
VARNO 
Z NEPREMIČNINAMI 
P O S K R B I T E  Z A  V A R N O S T pri prodaji, 
nakupu ali podaritvi nepremičnin in prepustite 
vse postopke notarju.
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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.

VEČ INFORMACIJ  
o prometu z nepremičninami in o vpisih v zemljiško knjigo 
dobite pri notarju ali na Notarski zbornici Slovenije. 

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. 
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KUPUJETE  
ALI PRODAJATE 
NEPREMIČNINO, 
SKLEPATE DARILNO 
POGODBO 
Za marsikoga je nakup ali prodaja lastne 
nepremičnine ali sklenitev darilne 
pogodbe eden pomembnejših dogodkov v 
življenju. Zato sestavo pogodbe zaupajte 
notarju. Tako se boste izognili vsem 
nevarnostim in tveganjem, povezanim 
z nakupom ali prodajo nepremičnine 
oziroma sklenitvijo darilne pogodbe in 
vpisom v zemljiško knjigo.

Notar vas bo varno vodil skozi 
vse postopke nakupa ali prodaje 
nepremičnine oziroma sklepanja 
darilne pogodbe. Če ste sami že našli 
kupca ali prodajalca ali želite skleniti 
darilno pogodbo, se oglasite pri notarju, ki 
vam bo svetoval in uredil vse potrebno v 
zvezi s tem pravnim poslom.

Notar se bo z vami in osebo, s katero 
sklepate dogovor, pogovoril o vseh željah, 
potrebah in interesih. Svetoval vam 
bo sestavo take pogodbe, ki bo vsem 

PRI NOTARJU VARNO 
SPRAVLJENE LISTINE IN DENAR

Notar bo lahko v postopku prometa z 
nepremičninami sprejel v hrambo tudi denar za 
plačilo kupnine. Prav tako lahko sprejme v hrambo 
listine. Tako notar zagotavlja, da bosta pogodbeni 
stranki izpolnili vse pogodbene obveznosti.

Če notar sprejme v hrambo denar,  ga stranka 
nakaže na poseben bančni račun notarja. Račun za 
hrambo ne predstavlja premoženja notarja.

• Račun se uporablja izključno za hrambo denarja, 
ki ni last notarja.

• Račun je ločen od računov, ki jih notar uporablja 
za svoje poslovanje.

• Račun ni vključen v izvršbo oziroma izvršitev 
sklepa o dedovanju po notarju.

pogodbenim strankam zagotovila čim večjo 
stopnjo pravne varnosti. Največjo korist in 
varnost za uporabnike notarskih storitev 
prinaša neposredno izvršljiv notarski zapis 
pogodbe. To pomeni, da ob neizpolnitvi 
obveznosti, za katero je dogovorjena 
neposredna izvršljivost, upnik preskoči pravdni 
postopek in lahko zahteva izvedbo dolžnikove 
obveznosti neposredno v izvršilnem postopku. 

ZAUPAJTE NOTARJEM 
TUDI VPIS V ZEMLJIŠKO 
KNJIGO
Lastnik oziroma imetnik druge stvarne 
pravice na podlagi pravnega posla postanete 
šele z vpisom v zemljiško knjigo. Zgolj 
pogodba oziroma listina ne zadošča, potreben 
je še zemljiškoknjižni predlog, na podlagi 
katerega bo sodišče izdalo sklep o vpisu v 
zemljiško knjigo. Celovit postopek prometa z 
nepremičninami – vse od svetovanja, sestave 
ustreznih listin, tudi neposredno izvršljivih, do 
izvedbe vpisa dogovorjenih pravic v zemljiško 
knjigo – lahko celovito uredite samo pri 
notarju. 

ZASTAVNE LISTINE IN 
HIPOTEKE 
Zastavna pravica je pravica upnika, da se, 
če dolžnik dolga ne vrne, lahko poplača iz 
vrednosti zastavljenega predmeta. Predmet 
zastave so lahko nepremičnine, vrednostni 
papirji, premične stvari, na primer vozila, 
stroji, poslovni deleži, ali pa pravice, na 
primer terjatve do tretje osebe.

Hipoteka je zastavna pravica na 
nepremičnini. Dolžnik za zavarovanje 
terjatve upnika ustanovi zastavno pravico na 
stavbi, stanovanju ali zemljišču. Če boste za 
nakup ali obnovo nepremičnine najeli kredit, 
bo banka zahtevala zavarovanje. Zavarovanje 
kredita s hipoteko je najpogostejša vrsta 
zavarovanja v Sloveniji. Vsi posli, v katerih 
potrošniki zaprosijo za kredit pri banki 
ali kateri drugi finančni organizaciji in v 
zavarovanje ponudijo nepremičnino, morajo 
biti po slovenski zakonodaji nujno sklenjeni 
pred notarjem v obliki notarskega zapisa.

Po navadi so vsi posli, s katerimi se ustanovi 
zastavna pravica ali hipoteka, sklenjeni v 
obliki neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa. 

Največjo korist in varnost za uporabnike notarskih storitev prinaša  
NEPOSREDNO IZVRŠLJIV NOTARSKI ZAPIS POGODBE. 


