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SOROČILO ZA MEDIJE
Na 30. redni skupščini Notarske zbornice Slovenije
izvolili novo vodstvo
Sonja Kralj, predsednica Notarske zbornice Slovenije (NZS) je zaključila svoj
šestletni mandat, novi predsednik NZS je notar iz Ljubljane Bojan Podgoršek.

11. marca 2021 je potekalo virtualno zasedanje 30. redne letne skupščine Notarske
zbornice Slovenije, ki je bila hkrati tudi volilna. Na skupščini so notarji pregledali rezultate
dela zbornice in notarjev v preteklem letu in izpostavili načrte in izzive za prihodnost ter
opravili volitve organov Notarske zbornice Slovenije. Za predsednika zbornice je bil izvoljen
notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
Skupščine so se udeležili tudi ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič, podpredsednik
Vrhovnega sodišča RS dr. Miodrag Đorđević in podpredsednica Odvetniške zbornice
Slovenije Alenka Košorok Humar.

V svojem zaključnem nagovoru je Sonja Kralj predstavila ključna prizadevanja in dosežke
NZS v zadnjih šestih letih in v letu 2020. Pri tem je izpostavila, da notariat obstaja zaradi ljudi,
vseh uporabnikov notarskih storitev. Vizija vseh aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru NZS v
preteklem obdobju, je bila usmerjena predvsem v to, da bodo ljudje seznanjeni o koristih, ki
jim jih prinaša notarska storitev pri reševanju njihovih življenjskih situacij in da jim bodo
notarske storitve ves čas na razpolago. Izpostavila je nekaj pomembnih nalog NZS,
pristojnosti notarjev in usmeritev za bodoči razvoj notariata, ki se nanašajo na vodenje
Centralnega registra oporok, Družinski zakonik in register pogodb o ureditvi
premoženjskopravnih razmerij ter digitalizacijo notarskih storitev.
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Centralni register oporok
Centralni register oporok (CRO) je bil vzpostavljen 15.10.2007, NZS pa vodi register oporok
kot informatizirano bazo podatkov. Na NZS letno pregledajo okoli 20.000 pisnih poizvedb.
Ena od zahtevnejših nalog NZS je bil brezplačni vpis 12. 882 oporok v CRO, ki ga je izvedla v
skladu z dogovorom Z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije in Ministrstvom za pravosodje
(MP). V CRO so bile tako vpisane vse do tedaj še nevpisane oporoke, ki so jih sestavila
sodišča kot sodno oporoko ali so jih prejela v hrambo in jih niso priglasila za vpis v Centralni
register oporok.
Skupno število vpisov oporok v register na 31. 12. 2020 je 44.426. Notarji so v letu 2020
vpisali 1.234 oporok, odvetniki 222 oporok, sodišča pa 350 oporok.

Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij
Skupščina NZS je na zasedanju 21. 3. 2019 v Ljubljani sprejela Pravilnik o registru pogodb o
ureditvi premoženjskopravnih razmerij. NZS je morala na podlagi 92. člena DZ register
vzpostaviti do začetka uporabe tega zakonika, to je 15. 4. 2019. NZS je tehnične rešitve in
računalniški program za vodenje registra pripravila pravočasno in register vzpostavila v
zakonskem roku in v skladu z določbami Družinskega zakonika. Prek spletne strani je NZS
zagotovila javnost podatkov o tem, ali obstaja pogodba o ureditvi premoženjskopravnih
razmerij in je vpisana v register. NZS je vzpostavila informacijsko podprt sistem, ki ga je
potrebno redno vzdrževati in zagotavljati stalno dostopnost ter najvišjo možno varnosti in
varno hranjenje vpisanih podatkov. Pristojna ministrstva v tem času niso uspela zagotoviti
sredstev, ki bi NZS zagotavljala plačilo nadomestila za vpis v register in zagotavljalo zanesljivo
in varno izvedbo.
V register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je bilo do 31. 12. 2020 vpisanih
204 pogodb, od tega 108 pogodb v letu 2020.

Družinski zakonik
Družinski zakonik, ki je bil v Sloveniji sprejet 15.4. 2019, je določil možnost sporazumne
razveze pri notarju in sestavo pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Zakonca, ki
nimata mladoletnih otrok, lahko pred notarjem enostavno in celovito rešujeta vsa vprašanja
razveze zakonske zveze, se razvežeta in torej ni več potrebe, da te odločitve zakonci rešujejo
na sodišču.
Digitalizacija notarskih storitev
Eden največjih izzivov, ki se ga je lotila NZS pod vodstvom Sonje Kralj, je bil dvig stopnje
digitalizacije notarskih storitev in s tem olajšanje poslovanja svojim uporabnikom. NZS
trenutno izvaja postopke in pripravlja orodje, ki bo omogočalo izvedbo elektronskih in
virtualnih skupščin gospodarskih družb v praksi. Izvajanje notarskih storitev v elektronski
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obliki z oddaljenim dostopom do notarja pa ostaja izziv tudi bodočemu vodstvu NZS, saj je
treba vzpostaviti varen virtualni prostor, ki bo državljanom in gospodarstvu omogočal varno
in nadzorovano sestavo notarskih listin. Pri tem je bistvena in nujno potrebna nedvoumna
identifikacija udeležencev pravnih poslov. NZS je s tem namenom predlagala ustrezne
spremembe Zakona o osebni izkaznici in Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah
zaupanja (ZEISZ).
Zakon o notariatu
Ne glede na vrsto aktivnosti NZS v dveh preteklih mandatih ni uspelo doseči sprememb
Zakona o notariatu, ki so se nanašale na nujne spremembe: ureditev dostopa notarjev do
javnih zbirk podatkov ter njihovo neposredno pridobivanje, obdelava in povezovanje,
ustreznejša določitev postopka imenovanja notarjev in razrešitev ter določitve števila
notarskih mest, uvedba notarskega izpita, dopolnitev določb glede nadzora nad poslovanjem
notarjev in disciplinske odgovornosti notarjev, dopolnitev določb zakona v zvezi z ureditvijo
zavarovanja poklicne odgovornosti notarjev, ureditev prenehanja opravljanja notarske
dejavnosti, vzpostavitev registra sporazumov o odpovedi neuvedenemu dedovanju ter
nekatere rešitve glede nadomeščanja notarjev in dodatnih pristojnosti. Zakon o notariatu pa
je bil spremenjen na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega
vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175 z dne 27.11.2020), ki je dopolnil 69. člen
Zakona o notariatu glede preverjanja identitete osebe, ki je sklicala virtualno skupščino in
predsednika te skupščine.

Dodatne informacije:
Notarska zbornica
info.nzs@siol.net

