbe, ki
bi izkazovale “verigo” pravnih poslov, stranke kar
same pišejo pogodbe in pri notarju overijo podpis
odtujitelja, kljub našim nasvetom, da naj zadevo
uredijo v celoti skupaj z vpisom v zemljiško knjigo.
V zavest ljudi namreč še vedno ni prišlo dejstvo,
da postaneš lastnik oziroma imetnik druge stvarne
pravice na podlagi pravnega posla šele z vpisom v
zemljiško knjigo, seveda pa jih k temu zavaja tudi
obstoječa zakonodaja, ki ohranja overitev podpisa
na teh vrstah pogodb. To zmotno prepričanje ostaja
tako zakoreninjeno pri ljudeh prav iz zmotnega
prepričanja, da je zadeva “pod streho” že, če dosežejo
pri notarju overitev podpisa, na kar smo ljudi zmotno
navajali že pri lastninjenju in odkupu stanovanj. V
vsakodnevni praksi se jim to potrjuje tudi pri državnih
organih in drugih institucijah, ki zahtevajo le
“overjeno pogodbo”. V kolikor pa bi overitve podpisa
na teh vrstah pogodb opustili in jih nadomestili z
zemljiškoknjižnimi dovolili, pa navedene “potuhe”
in možnosti za razne zlorabe ne bi bilo več. Notar
bi moral biti s predpisom pooblaščen, da takoj ob
podpisu dvostranskega zemljiškoknjižnega dovolila,
vpiše plombo v zemljiško knjigo po elektronski poti,
saj bi bilo to glede na dobro delujočo elektronsko
zemljiško knjigo možno izpeljati. S tem bi dosegli
ažurnost in veliko pravno varnost pridobiteljev
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stvarnih pravic in s tem onemogočili sodobnim
nepridipravom, da se odpeljejo še istega dne k
drugemu notarju, kjer nepremičnino lahko še enkrat
prodajo ali zastavijo.
Na podlagi zgoraj navedenega lahko ugotovimo, da je
imela pravna stroka že pri pripravi Stvarnopravnega
zakonika prav, saj je bila po vsebini opustitev
overitve že predlagana v osnutku zakona z uvedbo
razpolagalnega pravnega posla, da pa jo parlament
ni osvojil, tako da smo nekaj let že zamudili. Vse
predlagane spremembe bi se sedaj dalo nadgraditi
seveda tudi z ustrezno spremembo zakona o zemljiški
knjigi. Glede na vse možnosti zlorab, ki jih sedanji
postopek omogoča, dejansko lahko ugotovimo, da
je teh še zelo malo in verjetno ne bi bilo primerno
čakati na vedno nove afere in nato na vrat na nos
popravljati predpise, če bi se lahko s predhodno
spremembo predpisov zagotovili, da se ljudem
vendarle omogoči pravno varnost pri njihovih poslih
z nepremičninami. V nasprotnem primeru pa bodo
sodišča in odvetniki ter posledično novinarji imeli še
zelo veliko dela.
2. SOLASTNINA - VSE PREPOGOST POJAV
Ena od oblik lastnine je tudi solastnina. V praksi
ugotavljamo, da se v zemljiški knjigi vse pogosteje
srečujemo z prevelikim številom solastniških
razmerij, ki so glede na sedanjo pravno ureditev
vse težje obvladljiva. Solastnina je ena od oblik
lastnine, ki je toliko bolj neobvladljiva, kolikor več
je solastnikov. Če pogledamo vzroke, zakaj se dokaj
pogosto srečujemo s solastnino, ugotovimo, da je
nastanek solastnine največkrat posledica dedovanja.
Sodišča v zapuščinskih zadevah le ugotovijo krog
zakonitih dedičev in v kolikor ni oporoke ali če dediči
nimajo vnaprej pripravljenega dednega dogovora,
le ugotovijo zakoniti delež posameznega dediča
in zemljiški knjigi odredijo vknjižbo solastninske
pravice po idealnih deležih. V preteklosti, ko so bile
družine večje kot današnje dni, je bilo seveda teh
dedičev pogosto kar lepo število. V kolikor si dediči
kasneje niso razdelili solastnine fizično ali s civilno
delitvijo, se je število solastnikov še povečalo. Še
večje število solastnikov se je pojavilo v primeru, ko
ni bilo dedičev prvega dednega reda. V kolikor bodo
še v naprej vodila zapuščinske postopke sodišče, se bo
število solastniških razmerij še povečalo, zadeve pa
bodo v praksi vedno bolj neobvladljive. Verjetno je to
tudi eden od razlogov, zakaj bi bilo smotrno nesporne

stran 39

zapuščinske postopke prenesti v pristojnost notarjev,
ki bi se strankam lahko bolj posvetili in dejansko
med dediče že v fazi dedovanja primerno razdelili
nepremičnine s dejansko fizično delitvijo zapuščine.
Naslednji razlog zelo povečanega števila solastniških
razmerij so v praksi Agrarne skupnosti. V območju
Notranjske in Primorske, ki so bile že v preteklosti
najmanj razvite, se je ohranila vaška lastnina oziroma
solastnina lastnikov posameznih vložnih številk iz
povsem materialnega razloga. To so bila praviloma
zemljišča za pašo. Ker sama od sebe niso zagotavljala
zadosten vir dohodka za izvedbo parcelacije (kot
naprimer gozd), so ostala nerazdeljena. Po ponovni
vzpostavitvi agrarnih skupnosti, se je premoženje
vrnilo nekdanjim lastnikom, ki jih je bilo v
konkretnem primeru lahko deset ali celo več kot sto.
Po izvedenih zapuščinskih postopkih se je število
solastnikov v posameznih primerih zelo povečalo,
v največji agrarni skupnosti na našem področju jih
bo predvidoma več kot 200. Ker Zakon o ponovni
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega
premoženja in pravic v drugem odstavku 2.členu
določa, da agrarna skupnost ni pravna oseba, se je po
vzpostavitvi agrarnih skupnosti vzpostavilo praviloma
solastniško razmerje. Vsa navedena zemljišča, ki so
bila vrnjena članom nekdanje agrarne skupnosti
se nahajajo v neposredni bližini krajev, precejšen
del zemljišč je znotraj poselitvenega območja,
razpolaganje in gospodarjenje s temi zemljišči
pa je v praksi skoraj nemogoče. Tudi ekonomski
razlogi več ne narekujejo potrebe po zemljiščih v
solastnini, več ali manj si vsi solastniki želijo bodisi
nepremičnine prodati ali fizično razdeliti med seboj,
kar pa je praktično nemogoče. Vsled navedenega bi
bilo morebiti le razmisliti, ali je možno tem novo
ustanovljenim skupnostim, ki posedujejo velike
površine zemljišč morebiti le izjemoma z zakonsko
ureditvijo podeliti status pravne osebe v smislu 1003.
člena Obligacijskega zakonika.
3. ZAKAJ PRIHAJA
SOLEMNIZACIJI

DO TEŽAV

PRI

Po vse pogostejših napadih na delo notarjev in
njihovo ceno dela pri sestavi listin, ki se v zelo
pogostih primerih nanašajo tako na izdelavo pogodb
za vknjižbo stvarnih pravic v zemljiško knjigo, kot tudi
drugih primerih, se vse pogosteje sprašujem, zakaj je
prišlo do navedenih pojavov v praksi. Sama delam na
območju, ki ima skoraj najmanjše število prebivalcev,
tako da dejansko opravljam skoraj vse notarske
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storitve sama, tako da zelo malokdaj potrjujem
listine, ki jih je sestavil odvetnik ali stranka sama. Ko
iz navedene perspektive dela ocenjujem delo v urbano
in industrijsko močnejših območjih, se mi nenehno
vsiljuje misel, da je “krivda” za nastalo situacijo v
določbi 5. člena Zakona o notariatu, ki je omogočil,
da notar potrdi listino, ki jo je sestavil nekdo drug,
praviloma odvetnik. Na podeželju se dobro ve, da je
hud problem s pridelkom, če njivo obdelujeta dva,
pa še o razlogu za slabo letino se ne bosta lahko
sporazumela. S tem se je zameglila odgovornost
sodelujočih, ne ve se, če je odgovornost notarja kaj
manjša, če je le potrdil izdelek nekoga drugega, s
tem da je ugotovil., da ni zadržkov na podlagi določb
Zakona o notariatu. Odvetnik, ki pripravi listino, se
na nek način skriva za hrbet odgovornosti notarja,
notar pa je na nek način še v slabši situaciji, kot da
bi napravil izdelek sam, saj s strankami ni opravil
predhodnih razgovorov in se zato še težje odloči, ali
je določena formulacija še sprejemljiva, posebej še v
primerih, ko bi zadevo sam drugače uredil. V kolikor
bi se izvedla sprememba zakonodaje v tej smeri,
da lahko izdela notarsko listino le notar, potem v
nobenem primeru ne bi bilo dvoma o odgovornosti
in zaradi takega načina dela notarja, bi bil notar bolj
dostopen stranki in bi dejansko lahko bolje opravil
svoje delo svetovanja in seznanjanja strank s pravnimi
posledicami posameznih ravnanj. Tudi pri notariatu
gre za neposreden odnos stranke in notarja, ki pa
je v primeru potrjevanja listin omejen, saj notar ne
vodi razgovorov o nameri in pogodbeni volji strank.
V kolikor se bodo storitve solemnizacije še pocenile,
se bo nevarnost pri načinu izvajanja tega načina
notarskega dela še povečala, saj bo notar še pod
večjim časovnim pritiskom zaradi želje, opraviti kar
največ zadev. Kako je ocenila javnosti odgovornost
sodelujočih so pokazale konkretne afere. Notar
je doživel medijski linč, proti njemu je bil sprožen
postopek razrešitve, medtem ko javnost niti izvedela
ni, kdo je bil dejanski izdelovalec spornih pogodb.
Glede na to, da se od notarja pričakuje, da bo nosil
odgovornost, mu je potrebno dati tudi dejansko
možnost, da je sam izdelovalec svoje notarske listine.
Iz navedenega je povsem jasno, zakaj praktično cela
Evropa razen Avstrije ne pozna solemnizacij, kjer
pa so se ravnotako pojavljale razne nepremičninske
afere.
To je razmišljanje iz prakse podeželjske notarske
pisarne, kjer dejansko v neposrednem razgovoru s
stranko proučimo primer, vedno analiziramo več
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možnosti s poučitvijo stranke o pravnih posledicah
posamezne variante, tako da stranka na koncu ob
podpisu notarske listine ve, kaj dejansko je podpisala.
Seveda bi le s strokovno analizo lahko našli odgovor
o načinu dela v urbanih območjih in posledično
tudi števila notarjev, ki bi bili potrebni za izvajanje
navedenega načina dela.
Pred nami so zaradi težav v praksi izzivi, tako za stroko
kot za politiko, potrebno je odgovoriti na vprašanje,
kako na eni strani zagotoviti kakovostne storitve in
na drugi strani ne pretirano obremenjevati stranke s
formalizmi. Upam da bomo za vse udeležene našli
pravi odgovor, tako kot ga mora notar v vsakdanji
praksi.

notarka Draga Intihar
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UPRAVNE OVERITVE
Z uveljavitvijo novele Zakona o splošnem upravnem
postopku (ZUP-C) so bile ob začetku leta 2005
ponovno uvedene upravne overitve, kar je bilo
pospremljeno z zagotovili, da se »z uvedbo te novosti
skrajšujejo številni postopki, pri katerih upravni
organ potrebuje overjene listine«, da »bodo upravne
overitve bistveno cenejše od notarskih« ter »pogosto
bodo stranki prihranile odvečne poti«, ali še bolj
neposredno, da »…notarji s 1.1.2005 izgubljajo
pomemben del pristojnosti, kar bo zelo olajšalo
življenje državljanov – upravne overitve … se vračajo
pod pristojnost državne uprave, s čimer se bodo
pocenile za desetkrat.«
Vprašati pa se smemo, ali je ta sprememba res
prinesla samo pozitivne rezultate – pri čemer vpliv
na poslovanje notarjev ni edini dejavnik, ki lahko v
optimistično sliko novih razmer prinese tudi nekaj
manj prijetnih poudarkov.
Na vprašanje, ali je bila ta sprememba potrebna, ni
mogoče odgovoriti pritrdilno. »Upravne« overitve
smo notarji opravljali skoraj deset let, kljub velikemu
številu teh overitev pa v vsem tem obdobju težav ali
resnih ugovorov strank ni bilo. Niti cena teh storitev
ni povzročala kakšne širše nejevolje, kak posameznik
pa jo je seveda tudi kritiziral. Morda previsoka
pristojbina pri overitvah podpisov v primeru prodaje
motornih vozil je problem, ki bi ga bilo seveda
mogoče rešiti z ustrezno korekcijo tarife in ni
zahteval posegov v uveljavljeni sistem pristojnosti.
Drugi argument zoper potrebnost prenosa upravnih
overitev pa je vse bolj očitno dejstvo, da so overitve
podpisa v primerih, ko ni potrebno preverjati
nobenih vsebinskih pogojev za dopustnost overitve,
zastarele in je mogoče pričakovati, da jih bo z
razvojem elektronskega poslovanja že v nekaj letih
nadomestil bistveno sodobnejši in zato tudi dejansko
enostavnejši postopek, ki ga bo vsakdo lahko opravil
na daljavo. Zlasti to velja za najbolj tipično in daleč
najbolj množično upravno overitev, ki se pojavlja pri
prenosu motornih vozil na novega lastnika. Novost,
ki se kaže na upravnih enotah kot ponovna uvedba
avstroogrskih vpisnikov in štampiljk, je v vsakem
primeru anahronizem. Veliko več koristi bi gotovo
prinesla pospešena priprava na varno (in enostavno!)
elektronsko poslovanje pri prepisih motornih vozil,
s čimer bi dosegli, da bi bile »upravne« overitve bodisi pri notarjih ali pri upravnih organih - v nekaj
letih tako ali tako odveč.

Ureditev, ki jo prinaša ZUP-C, ne predstavlja nobenega
vsebinskega napredka. Elektronsko poslovanje, ki
ga novela sicer omenja na številnih mestih, ravno
pri najpogostejših storitvah še vedno ni uporabno,
zato se novost omejuje na obljubljeno skrajšanje
postopkov in poti strank, ki naj bi ga zagotovile
overitve na upravnih enotah. Vendar se overitev
tudi pri upravnih enotah opravlja kot samostojno
dejanje, v praksi tudi fizično pri drugem okencu ali
v drugem prostoru kot postopek, v katerem se nato
overjena listina uporabi. Torej se sam postopek s
stališča stranke v resnici sploh ni spremenil. Kar
zadeva odvečne poti, pa je vendarle treba pripomniti,
da je v večini slovenskih krajev od upravne enote do
najbližje notarske pisarne nekaj deset metrov; koliko
poti bo stranka opravila, pa je veliko bolj odvisno od
tega, kje je našla parkirni prostor kot od tega, ali se
je na poti do upravne enote ustavila še pri notarju.
Parola »vse na enem mestu« je kot argument v prid
prenosa upravnih overitev na upravne organe že iz
teh razlogov povsem akademske narave. Pri tem ni
zanemarljivo dejstvo, da velika večina državljanov
zamenja avtomobil le vsakih nekaj let, zato overitev
podpisa na prodajni pogodbi za vozilo seveda ni
nekaj, kar bi stranke obremenjevalo vsak dan; nekaj
korakov več ali manj, ki jih stranka naredi vsakih pet
let, pa je realno gledano povsem zanemarljivo.
Če že »skrajšanje postopkov« strankam ni prineslo
koristi, menda vsaj pocenitve storitev ni mogoče
zanikati…Ali pač? Prav gotovo: trdim, da storitve
ne bodo cenejše, le plačnik se bo zamenjal. Tako
kot doslej notar, bo morala imeti upravna enota
za opravljanje overitev zaposleno ustrezno število
delavcev (ob upoštevanju bolniških in drugih
odsotnosti), zagotoviti prostore, opremo in vse druge
pogoje za nemoteno delo. Prebrati je bilo sicer
mogoče tudi »utemeljitve«, češ da upravni organi
ne bodo imeli stroškov, ker bodo overitve opravljali
z dosedanjimi delavci in v obstoječih prostorih; to
kaže le, kako daleč je še naša uprava do ekonomsko
racionalnega razmišljanja o svojem delovanju. Tudi
zato ni težko napovedati, da bodo upravni organi
pri zagotavljanju kadrov in organizaciji dela prej
manj kot bolj racionalni kot so bili notarji. Zato bo
dejanska cena posamezne overitve odslej prej višja
kot nižja. Ker mi je seveda zelo dobro znano število
»upravnih« overitev na območju »moje« upravne
enote, ni težko izračunati, koliko bo upravna enota
mesečno iztržila s taksami za overitve v skladu z
veljavno taksno tarifo ( po 255,00 SIT za overitev
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podpisa): komaj za eno četrtino bruto plače ene od
upravnih delavk, ki te overitve opravljajo. Vse ostalo
do polne plače in seveda kritje vseh drugih stroškov
pa bo morala strankam podariti država iz proračuna.
Samo za pokritje stroškov dela bi bilo namreč
potrebno doseči razmerje tisoč overitev na delavca
na mesec, kar je v praksi kratkomalo nedosegljivo.
Ob predpisani upravni taksi seveda tudi ni mogoče
razpravljati o »konkurenci« med upravnimi organi in
notarji, dokler enemu od »konkurentov« pokrivanje
stroškov zagotavlja proračun.
Čemu takšna velikodušnost v deklarirano tržnem
gospodarstvu? Doslej je stranka, ki je v nekem
postopku potrebovala overitev, to tudi plačala. Po
novem ji večji del overitve podpisa država podari
(overitev fotokopije pa kar v celoti – te so popolnoma
brezplačne)! To seveda pomeni, da razliko do
dejanske cene krijemo vsi davkoplačevalci.
Stranka, ki je pristojbino za overitev plačala ob
običajni zamenjavi avtomobila, na primer vsakih pet
let, je strošek overitve gotovo prenesla brez težav, in,
poudarjam, tudi brez negodovanja. Resnično korist
od »pocenitve« upravnih overitev bodo tako imeli
predvsem posamezniki, ki v okviru sive ekonomije
preprodajo tudi po več kot dvajset vozil letno in
gradbeni podjetniki, ki jim odslej overitve fotokopij
listin v zvezi z zaposlovanjem tujih delavcev podarja
država. Ob tem, ko se poudarja »pocenitev« upravnih
overitev, je treba vendarle omeniti tudi dejstvo, da
bodo zaradi neekonomske višine takse za upravno
overitev davkoplačevalci, ki sami potrebujejo overjeno
listino le na vsakih nekaj let, posredno tako rekoč
solidarnostno krili stroške overitev podjetnikom, ki
overjene listine potrebujejo v zvezi s svojo pridobitno
dejavnostjo.
O ceni notarskih storitev je bilo napisanega že veliko,
seveda vedno v zelo kritičnem tonu. Pri tem pa se
pozablja na dejstvo, da v strukturi pristojbine, ki
jo plača stranka, daleč največji delež predstavljajo
davki – predvsem DDV in davek iz dejavnosti. Na
kratko povedano: samo ti dve vrsti davka imata v
strukturi pristojbine približno dvakrat višji delež kot
notarjev zaslužek; ali drugače rečeno, na en tolar,
ki ga zasluži notar, pripadeta dva tolarja državi.
Doslej je od povprečne »upravne« overitve podpisa
pri notarju iztržila neto 1.400,00 SIT; po novem
torej ne bo ničesar, pač pa bo morala še dodajati,
da bodo kriti dejanski stroški overitve in bo s tem
nudila zelo ozkemu krogu državljanov, ki so v zvezi
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s svojo pridobitno dejavnostjo nadpovprečno pogosti
uporabniki overitev, ugodnost, ki je pravzaprav nihče
ni zahteval.
Ugotovitev iz enega od uvodnih citatov, da notarji
izgubljajo pomemben del pristojnosti, je sicer
točna, zahteva pa vsaj kratek komentar; z izgubo
te pristojnosti namreč ne izgubljajo samo notarji.
»Upravne« overitve pred desetimi leti niso bile
prenesene na notarje brez razloga. Notarji smo morali
strankam dopovedati, da se ne overja pogodba, ampak
podpis določene osebe, ki mora biti zato dejansko
prisotna, zagotovili smo, da se niso več dogajale
»overitve« s sposojeno ali celo »sposojeno« osebno
izkaznico nekoga tretjega, številne zakonce smo
poučili o razliki med darilno pogodbo in priznanjem
deleža zakoncu na skupnem premoženju in s tem
preprečili marsikatero pravdo; ne nazadnje smo
šele notarji ob overitvi prepisa dosledno zahtevali
predložitev izvirnika listine. Ob tem, da so notarske
»upravne« overitve zagotovile večjo odgovornost pri
teh storitvah in s tem izboljšale pravno varnost, so
bile za notariat - predvsem na podeželju - pomembne
zato, ker so zagotavljale možnost zaposlitve ustreznega
administrativnega kadra. Izguba »upravnih« overitev,
ki ni bila kompenzirana z nobeno drugo pristojnostjo,
pomeni precejšnje število presežnih administrativnih
delavcev. Če to dejstvo povežemo z zagotovili, da
upravne enote za izvajanje kar obsežnega dela, ki
ga predstavljajo upravne overitve, ne bodo zaposlile
nobenih novih delavcev, pridemo do neizogibnega
zaključka, da so imele doslej precejšnje število
odvečnih delavcev. S prenosom overitev na upravne
enote je bilo torej breme presežnih zaposlitev v upravi
deloma preneseno na notarje.
Spremembe na področju upravnih overitev so
torej uporabnikom prinesle prav malo praktičnih
prednosti, hkrati pa so povzročile kar nekaj
nepotrebnih problemov. Vsekakor tudi za notariat:
ob jasno določenih mejah pristojnosti in prepovedi
kakršnekoli druge pridobitve dejavnosti notarjev, bi
pričakovali več upoštevanja dejstva, da je notariat
predvsem javna služba, ki mora imeti zagotovljene
temeljne pogoje za kvalitetno delovanje, seveda z
zadostnim obsegom pristojnosti. Če bi bili izkoriščeni
potenciali notariata, bi imela od tega navsezadnje
tudi država korist, ki še zdaleč ni omejena samo na
davčne učinke.

notar Darko Jerše
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Iz magistrske naloge
NOTARSKI FIDUCIARNI POSLI
1. Kratki povzetek vsebine
Tema magistrske naloge »Notarski fiduciarni posli«
je izjemno specifična, saj se lahko šele ob natančni
opredelitvi in definiciji pojma fiduciarnih poslov
nasploh 1, prikazu njihovih temeljnih oblik in
njihovih razmejitev od drugih znanih civilnopravnih
institutov na eni strani ter ob prikazu delovnega
področja notariata na drugi strani, ugotovi in
obrazloži, kateri pravni posli pravzaprav sodijo med
posle, ki jih naloga obravnava.
Magistrska naloga je poskusila ob primerjalnopravni
analizi opredeliti pojem notarskih fiduciarnih poslov,
ob tem pa predstaviti nekatere najpogostejše primere
teh poslov v praksi. Kot izhodišče za razčlenjen in
analitičen prikaz mi je služila definicija notarskega
skrbništva, ki je opredeljena v Pravilniku o notarskih
skrbništvih v Republiki Avstriji.2 Po tej opredelitvi
je notarsko skrbništvo dvo- ali večstransko pravno
razmerje, pri katerem notar na podlagi skrbniškega
dogovora, skrbniško prevzame premoženjske
predmete (denar, stvari s premoženjsko vrednostjo),
pravice ali listine in pri katerem notar kot skrbnik
napram enemu, dvema ali več nalogodajalcem
prevzame obveznost in osebno odgovornost za to, da
bo posel izpeljal na tak način in pod takimi pogoji, kot
je to zapisano v skrbniškem dogovoru, in pri katerem
notar kot skrbnik nastopa v svojem imenu, vendar po
nalogu, v interesu in za račun nalogodajalca.3
Notarski skrbniški posli so pravni posli, ki jih stranke
sklenejo z notarjem zaradi tega, da notar kot oseba
javnega zaupanja, prevzame v svojo hrambo zaupane
oziroma izročene mu listine, stvari s premoženjsko
vrednostjo, denar, pravice in druge predmete, in z
njimi ravna na tak način, kot ga določijo stranke, ob
izpolnitvi dogovorjenih pogojev pa izroči v hrambo
mu zaupan predmet hrambe, upravičencu. Temelj
notarskim skrbniškim poslom je torej zaupanje
med strankami in notarjem, zato govorimo tudi o
notarskih fiduciarnih pravnih poslih. Beseda fiducija
izvira, kot je posebej predstavljeno v nalogi, iz besede
»fiducia« v rimskem pravu, kar pomeni zaupanje.
Pri notarskih fiduciarnih poslih ne gre za tipično
obligacijsko razmerje med notarjem na eni strani in
stranko na drugi strani v smislu sklenitve zakonsko
urejene pogodbe, iz katere za vsako od pogodbenih
strank izhajajo določene pravice in obveznosti, in s
katero vsaka od strank pogodbe zasleduje svoj cilj. Za

fiduciarne posle nasploh, brez atributa »notarski«, je
namreč značilno, da so skrbniška razmerja sama po
sebi atipična civilnopravna razmerja, razmerja sui
generis, ki pa vsebujejo določene elemente raznih
drugih njim podobnih, v zakonu sicer urejenih
institutov. Temeljni značilnosti in opredelilna
elementa fiduciarnih poslov nasploh sta dva : nalog,
navodilo fiducianta napram fiduciarju, kako naj z
zaupano mu stvarjo fiduciar ravna in pa sam odnos
zaupanja v razmerju med strankama.
Iz zgoraj opredeljene definicije za notarske fiduciarne
posle izhaja identično, notar pa nastopa v vlogi
fiduciarja. Notarski fiduciarni posel je torej posel,
sklenjen med notarjem in strankami, s katerim
stranke notarju izročijo v hrambo določen predmet
in mu pri tem dajo nalog, kako naj z izročenim mu
predmetom ravna oziroma pod kakšnimi pogoji naj
ga izroči upravičencu. Stranke vključijo v izpeljavo
določenega pravnega posla notarja iz razloga, ker
je notar že po zakonu oseba javnega zaupanja,
ki je dolžan skrbeti za interese vseh udeležencev
določenega pravnega posla, in ne samo ene ali
druge pogodbene stranke. Skrbniški dogovor, na
podlagi katerega nastane notarsko skrbništvo, je torej
pogodba, sklenjena med notarjem kot skrbnikom
na eni strani in enim, dvema ali več nalogodajalci
na drugi strani, v katerem se opredelijo nalog in z
njim povezane dolžnosti notarja, pogoji in pravne
posledice, ki naj nastanejo s skrbnikovim ravnanjem,
kot tudi pogoji za prevzem, izpeljavo in dokončanje
notarskega skrbništva oziroma skrbniškega posla.4
Notarski fiduciarni posli v vseh svojih različnih
pojavnih oblikah niso niti v Sloveniji niti v primerjalno
pravnih sistemih zakonsko urejeni, ampak temeljijo
na enem temeljnih načel pogodbenega prava, to je
pogodbeni svobodi strank in avtonomiji njihove
volje. Gre torej za posle, ki jih veljavni pravni redi
dopuščajo, ravno zaradi raznolikosti poslovnih
namenov in usklajevanja različnih interesov
udeležencev v pravnem in poslovnem življenju.
Ravno zaradi vsega navedenega je potrebno tudi v
teoretičnem pogledu uvrstiti notarske skrbniške posle
v obstoječ pravni sistem ter jim v okviru pravnih
poslov nasploh določiti in priznati njihov pomen ter
vrednost za teorijo in prakso. Ker gre pri teh poslih na
eni strani za pogodbeno svobodo vseh udeležencev,
kateri predstavljajo omejitve le prisilni predpisi,
po drugi strani pa za posle, ki za notarja ustvarjajo
predvsem obveznosti in dolžnosti, slednje pa izhajajo
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za notarja tako iz naloga, ki so mu ga dale stranke
ob sklenitvi skrbniškega dogovora, kot tudi iz Zakona
o notariatu (v nadaljevanju ZN),5 terjajo notarski
fiduciarni posli poglobljeno teoretično obravnavo in
posebno pozornost.
Skrbniški pravni posli nasploh tako pri nas kot tudi v
primerjalnih sistemih niso zakonsko urejeni, nasploh
pa velja, da je fiduciarni posel podan, ko določena oseba
(skrbnik) pridobi določene, nanj prenesene pravice,
ki jih uresničuje v svojem imenu, vendar na podlagi
posebnega zavezovalnega (obligacijskega) razmerja
z drugo osebo, ki je nanj te pravice prenesla, na
točno določen in dogovorjen način.6 Pravnoposlovni
fiduciarni posel tvorita dve temeljni komponenti,
osebna in stvarna. Osebna komponenta je vsebovana
v sklenjenem skrbniškem poslu, v pactum fiduciae,
med skrbnikom in nalogodajalcem. Skrbniški posel
je obligacijski dogovor med nalogodajalcem in
skrbnikom, ki slednjega zavezuje, s tisto stvarjo ali
pravico, ki je prenesena nanj, upravljati na določen,
torej dogovorjen način. Stvarni element skrbniškega
razmerja obstaja v prenosu določenih stvari oziroma
pravic s fiducianta na fiduciarja. 7 V teoriji se
poudarja, da so predmet prenosa lahko pravice na
premičninah, nepremičninah, pravice, lahko pa celo
skupnost stvari, npr. podjetje kot celota.8
Ob kratki analizi zgodovinskega razvoja fiduciarnih
poslov pridemo do zaključka, da so se fiduciarni
pravni posli razvili v posledici dejstva, da določeni
pravni instituti v posameznih obdobjih razvoja prava
še niso bili znani in vpeljani v obstoječe pravne
ureditve, zaradi česar udeleženci različnih pravnih
razmerij z uporabo obstoječih pravnih pravil niso
mogli doseči želenih pravno poslovnih ciljev, ki pa so
bili sicer dopustni. Zato so se ob upoštevanju enega
temeljnih načel pogodbenega prava, to je pogodbene
svobode strank, posluževali vedno novih, v pravnem
sistemu sicer dovoljenih načinov.
Notarski skrbniški posli so vsi pravni posli, kjer notar
uresničuje določene pravice oziroma upravičenja,
ki jih stranke prenesejo nanj, v svojem imenu in za
račun oziroma v interesu stranke, vse zaradi tega, da
bi stranka dosegla nek določen in zakonsko dopusten
poslovni cilj, ki si ga je zastavila. Skrbniškim
notarskim poslom je temelj odnos zaupanja med
stranko in notarjem, zato jih lahko uvrstimo
med skrbniška razmerja, ki temeljijo na vzoru
rimskopravne fiducije.9
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Notarski skrbniški posel obstaja v praksi daleč
najpogosteje poleg temeljnega, osnovnega pravnega
posla in je v razmerju do temeljnega pravnega
posla torej akcesoren, namen sklenitve notarskega
fiduciarnega posla pa je izključno ta, da se
izpolni poslovni cilj, ki ga želijo stranke doseči s
sklenitvijo temeljnega pravnega posla v skladu z
veljavnimi predpisi. Ne glede na to, kakšen skrbniški
posel zaupajo stranke notarju, naj gre samo za
deponiranje določene listine ali za izročitev notarju
v hrambo določenih dragocenosti, pa vse do izpeljave
zapletenih pravnih poslov preko notarskih skrbniških
računov, se v teoriji poudarja, da je notar dolžan
skrbeti za pravičnost, uresničitev namena, zaradi
katerega stranke sklepajo določen pravni posel in
pa za pravno varnost.10 Namen svetovanja strankam,
je sestaviti pogodbo, s katero bodo doseženi tako
interesi strank kot tudi poslovni namen, pogodbo, ki
bo ustrezala volji pogodbenih strank in s katero se bo
mogoče v največji možni meri izogniti neizpolnitvi
pogodbe, nenazadnje pa tudi pogodbo, katere
veljavnost (kar zadeva izpodbojnost in ničnost), ne
bo sporna ali postavljena pod vprašaj.11 Ob tem pa
je potrebno poudariti, da od notarja vendarle ne gre
zahtevati, da bi stranke opozarjal na popolnoma vse
teoretične možnosti glede vsakršne, tudi najmanjše
škode, ki bi jim lahko nastala zaradi kršitve določene
pogodbe. V takih primerih bi lahko govorili že o
nekem določenem omejevanju oziroma poseganju
v pogodbeno svobodo strank, ki je v pogodbenem
pravu eno najpomembnejših načel.
Ker gre pri notarskih skrbniških poslih za obligacijska
razmerja, je zaradi natančnega razumevanja teh
poslov in opredelitve dolžnosti notarja, med katere
bi lahko uvrstili tudi njegovo skrb za usklajevanje
interesov strank ter spoštovanje in uresničitev teh
načel pogodbenega prava, potrebno tudi ob sklenitvi
in izpeljavi notarskih fiduciarnih poslov upoštevati
nekatera temeljna načela pogodbenega prava, kot so
avtonomija volje strank, enakopravnost udeležencev
v obligacijskih razmerjih, dolžnost izpolnitve
obveznosti ter načelo vestnosti in poštenja.
Med notarske fiduciarne posle sodijo sledeči pravni
posli :
a) notarska hramba nasploh,
b) hramba listin,
c) hramba vrednostnih papirjev in denarja,
d) zavarovanje zapuščine po Zakonu o dedovanju in
e) notarski skrbniški računi.
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Slovenski ZN v splošnih določbah določa, da sodi
med drugim v področje dela notarjev tudi prevzem
listin v hrambo ter prevzem denarja in vrednostnih
papirjev zaradi izročitve tretjim osebam ali državnim
organom (čl. 2 ZN). Notarsko hrambo pa povsem
na novo opredeljuje tudi Zakon o varstvu kupcev
stanovanj in enostanovanjskih stavb (v nadaljevanju
ZVKSES), 12 in sicer v tretjem poglavju. Glede
hrambe listin ZN določa, da je notar dolžan prevzeti
v hrambo listine vsake vrste, ob prevzemu listine
pa sestavi notarski zapisnik (čl. 87 ZN).13 Notar je
gotovino, menice, čeke in druge vrednostne papirje
dolžan prevzeti samo, če so mu ob sestavljanju
notarskega zapisa predani z namenom, da jih
izroči določeni osebi ali državnemu organu (čl. 88
ZN). Ob primerjavi obeh predpisov glede notarske
hrambe je izpostavljeno predvsem vprašanje, ali in v
kolikšni meri je ZVKSES glede notarske hrambe lex
specialis napram ZN in ali je notar dolžan upoštevati
določila tega zakona v vsakem primeru prevzema
določenega predmeta hrambe v notarsko hrambo ali
pa le takrat, kadar gre za pravne posle, ki jih stranke
sklepajo v skladu z ZVKSES. ZVKSES namreč
določa, da se določbe tretjega poglavja uporabljajo za
notarsko hrambo, ki se opravlja z namenom zaščite
pogodbene stranke pred tveganjem neizpolnitve
druge pogodbene stranke (2. odst. 87. čl. ZVKSES).
Ob tem gre poudariti, da je temeljni namen notarske
hrambe pri različnih pravnih poslih14 ravno ta,
torej zaščita stranke pred tveganjem neizpolnitve
druge pogodbene stranke. Ne gre namreč prezreti
dejstva, da gre pri notarski hrambi največkrat za
pravni posel, ki temelji na nekem že predhodno
sklenjenem pravnem poslu, ravno zaradi zavarovanja
izpolnitve medsebojnih pogodbenih obveznosti pa
stranke zaupajo izpeljavo pravnega posla notarju kot
zaupanju vredni in nepristranski tretji osebi. Ker
govorimo o notarskih skrbniških poslih kot o poslih v
smislu svobodnega oblikovanja obligacijskih razmerij
udeležencev, bo težko sprejeti stališče, da zakon
uredi tudi pravila o sami vsebini medsebojnih pravic
in obveznosti med subjekti notarske hrambe.15
Razmerje, ki nastane med stranko oziroma strankami
in notarjem pri notarski hrambi, bi lahko glede
na število udeležencev razvrstili v dve skupini.16 O
enostranskem razmerju hrambe govorimo takrat,
kadar notarju samo ena stranka izroči v notarsko
hrambo določen predmet hrambe, torej svoje
določeno dobroimetje, notar pa le-to skrbniško hrani
v skladu z navodili oziroma nalogom, ki mu ga je
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stranka dala in predmet hrambe ob izpolnitvi pogojev,
ki jih določi deponent v skrbniškem dogovoru
z notarjem, izroči upravičencu. Za večstransko
razmerje hrambe gre takrat, kadar več udeležencev
istega pravnega posla z različnimi interesi, vendar v
želji uresničitve istega cilja, izroči notarju določen
predmet hrambe v notarsko hrambo. Zlasti takrat,
kadar gre za deponiranje denarnih zneskov, je
potrebno nameniti posebno pozornost navodilom,
ki jih stranke dajo notarju. Ob tem je potrebno
določiti, ali naj se denar hrani pri notarju ali pa naj
se v ta namen odpre posebni bančni račun, ali je
potrebno ta račun odpreti pri točno določeni banki,
komu pripadajo obresti od zneska na bančnem
računu, kdo nosi bančne in notarske stroške, komu
in na kateri bančni račun je notar dolžan izplačati
oziroma nakazati deponirani znesek, in kateri pogoji
morajo biti za to izpolnjeni. Ob tem se poudarja, da
naj vključitev notarja kot skrbnika v celotni pravni
posel zagotavlja izpolnitev medsebojnih obveznosti
pogodbenih strank in zmanjšuje možnost nastanka
škode strankam zaradi neizpolnitve pogodbenih
obveznosti.17
Medtem ko gre pri notarski hrambi za svobodno
voljo stranke – deponenta, ki želi določen predmet
pod določenimi pogoji deponirati pri notarju, pa do
sodnega depozita pride le takrat, ko so izpolnjeni
določeni zakonski pogoji. 18 O sodnem depozitu
govorimo takrat, kadar želi dolžnik v izpolnitveni fazi
določene pogodbe izpolniti svojo obveznost, h kateri
se je zavezal ob sklenitvi pogodbe, okoliščine, ki
ovirajo njegovo pravočasno izpolnitveno ravnanje, pa
obstajajo na strani upnika. Pri položitvi pri sodišču
gre torej za nadomestno dolžnikovo izpolnitev njegove
obveznosti, vendar samo ob izpolnitvi določenih
zakonskih pogojev.19 Bistvena razlika med sodnim
depozitom in notarsko hrambo je ta, da gre pri
prvem institutu za izpolnitev obveznosti, pri položitvi
pri notarju pa le za zavarovanje izpolnitve obveznosti.
ZN izrecno določa, da položitev pri notarju nima
pravnih učinkov sodnega depozita (čl. 91 ZN), ob
tem pa ZN določa tudi pogoje, ob izpolnitvi katerih
je notar dolžan izročiti predmet hrambe sodišču. Pri
predaji predmeta hrambe iz notarske hrambe s strani
notarja v hrambo sodišču ne moremo govoriti o
nadomestni dolžnikovi izpolnitvi njegove obveznosti,
razloga za to pa sta dva. Notar namreč niti napram
deponentu niti napram upravičencu ni dolžnik
v smislu tipičnega obligacijskega razmerja, drugi
razlog pa je najti v določbi ZN, ki opredeljuje predajo
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predmeta ob izpolnitvi določenih pogojev v hrambo
sodišču, kot notarjevo dolžnost.
Notarski skrbniški računi, ki jih uvaja v slovensko
pravno ureditev že omenjeni ZVKSES, so v Sloveniji
novost, zato jim je v nalogi posvečena posebna
pozornost. ZVKSES ureja dve skupini skrbniških
računov, pri čemer lahko
· v prvo skupino uvrstimo notarske skrbniške
račune, ki so odprti v zavarovanje kupcev pred
tveganjem neizpolnitve obveznosti prodajalca v
primerih novogradenj, kadar gre za prodajo stanovanj
in stanovanjskih hiš, in v katerih je kupec dolžan
plačati več kot 10 % kupnine še preden prodajalec
izpolni svojo obveznost glede izročitve nepremičnine
kupcu in še preden so izpolnjeni pogoji za vknjižbo
lastninske pravice na ime kupca,
· v drugo skupino pa notarske skrbniške račune,
ki so odprti v vseh ostalih obligacijskopravnih
razmerjih, in za katere stranke skupaj z notarjem v
skladu s pogodbeno svobodo strank tako dogovorijo.
Določila ZVKSES, ki urejajo pr vo skupino
skrbniških računov, so izključno kogentne narave,
kar pomeni, da stranke pogodbenih razmerij v zvezi
s skrbniškimi računi ne morejo urediti drugače,
kot to določa sam zakon, vsled česar bi lahko rekli,
da pogodbene svobode v teh obligacijskopravnih
razmerjih pravzaprav ni. Po ZVKSES prodajalec
ne sme niti skleniti prodajne pogodbe niti začeti z
oglaševanjem prodaje, dokler prodajalec v obliki
notarskega zapisa ni določil splošnih pogojev prodaje
(3. točka 1. odst. 5. člena ZVKSES). Kadar gre za
skrbniške račune, ki sodijo v prvo skupino, pa notar
ne sme sestaviti splošnih pogojev prodaje, dokler niso
izpolnjeni z zakonom določeni pogoji, med katere
sodi tudi pogodba o oblikovanju skrbniškega računa,
ki jo sklenejo skrbniška banka, skrbniški notar in
prodajalec (čl. 51 ZVKSES v zvezi s čl. 39 ZVKSES).20
Pri tej pogodbi gre za pogodbo v korist tretjega,
in sicer vseh kupcev, ki s prodajalcem sklenejo
prodajne pogodbe, katerih predmet je posamezen del
stavbe, in ki jih je skrbniški notar vpisal v evidenco
sklenjenih prodajnih pogodb.21 V magistrskem delu
so predstavljene posamezne faze skrbniških razmerij
po določilih ZVKSES, in sicer faza pred sklenitvijo
prodajnih pogodb, samo sklenitev prodajnih pogodb
ter dejanja skrbniške banke, skrbniškega notarja,
prodajalca in kupcev po sklenitvi prodajnih pogodb.
Kogentna določila ZVKSES so izjemno zapletena,
zato se utemeljeno postavlja vprašanje njihove
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uporabe v praksi. 22 Prikazano je, ima skrbniška
banka glede izplačila zneskov s skrbniškega računa
velika pooblastila in so pristojnosti te banke v
ZVKSES zelo široko opredeljene. Skrbniška banka
mora namreč kljub temu, da izda nalog za plačilo v
breme skrbniškega računa skrbniški notar (1. odst.
čl. 46 ZVKSES), najprej preveriti, ali so izpolnjeni
pogoji za plačilo v breme skrbniškega računa in v
kolikor ugotovi, da pogoji niso izpolnjeni, zavrniti
izvršitev naloga za plačilo v breme skrbniškega
računa (1. in 2. odst. čl. 47 ZVKSES). Skrbniška
banka mora nadalje ves čas gradnje dokler prodajalec
ne izpolni obveznosti izročiti posamezne dele stavbe
kupcem in dokler niso izpolnjeni pogoji za vknjižbo
etažne lastnine na posameznih delih stavbe v korist
kupcev, spremljati potek gradnje in preverjati višino
prodajalčevih neplačanih obveznosti (5. odst. čl. 59
ZVKSES).23
Zelo pomembno vprašanje, ki se pojavlja v praksi,
je vprašanje stroškov v zvezi z dejanji, povezanimi s
skrbniškimi računi, nalogami skrbniškega notarja in
skrbniške banke. ZVKSES namreč določa, so stroški
kupca samo plačilo kupnine v zvezi s sklenitvijo
kupnih pogodb, plačilo morebitnih zamudnih obresti
zaradi zamude s plačilom kupnine, plačilo morebitnih
stroškov, ki prodajalcu nastanejo zaradi kupčeve
upniške zamude in stroški vknjižbe lastninske pravice
v zemljiški knjigi v korist kupca (čl. 10 ZVKSES). Iz
navedenega izhaja, da ZVKSES favorizira kupca, vse
izključno zaradi zavarovanja kupca pred tveganjem
neizpolnitve obveznosti prodajalca. Prodajalec je te
stroške sicer dolžan kriti, vendar pa jih bo v končni
posledici skušal prevaliti na kupca, tako da bodo
stanovanja zaradi visokih stroškov precej dražja.
Kar zadeva drugo skupino notarskih skrbniških
računov, je potrebno poudariti, da se določilo čl. 89
ZVKSES uporablja za vsa ostala obligacijskopravna
razmerja, kjer stranke v dogovoru z notarjem določijo
plačilo kupnine preko notarskega skrbniškega
računa, ob tem pa določijo pogoje, ki morajo biti
izpolnjeni za to, da notar prevzeti denar v hrambo
izroči upravičencu.
Glede pojmov notarskih skrbniških računov je
potrebno posebej poudariti in predstaviti specifično
ureditev v Republiki Avstriji, in sicer preko »Notarske
skrbniške banke« (Notartreuhandbank), ki so jo v letu
1997 ustanovili trije ustanovitelji, in sicer Notarska
zbornica Avstrije, Raiffeisen Zentral Bank in Bank
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Austria. Ustanovljena je bila kot prva in v taki
obliki edina specializirana banka, izključen namen
njene ustanovitve pa je bil, upravljanje z denarjem,
ki je izročen notarju v zvezi z določenim pravnim
poslom24 in s tem v zvezi zagotovitev posebne varnosti
potrošnikom oziroma vsem udeleženim strankam
določenega obligacijsko pravnega razmerja.
Načelo pogodbene svobode strank, ki se v slovenskem
prostoru, kot že rečeno, omejuje z Zakonom o varstvu
kupcev stanovanj in enostanovanjskih enot, se v
Republiki Avstriji upošteva v veliki meri, saj podoben
zakon v Avstriji25 določa samo minimalna pravila, ki
so jih stranke dolžne upoštevati ob sklepanju kupnih
pogodb glede novogradenj, vse ostalo pa je več ali
manj prepuščeno avtonomiji volje strank in njihovi
pogodbeni svobodi.
2. Sklepne misli in ugotovitve
Notarski skrbniški posli, katerim predstavljata na eni
strani temelj Zakon o notariatu in Zakon o varstvu
kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, po drugi
strani pa avtonomija volje strank, si v Sloveniji šele
utirajo svojo pot. Ker gre za atipična obligacijska
razmerja, ki nastanejo v posledici pogodbene svobode
strank, so minimalna pravila, vsebovana v opisanih
zakonih, zadostna podlaga tako za nastanek kot
tudi za izpeljavo in dokončanje teh pravnih poslov.
Udeleženci svobodno vstopajo v obligacijska razmerja
in lahko slednja uredijo v skladu z avtonomijo njihove
volje, edino omejitev pa jim predstavljajo kogentni
predpisi.
Čeprav notariat v Sloveniji obstaja šele deset let, je
v praksi zaslediti tendenco naraščanja teh pravnih
poslov, ki jih pravni red tudi pri nas dopušča, vse
zaradi raznolikosti poslovnih namenov in usklajevanja
različnih interesov udeležencev v pravnem in
poslovnem življenju. Ravno zaradi zagotavljanja večje
pravne varnosti je osnovna načela glede notarske
hrambe, ki jih je uzakonil že ZN, dopolnil ZVKSES.
Povečanju števila notarskih fiduciarnih poslov sta
v preteklosti botrovali dve dejstvi, pri čemer ZIZ v
členu 254 opredeljuje zakonsko dolžnost notarja,
hraniti listine, primerne za vknjižbo lastninske
pravice, v vseh tistih primerih, ko gre za ustanovitev
hipoteke na nepremičninah, ki niso vpisane v
zemljiško knjigo. Drugo dejstvo, ki je pripomoglo k
naraščanju teh poslov, pa predstavlja določba SPZ,
ki za nepremičnine podaja definicijo intabulacijske
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klavzule in pa relevantna določila Zakon o zemljiški
knjigi glede overitve podpisa na zemljiškoknjižnem
dovolilu. Ob tem kaže poudariti, da je v praksi
prisotno ne samo deponiranje intabulacijskih
klavzul za vknjižbo lastninske pravice, ampak tudi
notarska hramba izbrisnih dovoljenj hipotekarnih
upnikov, katera notar izroči lastniku nepremičnine
po poplačilu terjatve upnika.
Ob vsem navedenem gre najprej poudariti, da je
osnovni namen vseh notarskih fiduciarnih poslov,
zavarovanje stranke pred tveganjem neizpolnitve
pogodbene obveznosti nasprotne stranke in s tem
seveda zagotovitev večje pravne varnosti vseh
udeležencev različnih obligacijskih razmerij. Rada bi
opozorila na to, da je notar na temelju svojih izkušenj
in ob razgovoru s stranko dolžan najprej ugotoviti,
kakšna so sploh pričakovanja strank, preden sklenejo
določen pravni posel. Ne gre spregledati dejstva, da
prava nevešče stranke seveda ne poznajo predpisov,
zaradi tega jim tudi niso znane vse možnosti, ki jih
nudi veljavna zakonodaja zaradi njihovega zavarovanja
pred neizpolnitvijo obveznosti sopogodbenika.
Ob tem gre poudariti, da so predvsem notarski
skrbniški računi nov institut v našem pravnem
sistemu, zato bi jim bilo mogoče potrebno posvetiti
dodatno pozornost v smislu njihove podzakonske
ureditve. Po vzoru v primerjalnopravnih ureditvah
bo v okviru Združenja bank potrebno sprejeti
Splošne pogoje poslovanja preko notarskih skrbniških
računov oziroma posebnih bančnih računov notarjev,
kot jih opredeljuje ZVKSES. Čeprav ZN natančno
določa dolžnosti notarja glede svetovanja strankam
in poučitve strank o pravnih posledicah sklenjenih
pravnih poslov, pa glede notarskih skrbniških pravnih
poslov ne gre prezreti dejstva, da so to razmerja sui
generis, zaradi tega bi mogoče bilo primerno, ta
institut glede obveznosti notarja natančneje urediti
v Pravilniku o notarskih skrbništvih, ki bi ga sprejela
Notarska zbornica Slovenije.
Tudi banke v Republiki Sloveniji se bodo morale
v bodoče bolj podrobno seznaniti z institutom
notarskih skrbniških računov ter s pravicami in
obveznostmi, ki jih banka kot finančna institucija
z odprtjem posebnega bančnega računa napram
notarju in nenazadnje tudi napram strankam
prevzema. Sprejetje splošnih pogojev poslovanja
preko notarskih skrbniških računov bo predstavljalo
le prvi korak k jasnemu, transparentnemu in
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natančnem vodenju skrbniških računov. Podrobno
bo potrebno urediti tudi bančne tarife bank glede
stroškov deponiranja denarja na takih računih, ki
bodo nastali strankam, prav tako pa vzpostaviti tudi
ustrezni sistem obveščanja strank o transakcijah
glede dobroimetja na notarskih posebnih bančnih
računih. Ob tem kaže poudariti, da posebni bančni
računi notarjev niso njihovi poslovni računi, in
zaradi tega deponiranje denarja na teh računih, vse
v skladu z dogovorom med strankami in notarjem,
ne predstavlja dohodka notarja, ampak se mu ta
sredstva samo začasno izročijo v hrambo, kot tretji
in nepristranski osebi zaupanja vseh udeležencev
določenega pravnega posla.
Dosedanja praksa glede notarske hrambe denarja
na notarskih skrbniških računih kaže na to, da so
banke s tem institutom sicer seznanjene, ko pa je tak
račun potrebno odpreti, pride do nemajhnih težav
in problemov, ki se na koncu koncev rešijo tako, da
je stranka zavarovana, začasno deponiran znesek na
skrbniškem računu pa ne predstavlja notarjevega
dohodka, ker to tudi navsezadnje ni. Skrbniški račun
lahko v praksi odpre notar ne v svojstvu opravljanja
svoje dejavnosti in v skladu z ZVKSES kot (skrbniški)
notar, ampak kot fizična oseba, brez atributa »notar«.
Ker banke nimajo izdelanih navodil glede odprtja in
poslovanja preko notarskih skrbniških računov, bi se
v primeru, če bi notar kot skrbniški notar odprl nov
račun, čeprav samo za potrebe strank zaradi notarske
hrambe denarja, tak račun štel za njegov poslovni
račun, znesek deponiranega denarja strank pa seveda
za njegov dohodek. Zaradi tega notar torej odpre
račun kot svoj osebni račun oziroma odpre bančno
knjižico, vse s pripisom »za stranke«. Najboljše je, da
notar o odprtju posameznega notarskega skrbniškega
računa pri določeni banki o tem obvesti NZS, ki je
v primeru stečajnega postopka nad notarjem ali
v primeru njegove smrti seznanjena s tem, da je
notar odprl skrbniški račun pri določeni banki, in
da ta sredstva ne spadajo niti v stečajno maso niti v
zapuščino notarja po njegovi smrti. V takem primeru
se notarju ne more očitati malomarnost ali kakršno
koli drugo ravnanje v škodo strank.
Ne bo tudi odveč pripomniti, da obligacijskih
razmerij, v katera stranke stopajo svobodno, ne gre
urejati s kogentnimi pravili. Kadar stranke sklenejo
določen pravni posel, želijo v njem oblikovati in
dogovoriti take medsebojne obveznosti, ki jih bodo
lahko tudi izpolnile. Če pa določen predpis natančno
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in kogentno določa ne samo pogoje za sklenitev
določenega pravnega posla in obveznosti pogodbenih
strank, ampak tudi obveznosti vseh ostalih subjektov,
ki sodelujejo pri izpeljavi takega pravnega posla,
poleg tega pa nadalje kogentno določa, da nosi
popolnoma vse stroške samo ena pogodbena stran,
se utemeljeno postavlja vprašanje, ali so stranke
takšen pravni posel sploh pripravljene skleniti.
Ne gre zanemariti, da je potrebno pravno varnost
zagotoviti vsem udeležencem določenega pravnega
posla in ne samo eni ali drugi stranki. ZVKSES glede
določb, ki kogentno določajo pravice in obveznosti
vseh subjektov v zvezi s skrbniškimi računi v primeru
novogradenj, kadar ne gre za uveljavitev načela
sočasnosti izpolnitve med prodajalcem in kupcem,
absolutno favorizira kupca. Poleg tega pa, kar je
tudi bilo že izpostavljeno, deli kupce v dve veliki
skupini, ki so v zelo neenakem položaju. Ob uporabi
ZVKSES se izpostavlja tudi vprašanje odškodninske
odgovornosti notarja v zvezi s storitvami, ki jih
opravlja glede dobroimetja na skrbniških računih v
primeru novogradenj. ZVKSES po eni strani dopušča,
da kupci kupujejo že obremenjene nepremičnine,
po drugi strani pa vendarle notarju nalaga dolžnost,
da že v splošnih pogojih prodaje posameznih delov
stavbe na razumljiv način opiše tveganja v zvezi s
pravicami oziroma pravnimi dejstvi, ki obremenjujejo
oziroma omejujejo lastninsko pravico. Ob tem gre
za nedoslednost določb ZVKSES v smislu zaščite
kupcev pred tveganjem glede neizpolnitve pogodbene
obveznosti s strani prodajalca in se utemeljeno
postavlja vprašanje, kako natančno in obširno je
notar dolžan opisati predmetna tveganja, če slednja
seveda obstajajo.
Mnogo bolj transparentna in za prakso dosti
bolj sprejemljiva rešitev bi bila, da bi se v zvezi z
nakupom novih stanovanj oziroma stanovanjskih
stavb, ki se šele gradijo, ob sklenitvi vsake posamezne
kupne pogodbe, stranke dogovorile o medsebojnih
pravicah in obveznostih. ZVKSES z določbami o
notarski hrambi izrecno omogoča, da se v različnih
pravnih poslih stranke zavarujejo pred tveganjem
neizpolnitve obveznosti sopogodbenika. V ta namen
je predvidena tudi možnost uporabe notarskih
skrbniških računov zaradi hrambe denarja, ki skupaj
z drugimi možnostmi, ki jih daje na voljo veljavna
zakonodaja in ki naj na koncu koncev vodijo k večji
pogodbeni disciplini, kot so na primeri sklenitev
pravnega posla v obliki izvršljivega notarskega zapisa
v smislu člena 4 Zakona o notariatu ali pa sklenitev
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fiksnega pravnega posla, tako, da je pravočasna
izpolnitev bistvena sestavina pogodbe v smislu
104. člena OZ, vodi do sklenitve trdnih pogodb, v
katerih so lahko obveznosti strank po eni strani zelo
natančno, jasno in precizno določene, po drugi strani
pa se stranke lahko z vsemi instrumenti, ki jih nudi
veljavna zakonodaja, tudi zavarujejo pred tveganjem
glede neizpolnitve obveznosti sopogodbenika iz
določenega pravnega razmerja.
Ugotovitve, ki izhajajo iz obširne analize notarskih
fiduciarnih poslov tako v Sloveniji kot tudi v
primerjalno pravnih sistemih, lahko sklenemo s
sledečimi sklepi :
1. Notarska skrbniška razmerja nasploh so
razmerja sui generis. Pri sklenitvi notarskih
fiduciarnih poslov gre za upoštevanje enega temeljnih
načel pogodbenega prava, to je avtonomije volje
strank, katerim predstavljajo omejitve samo kogentne
določbe Obligacijskega zakonika, ki kot temeljni
predpis ureja pogodbeno pravo, podlaga za nastanek
notarskih skrbniških poslov pa sta Zakon o notariatu,
ki kot temeljni predpis določa dolžnosti notarja v zvezi
z notarsko hrambo in ZVKSES, ki prav tako vsebuje
pravila o notarski hrambi. Pri notarskih fiduciarnih
poslih ne gre za tipično obligacijskopravno razmerje
v smislu sklenitve pogodbe med notarjem in stranko
zaradi izpolnitve medsebojnih pogodbenih pravic in
obveznosti, ampak za dogovor o tem, kako naj notar
s predmetom hrambe ravna oziroma kako naj izpelje
določen pravni posel v skladu z navodili strank,
udeležencev temeljnega pravnega posla, kot tretja
in nepristranska oseba zaupanja vseh udeležencev.
Notarskim fiduciarnim poslom je temelj odnos
zaupanja med stranko in notarjem, zato jih uvrščamo
med skrbniška razmerja, ki temeljijo na vzoru
rimskopravne fiducije.
2. Bistveni element notarskih skrbniških razmerij
je nalog strank notarju. Ko stranke izročijo določen
predmet hrambe notarju v notarsko hrambo, je
bistveno, da mu dajo navodila oziroma nalog, kako naj
s predmetom hrambe ravna in pod kakšnimi pogoji
ga sme izročiti upravičencu oziroma kaj je notar
dolžan storiti s predmetom hrambe v primeru, da
se pogoji za izročitev predmeta hrambe upravičencu
v roku, ki so ga za izročitev upravičencu določile
stranke, ne izpolnijo. Brez naloga strank notarju si
notarskih fiduciarnih poslov ni moč predstavljati.
Ob tem je notarjeva dolžnost, da pazi na to, ali so
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navodila strank popolna in taka, da bo lahko notar
zaupani mu skrbniški posel tudi pravilno izpeljal.
3. Pri notarskih fiduciarnih poslih notar uresničuje
interese strank v svojem imenu in za račun strank.
Notarju, ki pri skrbniških poslih skrbniško prevzame
v notarsko hrambo določen predmet, ne opravlja
svoje dolžnosti, ki jo prevzame v skladu z vsakokratno
sklenitvijo skrbniškega dogovora s stranko, v imenu
in za račun slednje, ampak samo za račun stranke,
sam pa nastopa v pravnem prometu v svojem imenu.
Fiduciarne posle nasploh je zato težko razmejiti od
znanih in podobnih institutov civilnega prava, kot
so posredno zastopanje, pogodba v korist tretjega,
shranjevalna pogodba in podobno.
4. Notar je tudi v notarskih skrbniških poslih
oseba javnega zaupanja. Izpeljavo skrbniških poslov
gre notarju zaupati iz dveh razlogov, pri čemer je prvi
razlog ta, da je notar pravni strokovnjak, po drugi
strani pa je nepristranska in neodvisna oseba od ene
ali druge pogodbene stranke, ki skrbi za interese vseh
in ne samo ene ali druge pogodbene stranke.
5. Notar je dolžan skrbeti za pravičnost, pravno
varnost in uresničitev namena pri notarskih
skrbniških poslih. Zakon o notariatu na splošno
določa, da mora notar pred sestavo notarske listine
strankam na razumljiv način opisati vsebino,
pravne posledice nameravanega pravnega posla
ter jih izrecno opozoriti na znana in običajna
tveganja v zvezi s sklenitvijo takšnega pravnega
posla, nadalje pa je notar dolžan stranke odvračati
od nejasnih, nerazumljivih ali dvoumnih izjav ter
jih izrecno opozoriti na možne pravne posledice
takšnih izjav.26 Poučitev strank o vseh relevantnih
okoliščinah je dolžnost notarja, da stranke v skladu
s svojimi interesi ob najmanjših stroških dosežejo
s sklenitvijo določenega pravnega posla najboljši
možni rezultat. Gre za eno najpomembnejših, a
hkrati tudi najtežjih nalog notarja kot pravnega
svetovalca.27 Notar je dolžan od vseh možnih načinov
glede izpeljave določenega pravnega posla strankam
svetovati takega, pri katerem je najmanj možnosti
za nastanek negativnih pravnih posledic oziroma za
nastanek škode eni ali drugi stranki. Notar je dolžan
prevzete skrbniške posle izpeljati z natančnostjo v
dogovorjenem roku, ob tem pa je dolžan odkloniti
vsako sodelovanje pri prepovedanih, sumljivih ali
navideznih pravnih poslih.28
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6. Notarski skrbniški posel ima praviloma naravo
akcesornosti glede na temeljni pravni posel.
Notarski skrbniški posli so, kot že rečeno, posli sui
generis, in nastanejo skoraj vedno zaradi tega, da bi
se temeljni pravni posel, ki sta ga sklenili stranki,
odvil tako in imel take pravne posledice, kot si obe
stranki tudi želita. Kot tipičen primer za to se v
literaturi in praksi navaja prodaja oziroma nakup
nepremičnin. Prodajalec in kupec s temeljno, torej
kupno pogodbo, določita tako ceno in rok plačila
kot tudi predmet prodaje, pri tem pa določita plačilo
kupnine preko notarskega skrbniškega računa, in
sicer tako, da bo kupec na primer nakazal kupnino
na notarski skrbniški račun, notar pa bo kupnino s
tega računa nakazal prodajalcu šele takrat, kadar bo
slednji notarju predložil notarsko overjeno izbrisno
dovoljenje prodajalčevega upnika, s katerim bo ta
dovolil izbris hipoteke, vknjižene v njegovo korist
pri nepremičnini, ki je predmet nakupa. Kot primer
za to, da notarski skrbniški posel predstavlja hkrati
tudi samostojen temeljni pravni posel, je na primer
hramba oporoke. V tem primeru je izročitev oporoke
sodišču vezana le na smrt oporočitelja in ne na
njegov nalog, kdaj in komu sme notar izročiti njemu
izročeno oporoko v hrambo.
7. Pri notarskih skrbniških poslih gre za
zavarovanje izpolnitve in ne za samo izpolnitev
pogodbene obveznosti. Za skrbniške posle nasploh
je značilna funkcija zavarovanja, in sicer zavarovanja
izpolnitve pogodbene obveznosti iz temeljnega
pravnega posla. To je tudi bistvena razlika med
notarsko hrambo in sodnim depozitom.29 Medtem
ko gre pri notarski hrambi samo za zavarovanje ene
stranke pred tveganjem neizpolnitve pogodbene
obveznosti druge stranke, gre pri sodnem depozitu za
nadomestno dolžnikovo izpolnitev njegove obveznosti.
Druga razlika med tema dvema institutoma pa je ta,
da pride do notarske hrambe skoraj izključno v skladu
s svobodno voljo strank, do sodnega depozita pa samo
takrat, če je tako določeno s posebnim zakonom.30
Lahko bi celo rekli, da pride do notarske hrambe
največkrat že v sklenitveni fazi pogodbe, za sodni
depozit pa gre vedno v izpolnitveni fazi določenega
pravnega posla. Do sodnega depozita lahko glede
na to, da notarska hramba nima značaja izpolnitve
pogodbene obveznosti, pride tudi v primeru, ko so
določeni predmeti najprej dani v hrambo notarju,
pa notar ne more izvršiti predaje v določenem roku,
če rok ni določen, pa v štirinajstih dneh od dneva
prevzema. V kolikor nastopijo taki primeri, mora

notar stranki nemudoma vrniti prevzete stvari, če pa
to ni mogoče, jih je notar dolžan predati v hrambo
sodišču in o tem obvestiti deponenta.31
8. Slovensko pravo pozna dve vrsti notarskih
skrbniških računov. Notarske skrbniške račune
je uvedel v slovenski pravni prostor ZVKSES, ki
ureja pravna razmerja med prodajalcem in kupci
v primeru novogradenj. Citirani zakon uveljavlja
načelo sočasnosti izpolnitve, po katerem kupec ni
dolžan plačati nobenega obroka kupnine razen are,
ki pa ne sme biti višja od 10 % celotne kupnine,
dokler niso izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, ki je predmet prodaje,
na kupca in dokler prodajalec ni sposoben izročiti
kupcu nepremičnine z dogovorjenimi lastnostmi (1.
odst. 12. člena ZVKSES). Stranki se lahko dogovorita
o predčasnem plačilu kupnine, vendar samo takrat,
če prodajalec zagotovi ustrezno zavarovanje kupcu
pred tveganjem zaradi neizpolnitve prodajalčevih
obveznosti (čl. 13/I ZVKSES). Kot eno izmed oblik
zavarovanja določa ZVKSES skrbniške storitve na
podlagi pogodbe o oblikovanju skrbniškega računa,
ki bi jih lahko uvrstili v prvo skupino oziroma vrsto
skrbniških računov. Določbe ZVKSES glede dolžnosti
in nalog skrbniške banke, skrbniškega notarja in
prodajalca v zvezi s skrbniškimi računi so kogentne
in jih prodajna pogodba ne more niti izključiti niti
omejiti (4. odst. 4. člena ZVKSES), zaradi tega v praksi
ta skupina notarskih skrbniških računov verjetno ne
bo imela tolikšnega pomena, kot jim ga pripisuje
ZVKSES. Gre namreč upoštevati, da so določbe
glede teh skrbniških računov izjemno zapletene,
njihova izpeljava pa povezana s precejšnjimi stroški za
prodajalca. Bolj zanimiva je za prakso druga skupina
notarskih skrbniških računov, ki nastane na podlagi
skrbniškega dogovora med notarjem in strankami na
podlagi popolne avtonomije volje strank.
1

V germanskem pravnem sistemu se fiduciarni posli opredeljujejo z
izrazi »Treuhandschaft« ali »Treuhand«.
2 Richtlinien der Österreichischen Notariatskammer über die
Vorgangsweise bei notariellen Treuhandschaften z dne 08.06.1999.
3 1.točka 1.člena Pravilnika.
4 2. točka 1. člena Pravilnika Avstrijske Notarske zbornice o notarskih
skrbništvih.
5 Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/95 in 73/04.
6 H. Koziol, R. Welser, Grundriss des bürgerlichen Rechts, str. 179.
7 H. Coing, Die Treuhand kraft privaten Rechtgeschäftes, str. 85.
8 H. Klang, F. Gschnitzer, Kommentar zum Allgemeinem bürgerlichen
Gesetzbuch, str. 788.
9 V literaturi se skrbniški posli delijo v tri temeljne skupine, in sicer
v fiducijo, pooblastitveni skrbniški posel in pa nemškopravno obliko
skrbniških poslov. Medtem ko pri fiduciji fiduciant prenese na
fiduciarja s stvarnopravnim poslom lastninsko pravico na določenem
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premoženjskem predmetu, ostane pri pooblastitvenem skrbniškem
poslu fiduciant še naprej lastnik stvari, skrbnik (fiduciar) pa pridobi
na podlagi pooblastila za upravljanje, ki mu ga podeli lastnik stvari
– fiduciant, na tej stvari samo upravljalsko upravičenje s to stvarjo.
Nemškopravna oblika skrbniških poslov, pri kateri je prenos določene
pravice na skrbnika omejen na ta način, da se ob izpolnitvi določenega
razveznega pogoja (npr. smrt skrbnika) lastninska pravica eo ipso
prenese nazaj na prvotnega lastnika, v primerjalni praksi pravzaprav
nima pomembnejše vloge.
10 F. Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, str.
614.
11 S. Urbanek, Die treuhändige Abwicklung von Liegenschaftsverträgen
durch Notare und Rechtsanwälte, str. 70.
12 Ur. L. RS, št. 18/2004.
13 Notarski zapisnik sodi poleg notarskega zapisa in notarskega
potrdila med notarske listine, za katere velja, da so javne listine (čl.
3/II ZN).
14 Razen pri preprostejših poslih hrambe, kamor bi lahko uvrstili na
primer hrambo oporoke ali pa hrambo pooblastila, kot enostranskih
izjav.
15 Oblikovano je stališče, da so v ZN 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, ki je eden izmed institutov (instrumentov)
obvladovanja tveganja neizpolnitve pogodbene stranke. N. Plavšak,
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, str. 88.
16 K. Wagner, Notariatsordnung, str. 363.
17 G. Brambring, Leistungstörungen und Treuhänderpflichten, NZ
letnik 1995, str. 250.
18 Sodni depozit ureja Zakon o nepravdnem postopku, ki je predpis
procesnega značaja, zaradi tega v njem ni najti določb glede pogojev,
ki morajo nastopiti za izročitev predmetov v sodni depozit.
19 Materialnopravne določbe, s katerimi so urejeni pogoji za sprejem
predmetov v depozit, če gre za obligacijskopravno razmerje, ureja
Obligacijski zakonik v čl. 302 do 310. ZNP s komentarjem, str. 531.
20 Storitve skrbniškega notarja po pogodbi o oblikovanju skrbniškega
računa lahko opravlja notar, ki je vpisan v register skrbniških
notarjev in ki ima ustrezno zavarovalno kritje na podlagi dodatnega
zavarovanja odgovornosti v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev po
pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa (2. odst. 41 čl. ZVKSES),
storitve skrbniške banke pa lahko opravlja banka oziroma hranilnica,
ki po členu 4 Zakona o bankah lahko opravlja bančne storitve in ki je
pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev
(1. odst. čl. 41 ZVKSES).
21 Skrbniški notar mora voditi evidenco sklenjenih prodajnih pogodb
in je dolžan posamično prodajno pogodbo vpisati v predmetno
evidenco v roku dveh delovnih dni po tem, ko ga je prodajalec
o sklenitvi prodajne pogodbe obvestil, o vpisu v evidenco pa mora
skrbniški notar naslednji delovni dan po vpisu kupcu izstaviti potrdilo
in obvestiti skrbniško banko (2., 3. in 4. odst. čl. 43 ZVKSES).
22 Še preden je stopil ZVKSES v veljavo, so se v praksi pojavili
utemeljeni pomisleki zoper njega. Več o tem M. Tratnik, Kogentno
varstvo kupcev stanovanj, PP št. 25-26/2004, str. 3 in nasl ; J. Tekavc,
Varstvo kupcev stanovanj, PP št. 24/2004, str. 6 in nasl. ; M. Tratnik,
ZVKSES, PP št. 23/2004, str. 5 in nasl.
23V praksi to pomeni, da mora skrbniška banka zaradi svoje zakonske
dolžnosti, spremljati potek gradnje, najeti gradbenega strokovnjaka,
saj ime le slednji zadosti strokovnega znanja in izkušenj, da lahko
poda poročilo o posameznih fazah gradnje. Ob tem se postavlja
vprašanje, ali mora biti gradbeni strokovnjak poimensko že določen
v sami pogodbi o oblikovanju skrbniškega računa, sklenjeno med
skrbniško banko, skrbniškim notarjem in prodajalcem ali pa lahko
skrbniška banka sama, po lastni izbiri, določi ustreznega gradbenega
strokovnjaka.
24 Tako imenovani »treuhandgeld«.
25Bauträgersvetragsgesetz (BTVG). Namen zakona je bil, tako kot
pri ZVKSES, čim bolj zmanjšati tveganje potrošnikov glede plačila

junij 2005

stran 51

kupnine pri nakupu stanovanj, zgradb in poslovnih prostorov ter
zavarovati potrošnike pred morebitno insolventnostjo nosilca gradnje.
Uporaba zakona je omejena na tiste primere, kjer je kupec zavezan k
vnaprejšnjemu plačilu (dela) kupnine, ki presega ceno 145 EUR/m2
za nepremičnino, ki je predmet nakupa.
26 Čl. 42 ZN.
27 S. Urbanek, Die treuhändige …., str. 68.
28 Člen 2 in 3 Pravilnika Avstrijske notarske zbornice o notarskih
skrbništvih.
29 ZN v čl. 91 izrecno določa : »Položitev pri notarju nima pravnih
učinkov sodnega depozita.«
30 Čl. 168/I Zakona o nepravdnem postopku. Sodni depozit je na
splošno urejen v devetnajstem poglavju citiranega zakona.
31 Čl. 90 ZN.

mag. Alenka Ratnik, notarska kandidatka
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ETAŽNA LASTNINA
1. OB LASTNINJENJU STANOVANJ
Etažna lastnina je v svojem obdobju razvoja doživljala
več ali manj ponesrečene ureditve vse do pred nekaj
leti, ko se je sistematično pristopilo k zakonodajnemu
urejanju tega področja. Iz svoje prakse lahko rečem,
da predpisi dejansko skoraj niso omogočali urejanja
tega področja, saj je bilo tako podnormirano, da v
praksi ni bilo jasno niti to, ali se uporabljajo dejanske
izmere ali so to neke površine, ki jih pozna arhitektura
in gradbeništvo, ali površine, ki so jih uporabljali
pri odkupu stanovanj v času lastninjenja in odkupa
stanovanj. Za primer naj povem, da je preračunana
površina balkona 1 m2, ki je bila osnova za lastninjenje
stanovanja, v naravi pomenila dejansko izmero 4
m2, zato ker so se vse površine preračunale tako, da
se je lahko določila enotna cena za preračunan 1 m2
meter stanovanja. Šele z Navodilom za izdelavo in
potrditev etažnega načrta (Uradni list RS št. 2/2000)
je v 8. členu določeno, da se pri izračunu površine
delov stavbe upošteva neto tlorisna površina delov
stavbe. To je tudi razlog, zakaj se površine stanovanj
po pogodbah o odkupih na podlagi Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS št. 18/91) skoraj nikoli
ne ujemajo s površinami iz etažnega načrta.
Tudi označevanje posameznih delov stavb je bilo
prepuščeno poljubni izbiri načrtovalcev, tako da je v
praksi nič koliko raznih variant. Iz navedenega jasno
izhaja, da zemljiška knjiga in kataster ne preneseta
splošnih norm, pač pa je edino uporabno natančno
urejanje, kar smo v praksi vendarle dočakali z novo
zakonodajo. Dejstvo, da investitorjev gradenj, ki so
v preteklosti na dodeljenih zemljiščih v družbeni
lastnini gradili stavbe, v katerih so bili posamezni
deli naprodaj ali so ostali še naprej v družbeni
lastnini, predhoden vpis v zemljiško knjigo sploh ni
zanimal, niti jih k temu ni zavezoval noben predpis,
saj so prenos pravice uporabe na družbeni lastnini
lahko izvajali ne glede na urejenost vpisa v zemljiški
knjigi, je razlog, da so bili vpisi etažne lastnine v
zemljiško knjigo prava redkost. V prejšnjem sistemu
se tako ni dovolj izoblikovala zavest, da je ažurna
zemljiškoknjižna evidenca osnova pravilnega in
varnega prometa z nepremičninami. Navedeno je po
vsej verjetnosti tudi razlog, zakaj prejšnji Stanovanjski
zakon (Uradni list RS št. 18/91) ob prodaji stanovanj
sploh ni predvideval načina vpisa v zemljiško knjigo
kot ureditve lastninskih razmerij, pač pa je urejal le
odkup in vsebino prodajnih pogodb kot zavezovalnih
poslov v smislu obligacijskega prava, saj takrat
verjetno zakonodajalec ni niti razmišljal o urejanju

stvarnopravnih razmerij, saj celih pet desetletij
nihče ni upošteval snovnega načela stvarnega prava,
da postaneš lastnik nepremičnine šele z vpisom v
zemljiško knjigo. Ohranjanje starih miselnih vzorcev
in navad pri prehodu iz družbene lastnine v zasebno
lastnino je imelo neslutene negativne posledice v
praksi, saj se je pravni promet z nepremičninami,
predvsem pa s posameznimi stanovanji in poslovnimi
prostori, še več kot deset let odvijal le na nivoju
zavezovalnih poslov brez urejanja razpolagalnih
poslov in brez vpisov v zemljiško knjigo, na žalost vse
do izbruha raznih afer in sprejetja Zakona o varstvu
kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (uradni
list RS 18/2004).
2. INTERVENTNI ZAKON - ZPPLPS
Konec leta 1999 je izšel interventni Zakon o posebnih
pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih
delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS št.
89/99 z dne 04.11.1999) za obdobje petih let, ki je
prvič celovito in zelo popolno uredil način vpisa
etažne lastnine. Prvič smo imeli pred seboj predpis in
izvedbene akte, ki so omogočali izdelavo kvalitetnih
etažnih načrtov za posamezni del stavbe in izvedbo
vpisa lastninske pravice na tem posameznem delu.
Zakon je zaradi posledic neurejenosti lastninskih
razmerij iz prejšnjega obdobja uvedel vrsto zakonskih
fikcij, ki so omogočale lažjo izvedbo vpisa etažne
lastnine v praksi. Na podlagi 2. člena zakona se
šteje, da so imeli z dnem uveljavitve Zakona o
lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni
list RS 44/97) na zemljišču, na katerem stoji stavba
– stavbišče, pravico uporabe imetniki pravic na
posameznih delih stavbe. Ker v praksi praviloma ni
bilo odmerjenih funcionalnih zemljišč, se je v skladu
s 3. členom zakona v poenostavljenem geodetskem
postopku odmerila kot nova parcela le stavbišče. V
zemljiško knjigo naj bi se nova parcela, na kateri
stoji stavba, na podlagi dvanajstega odstavka tega
člena vpisala bremen prosta. Naslednja zakonska
olajšava je določena v 6. členu zakona za vpis
lastninske pravice na posameznem delu stavbe na
podlagi pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe
po določbah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS
št. 18/91) in Uredbe o izvedbi stanovanjskih hiš in
stanovanj prevzetih od organa in organizacij bivše
SFRJ in JLA (Uradni list RS št. 61/92), ko je dovoljen
vpis lastninske pravice na kupca, ne glede na to, kdo
je vpisan v zemljiški knjigi kot lastnik, saj se šteje,
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da je oseba iz prvega odstavka 17. člena Zakona
o zemljiški knjigi prodajalec iz te pogodbe, kar se
uporablja tudi po prenehanju veljavnosti tega zakona
na podlagi drugega odstavka 248. člena Zakona o
zemljiški knjigi. V praksi se pojavljajo problemi,
saj velja navedena olajšava le za stanovanja,
odkupljena na podlagi navedenih dveh prepisov,
medtem ko morajo ostali kupci stanovanj imeti
verigo vseh izvirnikov pogodb od osebe, ki je vpisana
v zemljiški knjigi do zadnjega kupca, ki se želi vpisati
kot lastnik. Zato se v praksi pojavljajo problemi
za vse izvršene prenose pravice uporabe v obdobju
družbene lastnine in nakupe stanovanj na trgu, pri
čemer se zastavlja vprašanje upravičenosti izdelave
nadomestnih listin med še obstoječimi pravnimi
osebami oziroma med še živečimi fizičnimi osebami
oziroma njihovimi pravnimi nasledniki. Najbolj
sprejemljivo je tolmačenje R. Vrenčurja v najnovejši
knjigi Nepremičninsko pravo I. del , Maribor 2005,
ki dejansko napotuje na to, da se za take primere
vzpostavi za vpis primerna listina pri notarju, ki jo
imenuje »posadna listina«, in le v primerih, ko to ne
bo mogoče zaradi stečaja pravne osebe, ker je oseba
neznana in nedosegljiva, naj bi se izvedel postopek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine po določbah
Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS 58/03).
Etažni načrt se je po interventnem zakonu izdelal na
predpisanem obrazcu in predložil v potrditev pristojni
geodetski upravi, ki je na podlagi tako potrjenega
etažnega načrta po uradni dolžnosti določila
posameznim delom stavbe identifikacijsko številko in
o tem izdala potrdilo. Točno vsebino etažnega načrta
je določal Pravilnik za izdelavo in potrditev etažnega
načrta (Uradni list RS št. 2/2000 in 43/2003), ki je
poleg načrta posameznega dela stavbe obsegal še
podatke o parceli, naslovu stavbe, lego delov stavbe.
Geodetska uprava je v potrdilu določila številko
stavbe, ki jo sestavlja štirimestna šifra katastrske
občine in petmestna zaporedna številka stavbe v
okviru katastrske občine, ter številko dela stavbe, ki
je podelilka številke stavbe in jo sestavlja trimestna
zaporedna številka delov stavbe v okviru stavbe. Kot
vrsta rabe je bila: 50 stanovanjska, 51 – poslovni
prostor, 52 – pomožni prostor, 53 – skupni prostori.
Kljub temu, da je bila ureditev po interventnem
zakonu dobra, v praksi ni dovolj zaživela, saj v
petletnem obdobju etaže še zdaleč niso bile urejene,
mogoče je k temu prispevala tudi premajhna
obveščenost strank in neodločenost stroke, ali naj
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po letu 2000 izdeluje etažne načrte za posamezne
dele stavb ali kar elaborate za cele stavbe v skladu z
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in
prostorskih enot (Uradni list RS 52/2000).
3. SEDANJA UREDITEV – ZENDMPE, SPZ, SZ1 in ZGO
Geodetsko zasnove ureditve etažne lastnine, kot jo
imamo sedaj, je postavil že Zakon o evidentiranju
nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
(Uradni list RS 52/2000), ki je uredil kataster stavb
in določil, da se zahtevi za prvi vpis stavbe v kataster
stavb priloži elaborat za vpis podatkov v kataster
stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje ali podjetje,
ki izdeluje projektno dokumentacijo za celo stavbo.
Na podlagi elaborata izda geodetska uprava odločbo,
s katero določi identifikacijsko številko za stavbo
in posamezne dele stavbe. Na podlagi navedenega
zakona je bil izdan Pravilnik o vpisu v kataster stavb
(Uradni list RS 15/02), ki ureja vpise podatkov o
stavbah in o delih stavb v kataster stavb. Registrski
podatki se v kataster stavb vpišejo na podlagi prijave
za vpis registrskih podatkov ali s prevzemom iz drugih
evidenc. Do današnjega dne imajo tako pristojne
geodetske uprave že določene identifikacijske
številke praktično za vse stavbe, tako da stranke
lahko pri pristojni geodetski upravi pridobi potrdilo o
identifikacijski številki stavbe ne glede na to, da etažni
elaborat za stavbo še ni narejen in etažna lastnina še
ni urejena. V 7. členu navedeni pravilnik določa, da
identifikacijska številka stavbe sestavlja štirimestna
šifra katastrske občine in petmestna številka stavbe
in da identifikacijsko številko dela stavbe sestavlja
štirimestna šifra katastrske občine, petmestna številka
stavbe in trimestna številka dela stavbe. Prvotno so
se številke pisale vedno kot devetmestno število za
stavbe (npr. 762300026) oziroma dvanajstmestno
število za posamezne dele (npr. 762300026002),
to je z vodilnimi ničlami, sedaj pa se v praksi
vodilne ničle nadomeščajo z vezajem (npr. 762326 za stavbo oziroma 7623-26-2 za posamezni del).
Računalniški program zemljiške knjige zaenkrat še
ne podpira vpisovanja podatka z identifikacijskimi
številkami, kot to določajo geodetski predpisi, zato
se v zemljiški knjigi številki stavbe doda črke ES,
posameznim delom stavbe po E, tako da se ločijo
od parcel (npr. 26.ES za stavbo in 2.E za posamezni
del), kar je v praksi zelo moteče, saj se uporabljajo
v zemljiški knjigi drugačne oznake kot pri geodetski
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upravi. Pravilnik o vpisu v kataster stavb v svojem
11. členu določa, da je dejanska raba dela stavbe:
60 - stanovanjska, 61- nestanovanjska in 62 - skupna
raba. Na podlagi 7. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS št. 47/04) je bila sprejeta Uredba o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list
RS 33/2003), s katero se je dejanska raba za objekte
in dele objektov prilagodila CC-SI klasifikaciji, ki
temelji in je izvedena iz enotne klasifikacije objektov
z naslovom Classification of Types of Constructions
(CC), ki se uporablja v Evropski uniji. Objekti se
razvrščajo glede na pretežni namen rabe, enota
razvrščanja pa je posamezen objekt kot celota. Kadar
gre za večnamenski objekt, ga je potrebno razvrščati
kot eno klasifikacijsko enoto po njegovem pretežnem
namenu. Klasifikacija določa naslednje ravni:
področje (enomestna številka: 1 stavbe, 2 gradbeni
inženirski objekti), oddelek (dvomestna številka npr.:
11 Stanovanjske stavbe, 12 Nestanovanjske stavbe),
skupina (tromestna številka npr.: 111 Enostanovanjske
stavbe, 112 Večstanovanjske stavbe, 113 Stanovanjske
stavbe za posebne namene), razred (štirimestna
številka npr.: 1121 Dvostanovanjske stavbe, 1122
Tri-in večstanovanjske stavbe) in podrazred
(petmestna številka npr.: 11222 Stanovanjske stavbe
z oskrbovanimi stanovanji). Navedene klasifikacije
sedanji računalniški program za zemljiško knjigo še
ne podpira.
Vsebinsko zasnovo za etažno lastnino je postavil
Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS 87/02), ki je
določil etažno lastnino kot pravo lastninsko pravico
na posameznem delu zgradbe in solastnino na
skupnih delih. Kot navaja V. Rijavec v komentarju
105. člena Stvarnopravnega zakonika, je pri etažni
lastnini na podlagi zakona posamezni del stavbe
pravno ločen in se pojmuje kot samostojna stvar,
čeprav je dejansko del zgradbe, ki je del zemljišča.
Ker skupni deli stavbe niso predmet samostojnega
pravnega prometa, se na skupnih delih stavbe ne
more vknjižiti hipoteka, kot to zahtevajo nekatere
banke. Lastnina posameznega dela pa na drugi strani
ne more obstajati ločeno od solastnine na skupnih
delih, saj šele oboje skupaj tvori etažno lastnino,
ki je prenosljiva samo kot celota. Stvarnopravni
zakonik izrecno poudarja, da je oblikovanje etažne
lastnine predvsem pravno dejanje, ki je posledica
volje lastnika ali solastnikov. Da se investitorji ne
bi izogibali ureditvi etažne lastnine je nov Zakon o
varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb
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v drugem odstavku 7. člena določil, da v primerih,
kadar je predmet prodajne pogodbe posamezen
del stavbe z več posameznimi deli, prodajalec svoje
obveznosti ne more pravilno izpolniti s tem, da v korist
kupca dovoli vknjižbo solastnine na nepremičnini,
katere sestavina je stavba z več posameznimi deli. V
kolikor se je v preteklosti na večstanovanjski stavbi
oblikovala solastnina, je možno razmerja urediti tako,
da solastniki sklenejo sporazum o delitvi solastnine
v etažno lastnino. V kolikor je kateri od solastniških
deležev na nepremičnini obremenjen s hipoteko, je
sporazumna delitev možna le s soglasjem upnika,
sporazum o delitvi solastnine v etažno lastnino
pa mora določiti posamezen del zgradbe v etažni
lastnini, na katerega preidejo obremenitve.
Podrobneje je urejanje razmerij v večstanovanjskih
stavbah uredil še Stanovanjski zakon (Uradni list
RS 69/2003). V praksi največ težav povzročajo
atriji, parkirišča, skupni deli stavbe ter pripadajoče
zemljišče k stavbi. Četrti odstavek 20. člena zaklona
je določil, da del zemljišča, ki ima svojo parcelno
številko in je s pravnim poslom ali odločbo sodišča
določen kot sestavni del stanovanja (atrij, odmerjeno
parkirno mesto), se šteje za del stanovanja in ne kot
poseben skupni del. V praksi sodišča zelo različno
vpisujejo atrije, nekateri jih vpišejo v podvložek,
kjer je vpisan posamezen del stavbe, ker je to del
stanovanja, nekateri pa jih vpisujejo v poseben
podvložek oziroma vložek. Skupne dele stavbe
naj bi se vpisovalo v glavni vložek, kjer je vpisana
parcela – to je zemljišče kot skupni del in stavba,
nekatera sodišča pa skupne dele stavbe, na katerih
je lastninsko stanje enako kot na parceli in stavbi,
vpisujejo v posebne podvložke. Stanovanjski zakon
je posebej uredil še posebne skupne dele, ki so
solastnina tistih etažnih lastnikov, katerim služijo
(torej ne vseh), s tem da se kot posebni skupni deli
lahko določijo le skupni prostori in skupne naprave
ne pa zemljišča. Določba, ki bi kot poseben skupni
del določila zemljišča je na podlagi tretjega odstavka
20. člena Stanovanjskega zakona nična. Stanovanjski
zakon je uredil v prehodnih določbah tudi način
določanja solastniških deležev. Na podlagi 106.
člena SPZ se solastniški delež vsakega etažnega
lastnika na skupnih delih določi ob upoštevanju
uporabne vrednosti posameznega dela v etažni
lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti
nepremičnine. V 182. členu je SZ-1 določil, da se do
sklenitve pogodbe o medsebojnih razmerjih solastniški
deleži določijo glede na površino posameznega dela
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v etažni lastnini v razmerju do skupne površine vseh
posameznih delov v etažni lastnini. Za skupne dele
večstanovanjske stavbe spadajo na podlagi 190. člena
SZ-1 zemljišča, na katerih so imeli na dan uveljavitve
zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni
lastnini (Uradni list RS 44/97) pravico uporabe
etažni lastniki, ne glede na to, ali so bila ta zemljišča
določena kot funkcionalna zemljišča ali ne in da
je takšno zemljišče v solastnini etažnih lastnikov.
Če v zemljiški knjigi pravica uporabe ni vpisana v
korist etažnih lastnikov, se pravica uporabe na dan
uveljavitve zakona o lastninjenju nepremičnin v
družbeni lastnini ugotavlja na podlagi dokumentov
in pravnih aktov, na podlagi katerih je potekala
gradnja večstanovanjske stavbe. Če na območjih, kjer
je bilo zgrajeno več stanovanjskih stavb te pravice ni
mogoče ugotoviti, se smiselno uporabljajo določbe o
pogodbeni komasaciji.
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št.
47/04) v 216. in 217. členu določa preoblikovanje
funkcionalnega zemljišča večstanovanjskih stavb
oziroma stavb v etažni lastnini v eno ali več gradbenih
parcel. 216. člen zakona določa, da v primeru, če za
obstoječi objekt zahteva za določitev funkcionalnega
zemljišča še ni bila vložena, se na zahtevo njegovega
lastnika gradbena parcela lahko določi v skladu z
načrtom gradbenih parcel iz lokacijskega načrta
oziroma v skladu s pogoji, ki jih v zvezi z velikostjo
gradbenih parcel določa prostorski red. Zahteva za
določitev gradbene parcele se vloži pri pristojnem
upravnem organu za gradbene zadeve. Zahtevi za
določitev gradbene parcele mora biti priložen tisti
del lokacijskega načrta, ki prikazuje načrt gradbenih
parcel, kadar objekt stoji na območju, ki se ureja
z lokacijskim načrtom oziroma predlog načrta
gradbene parcele, kadar objekt stoji na območju, ki se
ureja s prostorskim redom, ki ga na podlagi ustrezne
lokacijske informacije lahko izdela posameznik,
ki izpolnjuje pogoje za odgovornega prostorskega
načrtovalca in izpisek iz zemljiške knjige. Če stoji
objekt, kateremu naj bi se določila gradbena parcela,
na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom in
so lastniki zemljišč, na katerih naj bi se določila
gradbena parcela, druge osebe, se odločba o določitvi
gradbene parcele izda v posebnem ugotovitvenem
postopku, stranke v tem postopku pa so poleg
lastnika objekta tudi vsi lastniki zemljišč. Na podlagi
pravnomočne odločbe o določitvi gradbene parcele,
izdane po določilih tega člena, lahko lastnik objekta
ali lastnik zemljišča, ki se mu je določila gradbena
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parcela, naroči pri geodetskem podjetju elaborat
parcelacije ali elaborat pogodbene komasacije.
Pristojna geodetska uprava izda odločbo o parcelaciji
na predlog lastnika objekta ali zemljišča, ki se mu
je določila gradbena parcela, če v predlogu navede
številko in datum izdaje odločbe o določitvi gradbene
parcele in predlogu priloži elaborat parcelacije,
izdelan v skladu z geodetskimi predpisi. Po pridobitvi
zemljišč in vpisu lastništva na novo nastalih parcelah
v zemljiško knjigo, geodetska uprava po obvestilu
lastnika objekta po uradni dolžnosti združi parcele.
Za izvedbo pogodbene komasacije se uporabljajo
določbe zakona o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS,
št. 52/2000 in 87/2002-SPZ), ki urejajo pogodbeno
komasacijo, pri čemer pa za njeno uvedbo ni potrebno
komasacijsko dovoljenje, temveč samo odločba o
določitvi gradbene parcele, zahtevo za vpis mej,
nastalih v postopku pogodbene komasacije, pa lahko
vloži lastnik objekta. 217 člen zakona določa, da se
v primeru stavbe v etažni lastnini z dnem uveljavitve
tega zakona šteje, da med skupne dele takšne stavbe
spadajo zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih
so imeli na dan uveljavitve ZLNDL pravico uporabe
etažni lastniki, ne glede na to ali so bile te parcele
odmerjene kot funkcionalno zemljišče ali ne. Takšne
parcele ali njihovi deli se štejejo kot gradbena parcela
takšne stavbe v etažni lastnini in je v solastnini vseh
etažnih lastnikov. V vsakem primeru se šteje, da je
skupni del stavbe v etažni lastnini tisti del zemljišča
znotraj površine gradbene parcele, na katerem stoji
stavba. Gradbena parcela večstanovanjske stavbe se
določi po določbah 216. člena zakona. Predlog za
določitev gradbene parcele in vlogo za parcelacijo ali
vpis mej nastalih v postopku pogodbene komasacije,
lahko vloži en ali več upravnikov večstanovanjskih
stavb oziroma lastniki in etažni lastniki stavb, ki
nimajo upravnika. V pogodbi o komasaciji, ki jo
podpiše tudi pooblaščeni predstavnik občine, kjer
se zemljišča nahajajo, se za vsako parcelo določi
njenega lastnika. Stranke v postopku pogodbene
komasacije so upravniki vseh večstanovanjskih stavb,
etažni lastniki stavb, ki nimajo upravnika, lokalna
skupnost, kjer se zemljišče nahaja, zemljiškoknjižni
lastniki parcel na komasacijskem območju ter druge
osebe, kadar je njihova udeležba potrebna za uspešno
izvedbo pogodbene komasacije. V komasacijskem
postopku se ob upoštevanju vseh razpoložljivih listin
in dejanske rabe zemljišč najprej ugotovi, kakšen
obseg zemljišča je bil pridobljen za gradnjo, nato
pa se izvede nova parcelacija celotnega območja
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ob upoštevanju vseh listin in okoliščin tako, daje
omogočena raba vseh stavb in da se ohrani funkcija
vseh javnih površin.
Glede na vso pestrost zakonodajnega urejanja etažne
lastnine imamo sedaj v praksi večstanovanjske
stavbe v zelo različnih fazah urejanja etažne lastnine.
Za vse etažne lastnine, ki so bile vpisane v ročne E
knjige, morajo geodetske uprave po uradni dolžnosti
izdati odločbe in določiti identifikacijske številke
stavbi in posameznim delom stavbe. V nekaterih
stavbah je na podlagi interventnega zakona vpisana
etažna lastnina le na posameznih delih stavb, lahko
celo samo na enemu delu. Kako se bodo navedene
začete etaže urejale naprej, ko je prenehal veljati
interventni ZPPLPS, mi še ni znano. Veliko je tudi
stavb, za katere je urejena etažna lastnina za stavbe,
medtem ko zemljišča kot skupni deli še niso rešeni.
Pestrost kombinacij za stare stavbe je kar velika,
zato je skrajni čas, da se je sprejel Zakon o varstvu
kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, ki
investitorje vendarle prisiljuje, da uredijo etažno
lastnino pred prodajo posameznih delov bodisi z
aktom o oblikovanju etažne lastnine po dokončani
gradnji bodisi že v naprej s splošnimi pogoji prodaje
posameznih delov stavbe, tako da se bodo vsaj
novogradnje sedaj urejale tako, kot je to za varen
pravni promet z nepremičninami potrebno.

notarka Draga Intihar
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SIMPOZIJ »Razvoj notariata
na območju držav bivše Jugoslavije«
Notarska zbornica Slovenije je 18. junija 2004
organizirala prvi mednarodni simpozij »Razvoj
notariata na območju držav bivše Jugoslavije«, ki
so se ga udeležile delegacije iz Črne gore, Bosne
in Hercegovine, Republike Srbske ter delegaciji
Notarske zbornice Makedonije in Notarske zbornice
Hrvaške. Udeleženci so se seznanili z izkušnjami,
ki so jih notariati pridobili v posameznih državah
bivše Jugoslavije ter o pogojih za razširitev latinskega
notariata v Srbijo in Črno goro ter BiH.
Srečanje, je otvorila ministrica za pravosodje Zdenka
Cerar, ki je poudarila, da v obdobju 50 let po drugi
svetovni vojni, notariata v nobeni deželi z območja
bivše Jugoslavije ni bilo. Po ponovni uvedbi so se mnogi
spraševali ali je notariat sploh potrebna inštitucija.

Razmere v katerih smo se v tem obdobju znašli, ko
so bila sodišča preobremenjena, dolgi roki reševanja
zadev, sodni zaostanki so pripeljale do razmišljanj o
ponovni uvedbi notariata v Sloveniji. Poudarila je,
da je notar kvalificiran pravni strokovnjak, ki lahko
opravi vrsto pomembnega dela v družbi, uredi pravna
razmerja, ne da bi ta obremenjevala sodišča. Naloge
in delo notarjev so urejene z zakonom o notariatu, ki
ga je Državni zbor RS sprejel leta 1994. Vsak zakon
ima svoje določbe za katere mislimo da dohitevajo
življenje, pretečeni čas pa je pokazal, da je notariat v
tem času opravil pomembno delo, na eni strani si je
pridobil zaupanje državljanov, na drugi strani sprožil
določene pomisleke. Pojavlja se vprašanje ali je res na
vseh področjih vse urejeno in notarji dobro opravljajo
svoje delo. V Sloveniji smo letos po izbruhu določenih
afer in po zahtevi EU, da odpravimo sodne zaostanke,
prišli v dilemo, kako lahko notariat pri tem pomaga
in ali je do sedaj dobro opravljal svojo nalogo. Zato
smo na ministrstvu začeli presojati ali je notariat
zakonodajno dobro umeščen v pravni sistem in ali

se zakonodaja tudi izvršuje. Notar je visokvalificiran
pravnik, ki vstopa v razmerje med strankami, ki
prava ne poznajo in ureja odnose med njimi ter
je pravzaprav vest družbe. Notar je tisti, ki mora
vse napraviti tako, da bo pošteno in prav. Stranke
mora opozoriti na vsebino in posledice pravnega
posla. Notar ima kot javni uslužbenec pomemben
položaj in je visoko odgovoren. Na civilnopravnem
in gospodarskem področju kaže na to visok položaj
notarskih listin – izvšljivih notarskih zapisov. Iz
vsega tega izhaja njegova velika odgovornost in zato
je pri tem zelo pomemben nadzor nad poslovanjem.
Ugotovili smo, da ni sistema, ki bi na principu
samokontrole, samoinciativno izpolnjeval svoje
naloge. Zato je potrebno vzpostaviti sistem kontrole,
izboljšat kvaliteto dela ali pa izboljšati zakonodajo.
Na podlagi teh ugotovitev je bila sprejeta tudi novela
ZN, pri kateri je aktivno sodelovala tudi NZS. Z
nekaterimi rešitvami je zelo zadovoljna, predvsem z
določbo, da v pravnem prometu ne more delati vsak.
Za izdelavo kvalitetnih notarskih listin bodo pristojni
samo notarji in odvetniki, kar bo zagotovo dvignilo
raven pravne varnosti v Sloveniji. Kljub temu, da je
notariat postal nepogrešljiv del pravnega sistema, pa
je pred nami še veliko dela in želja, da bi notariat v
očeh javnosti dobil tisto priznanje, ki si ga zasluži.
Danes ni več dovolj, da si dober, to je potrebno
nenehno dokazovati. To pa ni lahko, ker ravno na
pravnem področju ljudje mislijo, da vse znajo. To
pa je zmotno in vodi v spore. Notarji bodo tudi v
prihodnje lahko veliko prispevali k razbremenitvi
sodišč. Tu predvsem misli na reševanje zapuščinskih
postopkov, razveznih postopkov in še so področja na
katerih bi s svojim kvalitetnim delom lahko pomagali,
pod pogojem da bodo svoje dolžnosti kot javna služba
pravilno in zavzeto izpolnjevali. Pri tem želi NZS in
tudi vsem kolegom in kolegicam iz drugih držav, da
bi bili uspešni.
Udeležence sta nato nagovorila veleposlanik Srbije
in Črne gore, dr. Ranko Milović in minister za
pravosodje g. Željko Štulanović. Zahvalila sta se za
vabilo in pozdravila pobudo NZS, za organizacijo
tega srečanja. Prepričana sta, da to vodi k nadaljnjem
dobrem sodelovanju in izmenjavi izkušenj na
vseh področjih, tako na pravnem kot tudi na
gospodarskem.
Predsednik Odvetniške zbornice Miha Kozinc je v
imenu slovenskih odvetnikov pozdravil udeležence
srečanja. Kot nekdanji minister za pravosodje je
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sodelovali pri pripravi zakona in uvedbi notariata v
RS, tako da to področje zelo dobro pozna. Meni, da
se je notariat kot javna služba uveljavil in da notarji
dobro opravljajo svoje delo.

Erika Braniselj, predsednica NZS, je v nadaljevanju
predstavila ureditev notariata v Sloveniji in umestitev
latinskega notariata v evropske okvire, hkrati pa je
pojasnila tudi bistvene strategije notarskega poklica
v mednarodnem kontekstu. Dotaknila se je tudi
razvoja modernega notariata latinskega tipa, ki
je razširjen v večini evropskih in svetovnih držav.
Pravni strokovnjaki v EU tako menijo, da mora
pravna ureditev v okviru EU postati primerljiva,
standardizirana in poenotena, kar je še posebej
pomembno po vstopu novih članic v Evropsko unijo,
kjer je eno izmed temeljnih načel prost pretok in
priznavanje javnih in izvršljivih listin. Poenotenje
namreč močno olajša delo in poslovanje notarjev,
v primerih ko gre za sklepanje notarskih listin, kjer
so stranke iz različnih držav EU. Seveda to prinaša
vrsto prednosti tudi uporabnikom oz. strankam, saj
bo na ta način sistem notarskega poslovanja mnogo
bolj pretočen, transparenten in učinkovitejši, saj
bodo enotni standardi vsesplošno priznani znotraj
EU. Po vstopu v EU predstavlja Slovenija most med
organi Evropske Unije na eni strani in državami bivše
Jugoslavije na drugi ter je hkrati model za ureditev
notariata na področju držav nekdanje Jugoslavije.
V nadaljevanju so predstavniki Hr vaške in
Makedonske notarske zbornice predstavili urditev in
delo notarjev v njihovih državah. Tako kot v Sloveniji
je bil tudi na Hrvaškem in Makedoniji uveden t.i.
latinski tip notariata, ki ga pozna večina držav po
vsem svetu in Evropski uniji.
Ante Ilič, predsednik Hrvaške notarske zbornice, je

povedal, da so notariat ponovno uvedli konec leta
1994. Notariat se je,, kot javna služba brez večjih
problemov umestil v hrvaški pravni sistem in s
tem pripomogel k zagotavljanju pravne varnosti
državljanov. Hrvaški pravosodni sistem je spoznal, da
notarji lahko bistveno pripomorejo k razbremenitvi
sodišč in zato so notarji v preteklem letu dobili
nove pristojnosti s področja vodenja zapuščinskih
postopkov. Glede na pozitivne izkušnje bodo v
kratkem dobili dodatne pristojnosti na področju
izvršbe – prevzeli bodo delo izvršilnih oddelkov na
sodiščih.
V Makedoniji so notarji začeli z delom junija 1998.
Uvedba notariata je imela poziteven učinek na
celotno delovanje pravnega sistema v tej državi.
Z uvedbo notariata kot javne službe je bil olajšan
pravni promet, nekatere pravne storitve so postale
kvalitetnejše in dostopnejše, največ pa je notariat
prispeval k t.i. preventivni pravni zaščiti, saj je s
svojim delovanjem prispeval k povečanju pravne
varnosti in preprečevanju sporov. Določena oblika
in vsebina notarske listine in lastnost javne listine,
razbremenuje delo sodišč in ostalih organov in
zmanjšuje število sporov.
Predstavnika federacije BiH sta povedala, da je bil
zakon o notariatu sprejet leta 2000, vendar se v
praksi še ne izvaja oz. notarji še niso začeli z delom.
Zakon še ni uveljavljen predvsem iz razloga, ker so
določene rešitve na področju prometa nepremičnin
(za vse te pravne posle se predvideva izključno
pristojnost notarjev), izzvale pomisleke drugih
pravosodnih organov. Trenutno potekajo usklajevalni
postopki tako, da pričakujejo začetek dela notarjev
v najkrajšem možnem času. V vseh ostalih točkah
pa zakon povzema ureditev in sistem latinskega
notariata, ki je uveljavljen po svetu in v državah EU.
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Črnogorski pravosodni minister g. Štulanovič, je
predstavil postopek priprave predloga zakona o
notariatu. Delovna skupina, ki so jo sestavljali
predstavniki vseh pravosodnih inštitucij, je praktično
že zaključila z delom tako, da bo predlog zakona v
kratkem poslan v parlamentarno proceduro. Pri
pripravi predloga so upoštevali priporočila Sveta
Evrope in zakonske rešitve na tem področju iz
nekaterih držav zahodne evrope (Nemčija, Avstrija),
sodelovali pa so tudi s slovenskim ministrstvom za
pravosodje, včeraj pa so se glede nekaterih odprtih
vprašanj posvetovali tudi s predsednico Notarske
zbornice Slovenije, Eriko Braniselj. Prepričan je, da
bodo informacije, ki so jih pridobili na tem srečanju,
veliko pripomogle k lažji umestitvi notariata v njihov
pravni sistem in olajšale začetek dela notarjev.

stran 59

Na koncu so udeleženci ugotovili, da izkušnje
svetovnih in evropskih notariatov kažejo, da sta
notarsko delo in pristojnost najučinkovitejša, če
temelita na temeljnih principih latinskega notariata,
ki se med drugim opravlja na podlagi natančno
določenih pogojev za opravljanje notarskega poklica,
postopka imenovanja notarjev in fiksnega števila
notarskih mest, ki jih določi država na predlog
notarske zbornice. Navedeno zagotavlja zahtevano
in preverjeno strokovnost notarskega poslovanja, kar
ima poseben pomen pri sestavljanju javnih listin.

Namestnica ministra, ga. Branka Lakočevič, je
nato predstavila predlog zakona in načrt umestitve
notariata v pravni sistem Črne gore. Notarji bodo,
kot osebe javnega zaupanja, sestavljali javne listine
o pravnih poslih, sestavljali zapisnike o dejanjih in
dejstvih, prevzemali v hrambo dokumente, denar
in druge predmete ter overjali podpise in prepise.
Pričakujejo, da se bodo z uvedbo notarita, znatno
razbremenila sodišča in državni organi, pravni promet
se bo odvijal hitreje in varneje, na ta način pa se
bodo učinkovito in varno ustvarjale in ščitile pravice
državljanov in pravnih oseb. Glede na navedeno
in potrebe da se inštitut notariata čimprej uveljavi,
pričakujejo, da bo zakon sprejet še v letošnjem letu,
nato pa bodo intenzivno pristopili k zagotavljanju
organizacijskih, kadrovskih in drugih pogojev za
začetek dela notarjev.

Aleksander Šanca
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Romana Gajšek

Notarji
z Avstrijske južne Štajerske v Prekmurju
V mesecu aprilu 2004 tik pred vstopom Slovenije v
Evropsko unijo so se na povabilo Pomurskih notarjev
pod vodstvom notarja mag. Andreja Roškerja mudili
na delovnem obisku v Moravskih Toplicah notarji in
notarski kandidati iz Delovnega okrožja Avstrijske
Južne Štajerske. Strokovni del programa smo
pripravili notarski kandidati Pomurja. Prav tako je
bilo poskrbljeno za zabavni del srečanja.
Izobraževalni del je z uvodnim nagovorom odprl
notar mag. Andrej Rošker in vsem prisotnim izrekel
prisrčno dobrodošlico v imenu Območnega zbora
notarjev Pomurja in Notarske zbornice Slovenije.
Sledil je strokovni del izobraževanja, katerega smo
izvedli notarski kandidati Pomurja. Predstavili smo
ureditev notariata v Republiki Sloveniji in promet
z nepremičninami v Republiki Sloveniji (Romana
Gajšek), predstavitev prava družb v Sloveniji (Alenka
Ratnik) in ureditev dednega prava v Sloveniji (Andrej
Litrop). Predavanje in posvet je potekal v nemškem
jeziku in kolegi z Avstrije so bili pozitivno presenečeni
nad strokovnim izvajanem vseh predavateljev v tujem
jeziku. Že med posameznimi predstavitvami se je
med notarji in predavatelji razvila živahna razprava
v smislu primerjalnega prava in avstrijski kolegi so
nas zasipali s celo kopico vprašanj. Z izjemnim
zanimanjem so spraševali o pomenu lokacijske
informacije pri prometu z nepremičninami ter
o načinu pridobivanja lastninske pravice na
nepremičninah s strani tujcev. Glede gospodarskih
družb so postavljali vprašanja, ali slovenski sistem
pozna kosovne delnice in katerih oblik družb je v

Sloveniji največ ter kakšen delež predstavljajo delniške
družbe v slovenskem prostoru. Glede dedovanja pa
se je razvila razprava o prednosti ureditve dedovanja
preko notarja, ki je urejena v Avstriji ter o načinu
izvedbe zapuščinskega postopka pri nas. Prav tako se
je razvila primerjalno pravna razprava o vrsti oporok
ter pomenu notarske oporoke in njene hrambe. Po
opravljenem izobraževalnem delu smo naše goste
iz Avstrije povabili k pokušini odličnih domačih
jedi v pristno prekmursko gostilno. Naslednji dan
smo se odpravili na ogled soboškega gradu, nato
pa z avtobusom do Ptuja na ogled Ptujskega gradu
ter degustacije vin v ptujski vinski kleti, nazaj grede
pa nas je pot vodila preko čudovitih Jeruzalemskih
goric. Zadnji dan obiska je bil namenjen predstavitvi
in ogledu sodišča v Murski Soboti, kjer je notarje in
notarske kandidate pričakala in pozdravila takratna
predsednica Okrožnega sodišča sodnica svetnica
gospa Marija Močan Rošker. Sodniki in uslužbenci
soboškega sodišča so gostom predstavili delovanje
sodnega registra ter ureditev zemljiške knjige.
Tridnevno dr uženje je potekalo v izjemno
kolegialnem in prijateljskem vzdušju in spletla so
se nova znanstva. Zadovoljstvo avstrijskih kolegov je
bilo izraženo tudi v prispevku notarskega kandidata
Mag. Michaela Spath v avstrijski reviji notarjev Nota
Bene (št. 70, avgust 2004) . Glede na pozitiven odziv
tega srečanja, potekajo sedaj dogovori, da podobno
predstavitev izvedemo tudi za notarje iz graškega
delovnega okrožja.

notarka Romana Gajšek
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Hexagonala
Premiera v Bruslju
Uspešno je potekal diskusijski večer v Evropskem
parlamentu v Bruslju na temo “Notariat in trg”,
na katerega je povabil evropski poslanec Othmar
Karas 17. februarja 2004, skupaj z iniciativo
srednjeevropskih notariatov (Hexagonala, CEN).
Predsednica Hexagonale in predsednica Slovenske
notarske zbornice, Erika Braniselj je izrazila
zadovoljstvo s prvo Hexagonalo v Bruslju: „Notariati
Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije,
so tukaj lahko skupaj z Avstrijo prikazali razvoj
notariata v srednjeevropskih državah v zadnjih
letih. Bruslju so bile pojasnjene prednosti, ki jih
„nudi pravni sistem latinskega notariata za pravno
varnost podjetij in državljanov v naših državah.“ Po
drugi strani je obžalovala, „da Bruselj ne upošteva
dovolj posebnosti notarskega poklica pri politiki
notranjega trga in konkurence.“ Branisljeva je
prepričana, da lahko notarji kot javni funkcionarji
prevzamejo tudi kontrolne funkcije. „Da bi notarji to
lahko delali, pa potrebujemo primeren okvir pravil.
Ravno v državah, ki se pred kratkim pristopile k
Uniji, potrebujemo dovolj poklicnih pravil.“ Karas
je pojasnil svoje stališče, da čisto ekonomski vidik
Montijevega poročila o svobodnih poklicih ne
zadostuje. Obstojajo tudi razlogi, ki govorijo v prid
poklicnih pravil. „Notarji imajo poseben položaj in
funkcijo: opravljajo tudi suverenostne dejavnosti, ki
niso ekonomskega značaja. To je treba tu upoštevati.“
Apeliral je na udeležence, da v tej zvezi ne smejo biti
zanemarjeni socialne zadeve skupnosti in da morajo
biti prepoznavne vzporednice k skrbi za eksistenco.

Osnutek smernic je presegel pričakovanja. Sicer
Montijevo poročilo priznava potrebo po regulaciji.
Margot Fröhlinger iz Evropske komisije je predstavila
predlog smernic „Storitve na notranjem trgu“.
Pozdravila je, da je bil v državah, ki so nedavno
vstopile v unijo, uveden latinski notariat. „Med
Komisijo in notariatom obstoja več konsenza, kot
se to kaže navzven.“, je bila prepričana. „Študiji IHS
ne smemo pripisovati prevelikega pomena, vendar
moramo najti ravnotežje med trgom in regulacijo.
Mora biti toliko svobode, kot je mogoče in toliko
reguliranja, kot je potrebno“, je poudarila. Poslanka
dr. Berger je pojasnila svoje stališče in rekla, da je treba
na predlog o smernicah gledati v kontekstu zaščite
potrošnika. Za referate je bilo veliko zanimanje pri
prisotnih predstavnikih vlad, socialnega partnerstva
in združenj. Predsednik Woschnak je prireditev
zaključil z zahvalo referentom in ugotovitvijo, da se
„na žalost vse prepogosto meša Montijevo poročilo s
predlogom smernic za storitve“.

Mag. Stephan Matyk,
Vodja predstavništva
Avstrijske notarske zbornice v Bruslju
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In memoriam:
Jasna Bečaj Božičnik
Človeško življenje se po neizprosnih zakonih narave
konča s poslednjim slovesom. Ob izteku preteklega
leta, smo se z neizmerno bolečino v srcu poslovili od
naše spoštovane kolegice Jasne Bečaj Božičnik.
Kljub njenem mnogo, mnogo prezgodnjem odhodu,
je bilo življenje kolegice Jasne polno in bogato, tako
strokovno kot v privatnem življenju.
Jasna se je rodila leta 1959 na Ptuju. Osnovno
šolo je končala v Slovenski Bistrici in leta 1973,
šolanje nadaljevala na Gimnaziji pedagoške smeri v
Mariboru. Po odlično opravljeni maturi v letu 1977,
se je vpisala na Univerzo v Mariboru - Višjo pravno
šolo, kjer je diplomirala leta 1979, pri tem pa za
izjemne študijske uspehe prejela Zlati znak Univerze
v Mariboru. Študij je nadaljevala na Pravni fakulteti
v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1982.
Zaradi veselja do dela na sodišču, se je zaposlila
kot pripravnica pri Višjem sodišču v Mariboru,
po opravljenem pravosodnem izpitu, pa se je
leta 1984, zaposlila kot strokovna sodelavka pri
takratnem Temeljnem sodišču v Mariboru, Enoti v
Slovenski Bistrici. Leta 1986 je bila imenovana za
sodnico na Temeljnem sodišču v Mariboru, Enota
v Slovenski Bistrici. Funkcijo sodnice na pravdnem
oddelku je opravljala vse do reorganizacije sodstva,
ko je bila razporejena na delo Okrajne sodnice v
Slovenski Bistrici.Konec meseca maja leta 1995
je bila imenovana za notarko ter tako od 3.7.1995
dalje, opravljala delo notarke na notarskem mestu s
sedežem v Šentjurju pri Celju.
Svoje delo je opravljala strokovno, vestno in pošteno
in si pridobila zaupanje ljudi ter ugled v kraju kjer
je opravljala notarski poklic in s tem prispevala k
razvoju in ugledu notariata v Sloveniji. Z veseljem in
aktivno se je udeleževala vseh strokovnih in drugih
srečanj v okviru Notarske zbornice Slovenije. Njena
vedra narava, skromnost, človečnost in optimizem pa
so nam bili lahko bili za vzor. Velik optimizem in
človeško moč je pokazala tudi v zadnjih mesecih, ko
se je borila s kruto in zahrbtno boleznijo. Žal ji tokrat
ni uspelo.
Jasna pa ni bila samo notarka temveč tudi izjemna
žena in mati 19 letni Mojci in 13 letnemu Roku. Z
ljubeznijo, preudarno besedo in vselej umirjenim
ravnanjem jim je zagotavljala toplino in varnost
urejenega doma.
Jasna, pogrešali te bomo. Počivaj v miru.
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Aleksander Ternovec
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NOTAR Dr. IVO ŠORLI
(1877-1958)
IVO ŠORLI, rojen v Podmelcu 19.04.1877, je
v Gradcu 1904 doštudiral pravo in potem celo
življenje opravljal notarski poklic. Pred prvo svetovno
vojno na Primorskem, v Podgradu in Pulju, po
prvi svetovni vojni pa se je umaknil v Jugoslavijo
in opravljal notarski poklic v Rogatcu, Šmarju pri
Jelšah, Mariboru in v Kranju, kjer je prebil nemško
okupacijo. Po osvoboditvi je živel v Ogulinu, zadnje
dneve pa v domu za ostarele na Bokalcah pri
Ljubljani, kjer je 17. novembra 1958 umrl.
Ivo Šorli je bil notar, je pa tudi slovenski pisatelj.
Žal je Ivo Šorli v očeh sedanje literarne kritike in
literarne zgodovine za sedaj pozabljen pisatelj, vendar
ne moremo mimo njegovega prispevka k slovenski
književnosti. Ivo Šorli je bil pisatelj, dramatik,
pesnik, prevajalec in publicist. Kot srednješolec je
že objavil svoje pesmi v Ljubljanskem zvonu, nato
prehaja v prozo, piše romane, novele in črtice, kjer
je jemal snov predvsem iz meščanskega okolja (Hic
Rhodus, hic salta, Človek in pol, Štefan Zaplotnik,
Romantiki življenja, Milan Mrak), kmečkega sveta
(Sorodstvo v prvem členu, Zemljiškoknjižni izpisek(!),
Golobovi) iz katerega je izšel, pa tudi ljubezenske in
naturalistične teme (A zakaj?, Izza zavese, Disonance,
Gospa Silvija). Napisal je nekaj dram, otrokom pa se
je oddolžil z zgodbo V deželi Čirimurcev, ki je bila
pred kratkim ponovno izdana (leta 1994).

in politik dr. Henrik TUMA naravnost povedal, da
je vsak pravnik rojen odvetnik ali notar in naj bi za
odvetnika bil pravzaprav človek, »ki se tudi zase rad
pravda. Postanite notar, no, tudi zato, ker je bil Janko
Kersnik notar« in s tem namignil na Šorlijevo literarno
nagnjenje. Po literarni plati je opisal prijateljevanje
z Murnom in druženje z Maistrom, Cankarjem in
drugimi osebnostmi takratne predvojne in povojne
literarne srenje. V zrelih letih spomini postanejo
nekoliko trpki, vendar z optimizmom po prehojenih
novih okoljih na Štajerskem zaključuje v Kranju opis
svoje delovne poti.
Dr. Ivo Šorli nedvomno sodi med pomembne
slovenske notarje, ki morajo ostati v našem
spominu.

Nedvomno pa imajo poseben pomen, če ne ravno
literarnega, pa dokumentaren, dela, ki se nanašajo na
njegovo povezanost z Primorsko, ki jo je zapustil po
prvi svetovni vojni. To sta povest Večne vezi (izdana
1938), kjer je prikazal tragedijo tedanje Primorske:
beg slovenske inteligence v matično domovino, ter
avtobiografski Moj roman, ki ga je Ivo Šorli izdal
1940 leta.
Šorli nam v njem odkrije svoj pogled na pravo kot
poklic in kot književnik na njegovo pojmovanje
življenja. Pojavljajo se zanimivi liki in opisi oseb,
s katerimi je prišel v življenju v stik. Umesti nas
v vzdušje Gorice na prelomu iz devetnajstega v
dvajseto stoletje s predstavitvijo vrste osebnosti
javnega življenja tistega časa in seveda pri tem ne
more mimo sodobnikov dr. Antona MAHNIČA in
Simona GREGORČIČA. Po pravni plati se je kalil kot
»praktikant« pri imenitnih goriških pravnikih tistega
časa, tako pri odvetniku Josipu STANIČU in notarju
Karlu ČIBEJU in črpal njune strokovne in življenjske
izkušnje. Kot mlademu pravniku mu je odvetnik

notar Aleksander Ternovec
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Kronološki pregled dela
Notarske zbornice Slovenije
Leto 2004:
08.01.: NZS je v zvezi s predlogom novele zakona o
splošnem upravnem postopku, ki uvaja t.i. upravne
overitve, pripravila in predlagatelju poslala pripombe,
v zvezi s predlogom novele zakona o splošnem
upravnem postopku.
15.01.: Predsednica NZS se je udeležila seje odbora
DZ za infrastrukturo, na kateri je bil obravnavan
predlog Zakona o varstvu kupcev stanovanj in
enostanovanjskih stavb.
26.01.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
17.2.: Sestanek - posvet z Evropskimi parlamentarci v
Bruslju, na temo ureditve svobodnih poklicev v luči
razširitve EU. V imenu pristopnic oz. držav članic
notariatov srednjeevropske pobude (Hexagonale), je
predsednica NZS Erika Braniselj, kot predsedujoča
tej organizaciji, predstavila ureditev notariata in
svobodnih poklicev v državah pristopnicah.
23.02.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
05.03.: Sestanek vseh notarjev v Ljubljani, na katerem
je bila obravnavan predlog novele zakona o notariatu,
ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje.
12.03: Predsednica NZS se je sestala s predsednikom
Vrhovnega sodišča RS.
29.03.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
29.3.: Sestanek vodstva zbornice z ministrom za
pravosodje, v zvezi s predlogom novele zakona o
notariatu. NZS je ministru predstavila pripombe k
predlogu zakona.
02-04.04: V Budimpešti je potekalo zasedanje
evropskih komisij UINL, ki sta se ga udeležila
Erika Braniselj in mag. Andrej Rošker. Tema je bila
Evropski projekt uskladitve geodetskih podatkov in
zemljiške knjige.
15. 04: Izobraževanje notarjev v Ljubljani. Višja
sodnica Jožica Velkaverh, je predavala o zakonu o
zemljiški knjigi in vpisih v zemljiško knjigo.

15.-16.04.: NZS je v Ljubljani pripravila sestanek
predsednikov srednjeevropskih notarskih zbornic.
Obravnavana je bila aktualna problematika, s katero
se soočajo notarske zbornice in pregled novosti
na področju nacionalne in evropske zakonodaje,
udeleženci pa so se sestali tudi z ministrom Ivanom
Bizjakom in predsednikom VS, Francom Testenom.
10.05.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
13.-15.05: V Atenah je potekala skupščina Konference
notariatov Evropske unije (CNUE) in svečan sprejem
notarskih zbornic iz novih članic EU, v Evropsko
notarsko organizacijo. Poleg predsednice NZS, se
je sprejema udeležila tudi slovenska veleposlanica v
Grčiji, ga. Jožica Puhar.
20.-29.05.: Izobraževanje notarjev za uporabo
registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premičnin.
29.05.: Dr. Nina Plavšak je notarjem predavala o
zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih
stavb, vlogi notarjev ter uporabi zakonskih določb v
praksi.
26.5.: Sestanek na Ministrstvu za pravosodje v zvezi
z novelo ZN.
27.5.: Veljati je začel nov pravilnik o elektronskem
dostopu do zemljiške knjige, ki je spremenil način
dostopanja za notarje.
31.5.: Predsednica NZS se je udeležila sestanka,
pri ministrici za pravosodje, z vsemi predstavniki
pravosodnih organov. Obravnavali so problematiko
na področju pravosodja in pri reševanju sodnih
zaostankov.
07.06.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
15.6.: Inštitut za primerjalno pravo pri PF v
Ljubljani, je pripravil študijo – zakonsko podlago za
prenos zapuščinskih postopkov na notarje. NZS je
študijo takoj poslala na ministrstvo za pravosodje,
s predlogom, da jo čimprej pošljejo Vladi RS v
sprejem.
17.6.: Notarsko zbornico Slovenije sta obiskali
pravosodna delegacija iz Kosova in delegacija iz Črne

Aleksander Šanca

Gore pod vodstvom ministra za pravosodje. Oboji so
se zanimali za naše izkušnje pri delovanju in uvajanju
sistema notariata.
18.6.: NZS je organizirala Simpozij »Razvoj
notariata na območju bivše Jugoslavije« in drugi
del predavanja notarjem, na temo evropskega prava
(izvršljive notarske listine). Simpozija so se udeležili
predstavniki pravosodnih organov in notarskih
zbornic iz bivše Jugoslavije. Udeležence je pozdravila
in nagovorila ministrica za pravosodje ga. Zdenka
Cerar. Med drugimi sta bila navzoča tudi črnogorski
pravosodni minister in veleposlanik Srbije in Črne
Gore v RS.
28.06.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
04.08.: Veljati je začela novela zakona o notariatu.
26.08.: Sestanek na ministrstvu za pravosodje glede
prenosa zapuščinskih postopkov na notarje.
09.08.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
07.09.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
08.-10.9.: je na Dunaju potekal sestanek predsednikov
srednjeevropskih notarskih zbornic (Hexagonala). Na
sestanku je bila obravnavana aktualna problematika
in stanje notariatov v teh državah. V nadaljevanju
je bil izveden dvodnevni seminar FORMANOTE izobraževalni program na temo prava EU (neposredna
izvršljivost).
16.9.: Inštitut za primerjalno pravo pri PF, je izdelal
dopolnitev zakonskih podlag za prenos zapuščinskih
zadev na notarje – prenos je tako predviden z
spremembo zakona o dedovanju in ne ZN, kot je bilo
predvideno v prvi varianti. Predlog je bil takoj poslan
na ministrstvo za pravosodje.
21.9.: Izobraževanje na temo novosti ZN-C, v
organizaciji GV. Na seminarju je predsednica NZS
predstavila novelo ZN, sodelovala pa sta tudi prof.
Rijavčeva in prof. Ude, ki je predstavil projekt prenosa
zapuščin na notarje. V nadaljevanju je potekala
okrogla miza v zvezi s problematiko uporabo novele
v praksi.
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23. in 24. 9.: Predsednica NZS se je udeležila
skupščine CNUE v Bruslju.
12.10.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
17.-22.10.: V Mehiki je od 17. do 22. oktobra 2004,
potekal 24. kongres UINL - Mednarodne unije
latinskega notariata. Predsednica NZS se je udeležila
skupščine držav članic Unije, na kateri je bila
izvoljena za članico Stalnega sveta UINL.
22.10.: Na ministrstvu za pravosodje je potekal
sestanek v zvezi s hipotekarnimi sporazumi po
uveljavitvi novele ZN-C. Sestanka so se udeležili
predstavniki MP, Združenja bank Slovenije in NZS.
Namen sestanka je bil, da vsi prisotni poenotijo
prakso pri izvajanju zakonodaje s tega področja in s
tem približajo svoje storitve uporabnikom.
9.11.: Sestanek predstavnikov NZS in Združenja bank
Slovenije v zvezi s problematiko izvajanja Zakona o
varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.
22.11.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
22.11.: Sestanek na ministrstvu za pravosodje, v zvezi
z Direktivo o opravljanju storitev na notranjem trgu
in uporabo 45. člena Pogodbe o Evropski skupnosti
(PES). Po členu 45 Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti (PES) se določbe PES o svobodi naselitve
in svobodi opravljanja storitev v posamezni državi
članici ne uporabljajo za tiste dejavnosti, ki so v tej
državi povezane, četudi občasno, z izvajanjem javne
oblasti. Med te dejavnosti spada tudi notariat.
25.-26.11.: Na povabilo Evropske komisije – TAIEX,
se je devet notark in notarjev iz Slovenije udeležilo
seminarja v Bruslju, na temo notariat in pravo EU.
26.11.: Predsednica NZS notarka Erika Braniselj in
notarka Majda Lokšek, sta se udeležili proslave ob 10.
obletnici ponovne uvedbe notariata na Hrvaškem.
8.- 9.12.: Predsednica NZS se je udeležila zasedanja
skupščine CNUE v Bruslju.
13.12.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
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Leto 2005:
24.01.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.
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notarskih zbornic in predstavnikov evropskega
parlamenta se je posveta udeležil tudi mag. Ivan
Bizjak, ki je generalni direktor sektorja za pravosodje
in notranje zadeve pri Svetu EU.

02.02.: Predstavniki NZS so se udeležili sestanka
– preverjanja izvajanja zakonodaje na področju
preprečevanja pranja denarja. Izvajanje ukrepov
na tem področju so preverjali posebni ocenjevalci
Evropske skupnosti.

25.04.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.

07.03.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice
Slovenije.

06.05.: Predsednica NZS se je sestala z ministrom
za pravosodje, dr. Lovrom Šturmom. Minister ji je
izročil predlog sprememb in dopolnitev Notarske
tarife, pogovarjala pa sta se tudi o drugih aktualnih
temah, povezanih z razvojem notariata in dodelitve
novih pristojnosti notarjem.

11.03.: V Bruslju je potekala skupščina Konference
notariatov Evropske unije, na kateri so sprejeli
posebno resolucijo v podporo slovenskemu
notariatu.
18.03.: Redna letna skupščina Notarske zbornice
Slovenije, na kateri so bili izvoljeni novi disciplinski
organi zbornice, skupščina pa je sprejela tudi posebno
resolucijo v zvezi s predvidenimi spremembami na
področju notariata, ki je bila poslana na Ministrstvo
za pravosodje.
25.3.: Predavanje - izobraževanje članov NZS na temo
izvršljivosti notarskih zapisov oz. izdaje potrdila o
izvršljivosti. Predavala sta prof. dr. Lojze Ude in prof.
dr. Vesna Rijavec. Na predavanju je bilo ugotovljeno,
da je zakonodaja na tem področju pomanjkljiva, zato
bo potrebno predlagati ustrezne spremembe. Do
takrat naj notarji potrdilo o izvršljivosti notarskega
zapisa izdajajo na standardnem obrazcu priloge VI.
k uredbi ES št. 44/2001, h kateremu priložijo kopijo
notarskega zapisa.
29.-30.3.: Na obisku pri NZS je bila delegacija Notarske
zbornice Belgije, pod vodstvom predsednika Tobacka.
Predstavili so projekt enotnega evropskega registra
oporok, ki ga v okviru CNUE pripravljata belgijska
in francoska notarska zbornica. K sodelovanju so
povabili tudi NZS, projekt pa bo financiran tudi iz
sredstev EU. Predstavitve projekta so se udeležili
tudi dr. Vesna Rijavec, mag. Boštjan Kežmah, ki
sodeluje pri vzpostavitvi našega registra oporok in
Sara Regancin z MP.
11.04.: Predsednica NZS se je udeležila sestanka
Hexagonale in posveta v Evropskem parlamentu
v Bruslju. Poleg predsednikov srednjeevropskih

01.-04.: Kongres francoskih notarjev v Nantesu, ki se
ga je udeležila predsednica NZS

06.05.: Na povabilo Istrske županije in hrvaške
zbornice, je predsednica NZS, v Pulju, predavala
hrvaškim kolegom, o vlogi notarja v EU.
11.-14.05: Predsednica NZS se je kot gostja Notarske
zbornice Španije, udeležila kongresa španskih
notarjev in zasedanja komisije UINL za evropske
zadeve. Zasedanja komisije se je udeležil tudi notar
Dravo Ferligoj.
17.05.: Sestanek Izvršnega odbora NZS.
19.05.: Sestanek vseh notark in notarjev v Ljubljani,
na katerem sta bila obravnavana predloga sprememb
in dopolnitev notarske tarife in povečanja števila
notarskih mest.
10.06.: Prireditev ob 10. obletnici notariata v RS.
Obisk delegacije UINL in CNUE.
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SEZNAM NOTARJEV
Ajdovščina:

Domžale:

ČERMELJ Laura,
Tovarniška c. 4/a, 5270 Ajdovščina,
tel. 05/366 37 79, tel. in fax: 05/368 17 99
e-mail: notarka.laura@siol.net

LOKOŠEK Majda,
Kolodvorska 6, 1230 Domžale,
tel.: 721 58 96, 721 58 64, 724 80 00, 724 80 01,
fax: 721 58 64, 721 58 96
e-mail: notarka.lokosek@eunet.si
notarski kandidat: Milan DOLGAN

Brežice:
DOKLER Andrej,
Maistrova ul. 2, 8250 Brežice,
tel. 07/499 02 70, 499 02 71, 496 14 74,
fax: 07/496 14 77
e-mail: andrej.dokler@siol.net
notarska kandidatka: Darka DOKLER

ROŽMAN Jože,
Kolodvorska 9a, 1230 Domžale,
tel.: 721 58 66, 722 03 80, 722 03 85, fax: 721 58 68
e-mail: notar.jrozman@siol.net
notarska kandidatka: Barbara LEŠNJAK
Gornja Radgona:

Celje:
ROJEC Anton,
Miklošičeva 1, 3000 Celje,
tel. notar 03/ 548 12 51, tel. in fax: 03/548 12 51,
e-mail: notar.rojec@siol.net
notarski kandidat: Milan GRASSELLI

HOJS Danica,
Kerenčičeva 3, 9250 Gornja Radgona,
tel.: 02/564 95 80, fax: 563 10 62
e-mail: notar.radgona@s5.net
Grosuplje:

Na drugo notarsko mesto v Celju, je bila za notarko
dne 30.05.2005, z odločbo ministra za pravosodje,
imenovana Katja Fink.
Datum nastopa poslovanja še ni določen.

KOTAR Marjan,
Taborska 6, 1290 Grosuplje,
tel.: 786 36 61, fax: 786 25 15
e-mail: notarmarjankotar@siol.net

Cerknica:

Idrija:

INTIHAR Draga,
Cesta 4. maja 16, p.p. 72,
1380 Cerknica,
tel: 709 33 47, 709 63 50, fax: 709 63 51
e-mail: notarka.intihar@siol.net

ROZMAN Andrej,
Lapajnetova 39, 5280 Idrija,
tel. : 05/377 31 30, fax: 05/372 23 35
e-mail: andrej.rozman@S5.net

Črnomelj:
FERLEŽ Janez,
Lojzeta Fabjana 7, 8340 Črnomelj,
tel.: 07/306 13 10, fax : 07/306 13 15
e-mail: janez.ferlez@siol.net

Ilirska Bistrica:
TERNOVEC Aleksander,
Cankarjeva 26, 6250 Ilirska Bistrica,
tel. in fax: 05/714 26 22
e-mail: notar.ternovec@siol.net
notarski kandidat: SLAVEC Bernard
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Jesenice:

Krško:

SVETINA Nada,
Cesta železarjev 2, 4270 Jesenice,
tel.: 04/583 54 20, fax: 583 54 21
e-mail: notariat.svetina@siol.net
notarska kandidatka: mag. Karin SCHÖFFMANN

PAVLIN Boris,
Cesta krških žrtev 9, 8270 Krško,
tel. 07/490 17 50, 490 17 51, fax: 07/492 13 35
e-mail: notar.pavlin@siol.net
Lenart:

Kamnik:

LEŠNIK Miloš,
Trg osvoboditve 15, 2230 Lenart,
tel. in fax: 02/720 62 71
e-mail: milos.lesnik@triera.net

NOVAK Janez,
Maistrova 2, 1241 Kamnik,
tel. notar: 831 95 35, tel. in fax: 831 95 30
e-mail: novak.j.notar@siol.net
Kočevje:
Mag. ČEŠAREK Nina,
Trg zbora odposlancev 66, 1330 Kočevje,
tel. 895 56 15, tel. in fax: 895 56 16
e-mail: nina.cesarek@siol.net
Koper:
FERLIGOJ Dravo,
Ferrarska 14, 6000 Koper,
tel. 05/611 60 00, fax: 05/611 60 20
e-mail: dafin@siol.net
notarska kandidatka: Alenka FERLIGOJ

Lendava:
ZAG GYOFI Marija,
Mlinska ul. 3, 9220 Lendava,
tel. 02/575 19 36, 578 13 56, fax: /575 19 36
e-mail: notarka.zag@siol.net
Litija:
BREGAR Miro,
Ul. Mire Pregljeve 4, 1270 Litija,
tel. in fax: 898 42 97,
e-mail: miro.bregar@siol.net
Ljubljana:

KOVAČIČ Nevenka,
Ferrarska ul. 30/I, 6000 Koper,
tel.: 05/630 14 80, 630 14 81, fax: 05/639 32 33
e-mail: nevenka.kovacic@siol.net

BERDEN Dušica,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
tel. 433 72 78, 430 95 55, fax: 433 72 78
e-mail: notariat.berden@sigmab.si
notarska kandidatka: Mateja GABROVŠEK

Kranj:

BRANISELJ Erika,
Trg Prekomorskih brigad 2, 1000 Ljubljana,
tel. 500 55 30, fax: 500 55 35
e-mail: erika.braniselj@siol.net
notarski kandidat: Jože SIKOŠEK

PINTAR Vojko,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj,
tel.: 04/281 55 20, 202 20 40, fax: 281 55 30
e-mail: notar.vp@siol.net
notarska kandidatka: Marjana TIČAR BEŠTER
TROBEC BUČAN Duša,
Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj,
tel. 04/202 44 33, fax: 04/202 43 22
E-mail: dusa.trobec.bucan@siol.net
notarski kandidat: Leon PETREVČIČ

ERJAVEC Nataša,
Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana,
tel. 426 76 33, fax: 426 76 34
e-mail: n.erjavec@siol.net
notarski kandidat: Uroš KOS
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KOŠAK Miro,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
tel. 244 25 00, 244 25 10, fax: 244 25 14
e-mail: tajništvo@notar-kosak.si
notarska kandidata: Barbara DETIČEK JERŠE,
Miro KOŠAK
KUMAR Nada,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
tel. 433 93 75, 433 93 88, 300 37 71
tel. in fax: 232 50 00
e-mail: nada.kumar@k2.net
notarski kandidatki: Barbara ANDRIČ VELKOVRH,
Nina RESMAN
LEPŠA Boris,
Slovenska c. 55/c, 1000 Ljubljana,
tel. 433 10 11, 439 24 24, fax: 434-45-13
e-mail: notar.lepsa@siol.net
PODGORŠEK Bojan,
Dalmatinova ul. 2, 1000 Ljubljana,
tel. 439 63 70, fax: 439 63 75
e-mail: bpodgorsek@eunet.si
notarski kandidat: Zvonimir ARANĐELOVIĆ
RUŽIČ TRATNIK Marina,
Šmartinska 111, 1000 Ljubljana,
tel. 546 62 80, fax: 546 62 90
e-mail: marina@notarka-mrt.si
notarska kandidata: Nataša STAREC,
Miha TRATNIK
ŠKRK Andrej,
Dunajska 56/I, 1000 Ljubljana,
tel. 436 12 42, 436 11 02, fax: 436 11 35
e-mail: skrk.notar@eunet.si
notarska kandidata: Vanda ŠKRK, Blaž HROVATIN
TORY Nevenka,
Beethovnova 14, 1000 Ljubljana,
tel. 242 96 80, 242 96 88, fax: 242 96 90
e-mail: nevenka.tory@siol.com
ZUPANČIČ Metka,
Linhartova c. 13, 1000 Ljubljana,
tel. in fax: 437 73 61, tel. 437 73 62.
e-mail: notarka.zupancic@siol.net
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Ljutomer:
ŠOMEN Franc,
Glavni trg 4, 9240 Ljutomer,
tel.: 02/584 84 44, 02/581 18 00, fax: 02/584 84 43
e-mail: somen.franc@siol.net
Maribor:
AJDIČ Tomislav,
Partizanska 13/a, 2000 Maribor,
tel. 02/252 58 36, 252 47 72, fax: 02/252 53 84
notarski kandidat: Boris KOSI
e-mail: notar.ajdic@siol.net
BOHINC Stanislav,
Ulica Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor,
tel. in fax: 02/252 46 71, 250 02 66,
250 02 67, 234 74 80
e-mail: stanislav.bohinc@siol.net
notarski kandidat: mag. Primož ROGL
BUKOVIČ Friderik,
TPC “CITY” Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
tel. in fax: 02/231 04 40
e-mail: friderik.bukovic@siol.net
notarski kandidatki: Ines BUKOVIČ, Edita ŽIVEC
HORVAT Breda,
Vetrinjska 11, 2000 Maribor,
tel. in fax: 02/252 55 53, 251 44 29
e-mail: breda.horvat@kksonline.com
notarska kandidatka: Darinka KOBALEJ
KALINGER Dušica,
Gregorčičeva 4, 2000 Maribor,
tel. 02/234 25 10, 234 25 12,
fax: 02/234 25-13
e-mail: notarka.kalinger.karmen@amis.net
notarska kandidata: Edita ŠPITALAR,
Andrej VEBLE
Murska Sobota:
GAJŠEK Romana,
Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota,
tel.: 02/530 30 40, fax: 02/530 30 48
e-mail: romana.gajsek@siol.net
notarski kandidat: Andrej LITROP
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RATNIK Jože,
Kocljeva 14a, 9000 Murska Sobota,
tel. 02/534 82 90, fax: 02/534 82 94
e-mail: jozef.ratnik@siol.net
notarska kandidata: mag. Alenka RATNIK,
Daniel KATALINIČ

Piran:

Nova Gorica:

Postojna:

GUSTINČIČ Zdenka,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
tel. 05/333 24 70, fax: 05/302 33 60
e-mail: notarka.zdenka@siol.net
notarska kandidatka: Nadija JABLANŠČEK ŠULER

JERŠE Darko,
Prešernova 1, 6230 Postojna,
tel: 05/726 42 60, fax: 05/720 31 80
e-mail: notar.jerse@siol.net

LUČOVNIK Eva,
Bevkov trg št. 2, 5000 Nova Gorica,
tel.: 05/302 97 92, 330 78 00,
fax: 05/330 78 05
e-mail : notarel@s5.net
notarska kandidatka: Andreja CAJHEN

Ptuj:

Novo mesto:

ŠOEMEN Andrej,
Trstenjakova ul. 5, 2250 Ptuj,
tel. in fax: 02/779 10 41, 02/778 35 01
e-mail: notar.soemen.andrej@siol.net
notarski kandidat: Borut FEKONJA

MALIČ Marta,
Rozmanova u.38, 8000 Novo mesto,
tel.: 07/337 50 20, 337 50 21, fax: 337 50 30
e-mail: marta.malic@siol.net
notarska kandidatka: Darja JARNOVIČ
TIRAN Andrej,
Prešernov trg 8, 8000 Novo mesto,
tel. 07/373 10 50, 373 10 51, fax: 373 10 55
e-mail: notar.tiran.andrej@siol.net
notarski kandidat: Ivan ŽETKO
Ormož:
KEČEK Alojz Slavko,
Ilirska u. 1, 2270 Ormož,
tel. 02/741 71 40, 741 71 42, fax: 02/741 71 41
e-mail: alojz.kecek@siol.net

TAVČAR PASAR Mojca,
Lucija, Obala 114, 6320 Portorož,
tel. 05/617 60 00, fax: 05/677 04 54
e-mail: mojca.tavcarpasar@siol.net
notarska kandidatka: Nana Povšič Ružić

ŠKOVRLJ Marija,
Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj,
tel. in fax: 02/779 19 51
e-mail: marija.skovrlj@amis.net
notarska kandidatka: Tanja KOROŠEC

Radovljica:
KRAINER Stane,
Gorenjska c. 2, 4240 Radovljica,
tel. 04/531 44 16, 531 53 25,
fax: 04/531 53 25
e-mail: notarstanekrainer@siol.net
Sevnica:
VIDIC Alojz,
Glavni trg 41, 8290 Sevnica,
tel. 07/816 01 50, fax: 07/816 01 52
e-mail: alojz.vidic@volja.net
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Sežana:

Tolmin:

MESAR Milan,
Kosovelova 4/b, 6210 Sežana,
tel. 05/731 08 00, 731 08 01, fax: 05/731 08 05
e-mail: milan.mesar@siol.net
notarski kandidat: Gregor MESAR
Slovenj Gradec:

SIVEC Edvard,
Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
tel.: 05/381 18 00, fax.: 05/381 17 99
e-mail: sivec-notar@siol.net

KRALJ Sonja,
Francetova 7, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 02/883 18 20, fax: 02/884 53 03
e-mail: sonja.kralj@netsi.net
MLAKAR Janez,
Glavni trg 39, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 02/882 22 30, fax: 02/882 22 31
e-mail: janez.mlakar@siol.net
Slovenska Bistrica:
ŠKRK Jožica,
Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica,
tel. in fax: 02/818 18 80
e-mail: notarka.skrk@siol.net
Slovenske Konjice:
MARGUČ Franc,
Mestni trg 8, 3210 Slovenske Konjice,
tel.: 03/759 38 00, fax: 759 38 01
e-mail: notar.franc.marguc@siol.net
notarski kandidat: Uroš MARGUČ
Šentjur pri Celju:
Za notarja je bil dne 10.05.2005, z odločbo ministra
za pravosodje, imenovan Milan Grasselli.
Datum nastopa poslovanja še ni določen.
Škofja Loka:
Za notarko je bila dne 02.03.2005, z odločbo ministra
za pravosodje, imenovana Marjana Tičar Bešter.
Datum nastopa poslovanja še ni določen.
Šmarje pri Jelšah:
Za notarja je bil dne 10.05.2005, z odločbo ministra
za pravosodje, imenovan Sergej Rojs.
Datum nastopa poslovanja še ni določen.
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Trebnje:
BEVC Tonček,
Gubčeva c. 23, 8210 Trebnje,
tel. 07/346 08 00, fax: 07/346 08 00
e-mail: toncek.bevc@siol.net
Trbovlje:
KOLENC RUS Marjana,
Obrtniška c. 14, 1420 Trbovlje,
tel.: 03/562 51 40, 562 51 42, fax: 03/562 51 55
e-mail: marjana.kolenc.rus@siol.net
Velenje:
RIBIČ Avgust,
Prešernova 1, 3320 Velenje,
tel. 03/587 14 20, fax: 03/897 65 10
e-mail: notar.velenje@siol.net
notarski kandidat: Marko SALMIČ
Vrhnika:
MEZE Peter,
Stara cesta 4 a, 1360 Vrhnika,
tel.: 750 48 34, fax: 750 23 63
e-mail: notar.meze@amadej.si
Žalec:
GABRILO Srečko,
Savinjska c. 20, 3310 Žalec,
tel. in fax: 03/571 73 90
e-mail: notar.gabrilo@siol.net
notarski kandidat: Aleksander MRAZ

