KAKO DO NOTARJA?
Na območju vsakega okrajnega sodišča je najmanj en notar.
V večjih mestih, kjer so sedeži okrožnih sodišč, se število
notarskih mest določi tako, da je najmanj en notar na dvajset
tisoč prebivalcev.
Notar sme opravljati poslovanje za vse območje Republike
Slovenije, kar pomeni, da si notarja lahko izberete
poljubno. Izjema so le notarski zapisi pravnih poslov
za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno pravico na
nepremičninah, torej pri kreditih, ki se zavarujejo s hipoteko
na nepremičnini, za katere pa je izključno krajevno pristojen
notar, ki ima sedež notarske pisarne na območju okrajnega
sodišča, kjer leži nepremičnina.

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

VEČ INFORMACIJ
o vseh dednih in zapuščinskih postopkih lahko dobite pri
notarju ali na Notarski zbornici Slovenije.

DEDOVANJE IN
ZAPUŠČINE
N O T A R je vaš najboljši svetovalec
pri prenosu premoženja in dedovanju.
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PRENOS PREMOŽENJA
Svoje premoženje lahko že v času svojega
življenja pogodbeno prenesete na potomce
ali na druge osebe ter tako uredite svoja
premoženjska razmerja in preprečite
morebitne spore med dediči po svoji smrti.
Hkrati se tako tudi zavarujete, da bo tisti, ki bo
pridobil vaše premoženje, poskrbel za vas, ko
boste ostareli in bolni in morda ne boste mogli
več skrbeti zase.

• Izročilna pogodba – lastnik premoženja
sklene pogodbo s potomci ter z njo izroči
in razdeli premoženje še za časa svojega
življenja. Prevzemnik postane lastnik
premoženja takoj, premoženje, ki je
predmet pogodbe, pa po smrti izročevalca
ne gre v zapuščinsko maso. Pri sklenitvi
pogodbe morajo sodelovati vsi potomci. Če
kdo ne sodeluje pri razdelitvi in izročitvi
premoženja, lahko da svoje soglasje
naknadno, sicer pa se ta del izročenega
premoženja šteje za darilo in lahko tisti, ki
ni sodeloval pri sklepanju pogodbe, zahteva
nujni delež. Izročevalec si navadno s tako
pogodbo izgovori služnost stanovanja do
smrti ter oskrbo, nego in pomoč v primeru
bolezni in starostne onemoglosti.

• Pogodba o preužitku – lastnik
premoženja za časa svojega življenja
prenese lastninsko pravico na celotnem
ali na delu premoženja na drugo osebo, ki
ni nujno, da je sorodnik. Od nje si izgovori
dosmrtno služnost stanovanja ter oskrbo,
nego in pomoč v primeru bolezni in starostne
onemoglosti. Pogodba se šteje za odplačni
pravni posel. Prevzemnik z obveznostmi do
preužitkarja nekako »odplača« premoženje,
ki ga dobi od njega. Premoženje ne spada v
zapuščino po preužitkarju in njegovi dediči
iz tega premoženja ne morejo zahtevati
nujnega deleža.

Izbiro najprimernejše oblike prenosa premoženja

VAM SVETUJE NOTAR .

OPOROKE

Stopite do notarja, pojasnite mu
premoženjsko stanje in pričakovanja.
Zagotovo bosta skupaj našla najustreznejšo
rešitev glede načina prenosa premoženja. Pri
notarju lahko prenos premoženja sklenete
v obliki izročilne pogodbe, pogodbe
o preužitku, pogodbe o dosmrtnem
preživljanju, darilne pogodbe za
primer smrti ali darilne pogodbe. Izbiro
najprimernejše oblike prenosa premoženja v
času vašega življenja vam bo svetoval notar.

Premoženje lahko na druge osebe prenesete
tudi z oporoko. Oporoka je enostranska,
preklicna, v predpisani obliki dana izjava,
s katero oporočitelj razpolaga s svojim
premoženjem za primer smrti. Pri tem določi
dediče, ki bodo z njegovo smrtjo podedovali
njegovo premoženje. Veljavno oporoko lahko
naredi vsak, ki je dopolnil vsaj petnajst let
starosti in je sposoben za razsojanje.

• Pogodba o dosmrtnem preživljanju –
vsebinsko je podobna pogodbi o preužitku, le
da prevzemnik (preživljavec) postane lastnik
premoženja šele po smrti preživljanca.
• Darilna pogodba – premoženje lahko
prenesete na drugega za časa življenja tudi z
darilno pogodbo, vendar lahko potomci po vaši
smrti uveljavljajo zahtevke zaradi prikrajšanja
nujnega deleža. Darilna pogodba tudi ne
vsebuje obveznosti preživljanja, oskrbe, nege
itd.
• Darilna pogodba za primer smrti –
darilna pogodba za primer smrti je darilna
pogodba, ki se za razliko od darilne pogodbe
izvede šele s smrtjo darovalca, ko obdarjenec
zemljiški knjigi predloži darilno pogodbo
za primer smrti skupaj z mrliškim listom
darovalca.

Oporok je več vrst, med njimi je ena bolj
priljubljenih oporoka, sklenjena pred
notarjem v obliki notarskega zapisa. Njene
odlike so, da je sestavljena v skladu z
veljavno zakonodajo in pred notarjem, ki je
strokovnjak s področja dednega prava. Poleg
tega predstavlja oporoka, sestavljena v obliki
notarskega zapisa, enega najvarnejših oblik
oporoke in jo je zaradi strogih pravil precej
težje izpodbijati. Notar vam bo ob sestavi
oporoke tudi svetoval in vam odgovoril na
morebitna dodatna vprašanja s področja
dednega prava. Oporoko lahko kadar koli
spremenite ali napišete na novo.

CENTRALNI
REGISTER OPOROK
Če bo oporoko sestavil notar, bo takoj po
sestavi oporoke vaše podatke in podatke
o oporoki javil na Notarsko zbornico
Slovenije, ki jih bo vpisala v Centralni

register oporok. Po vaši smrti se bo tako
zanesljivo vedelo, pri katerem notarju je
oporoka v hrambi, in ni bojazni, da bi se
oporoka izgubila, uničila oziroma prišla v
neprave roke. Sodišče po smrti oporočitelja
z vpogledom v register oporok ugotovi,
pri katerem notarju je oporoka shranjena,
pozvani notar pa oporoko pošlje direktno
na sodišče, pri katerem se vodi zapuščinski
postopek. Seveda lahko pri notarju oporoko,
ki ste jo sami napisali, ali oporoko, napisano
pred pričami, samo shranite. Notar vam bo
izdal potrdilo o hrambi oporoke, nato pa
vaše podatke in podatke o oporoki javil na
Notarsko zbornico Slovenije zaradi vpisa v
Centralni register oporok.

Sestavite oporoko
pred notarjem, ki je

STROKOVNJAK
S PODROČJA
DEDNEGA PRAVA.

ZAPUŠČINSKI POSTOPKI
Notarji že zdaj na področju dednega prava
sestavljajo notarske zapise dednopravnih
pogodb in sporazumov o odpovedi
neuvedenemu dedovanju, ki morajo biti
obvezno sestavljeni v obliki notarskega
zapisa. Poleg navedenega lahko pri
notarju dobite ustrezen nasvet s področja
dednega prava, sestavite dedni dogovor
in overite podpis na dedni izjavi za potrebe
zapuščinskega postopka. Poleg tega so notarji
pooblaščeni, da v zapuščinskem postopku na
podlagi naloga zapuščinskega sodišča opravijo
popis in cenitev zapustnikovega premoženja
ter sprejmejo v hrambo zapustnikovo
premoženje ali njegov del, če zaradi
zavarovanja tako odloči zapuščinsko sodišče.

