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POVZETEK
Ob besedi notar, ne pomislimo prvo na osebo, katere vsakodnevna opravila so povezana z
informacijsko tehnologijo. Vendar se notarji, tako kot drugi pravni poklici, vse več
obračajo k tehnologijam za podporo in pomoč pri dnevnih opravilih.
Notarska služba se torej obrača k moderni tehnologiji in s tem k modernejšemu načinu
izvajanja dela. Povod za slednje je seveda prišel s strani zakonodaje, konkretneje
evropske direktive o okviru Skupnosti za elektronski podpis. Države članice EU so na njeni
podlagi morale sprejeti oziroma uskladiti zakone in druge predpise. Tako je Slovenija, ki
takrat sicer še ni bila polnopravna članica EU, temveč pristopna članica, vpeljala direktivo
v svoj pravni red. Leta 2000 smo Slovenci tako dobili Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu, ki je, ob kasnejših spremembah, bistveno vplival tudi na delo
notarjev v Republiki Sloveniji. Zakon je izenačil lastnoročni podpis z varnim elektronskim
podpisom, vendar samo do neke mere. V takratnem besedilu zakona je bila zapisana
izjema izenačitve; in sicer je bilo prepovedano izenačiti elektronski podpis z lastnoročnim
do sprejema zakona, ki bo uredil pogoje za elektronsko poslovanje pred notarjem. Slednje
je zakonsko uredil, 4 leta kasneje sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
notariatu, ni pa tega udejanjil.
Notar se vsakodnevno pri svojem delu srečuje z različnimi opravili, od katerih lahko
omenimo naslednje nabolj pogoste: izvršitev pogodb, overitve, zemljiškoknjižni predlogi in
vpis v poslovni register. Pri slednjih dveh je opaziti največje spremembe zaradi vpeljave
elektronskega poslovanja. Postopek vpisa lastninskih pravic v zemljiško knjigo danes
poteka skorajda popolnoma elektronsko. Postopek je modernejši, učinkovitejši, hitrejši ter
predvsem uporabniku, tako notarju kot njegovi stranki, prijaznejši. Notarji vsakodnevno
uporabljajo tudi program eNotar. Gre za program, ki deluje kot elektronska vpisna knjiga,
kamor notarji dnevno vpisujejo svoje naloge. Pred uveljavitvijo programa, so to počeli z
vpisovanjem v fizične knjige. Notarji so z uporabo programa v veliki večini zadovoljni, saj
jim program omogoča hitrejšo izvedbo dela.
Danes notarji po vsej Evropi uporabljajo takšne ali drugačne elektronske sisteme, ki jim
vsak dan pomagajo pri hitrejšemu in natančnejšemu delu. Nekatere države imajo boljše
razvite sisteme, druge slabše, vsem pa je skupna zakonodaja. Zakonodaja v vseh državah
članicah EU je, zaradi sprejetja direktive, več ali manj enaka in določa podobna pravila
glede dela notarjev. Praksa je drugačna. V Sloveniji na primer, je zakonsko predpisana
uporaba elektronskega podpisa, tudi v notarski službi, vendar se notarji tega še ne
poslužujejo v polni meri. Zavedati se moramo, da je za premik k elektronski obliki,
potrebno več kot samo člen v zakonu.
Ključne besede: notar, zakonska podlaga, notarska služba, razvoj elektronskih storitev,
elektronsko poslovanje, infrastruktura javnih ključev.
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SUMMARY
Development of e-services in the notary profession
When we think of a notary we do not think of a person whose everyday chores are
related to information technology. Although notaries, like other law professions, are
turning to technology for support and help with these everyday tasks.
The notary profession is turning towards modern technology and consequently towards a
more modern way of implementation of their work. We can find the reason for this in
legislation, specifically in the directive of the European Parliament and of the Council on a
Community framework for electronic signatures. On its basis, all EU members and
acceding countries had to change their legislation and other regulations. This is the
reason why Slovenia, an acceding country at that time, introduced this directive into its
legal order. In 2000 Slovenia adopted the Electronic Commerce and Electronic Signature
Act. This Act, with subsequent amendments, has significantly affected the notary
profession as well as other professions in Slovenia. This Act has equalized the handwritten
signature with the electronic signature, but only to some degree. In the text of the act, an
exception to this equalization was writen. It was forbidden to equalize the two signatures
until the adoption of an act which would regulate the terms and conditions for electronic
commerce in the notary profession. The latter was arranged with the adoption of the
amendment of the Notaries Act. This however did not implement this type of procedure.
At his daily work, the notary faces many different tasks, from which we can mention some
of the most common: enforcement of contracts, applications to the land registry and
applications in the commercial register. In the latter two we can see the most changes
that are consequential to the introduction of electronic commerce. The procedure for
changes of property rights in the Land registry is now almost entirely conducted online.
The procedure is more modern, efficient, faster and above all, user friendly, both to the
notary and to the client. Use of the eNotary program is also on a daily basis in the
notary`s office. This is a program which works as an electronic registration book, where
notaries daily insert their tasks. Before the implementation of this program, the notaries
did this, by physically writing in books. Notaries are in the most part satisfied with this
program as it allows them to carry out their work faster.
Today, all over Europe notaries use similar electronic systems which help them do their
work faster and more accurately. Some countries have better developed systems, others
not so much, but they all have one thing in common, their legislation. The law, because
of the EU directive, is more or less the same in all EU countries and it provides basically
the same rules for all notaries. Practice is however different. For example, in Slovenia, the
use of the electronic signature is statutory but it is not yet implemented in this way. More
than legislation is needed to move towards an electronic way of dealing with business.
vi

Key words: notary, legal basis, notary profession, electronic services development,
electronic commerce, public key infrastructure.
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1 UVOD
V današnjem svetu je vse več storitev, izvedbe katerih ne poznamo več brez pomoči
elektronskega poslovanja. Plačevanje položnic že dolgo ni več opravljeno zgolj na pošti ali
na banki. Nekateri smo zaradi elektronskega bančništva že skoraj pozabili na »dobre«
stare čase, ko smo stali v vrsti na pošti in čakali, da je uslužbenec na okencu vtipkal vse
podatke v računalnik in nato na položnico natisnil potrdilo o plačilu položnice na določen
dan. To dandanes večinoma počnemo doma v svojem najljubšem naslonjaču preko
osebnega računalnika s pomočjo medija na kateremu imamo varno shranjeno kvalificirano
potrdilo.
Tudi na področju notariata je opazna razlika med delom nekoč in danes. Notarji so osebe,
ki opravljajo javno službo, delujejo neodvisno in nepristransko ter so poklicni pravniki. Pri
takšnem opisu poklica posameznik ne pričakuje, da gre za osebe, ki se dnevno srečujejo z
elektronskim poslovanjem. Vendar so bili slovenski notarji, v svoji kratki zgodovini, priča
velikim spremembam v svojem poslovanju. Od ustanovitve Notarske zbornice Slovenije in
začetkom dela notarjev, se je notarjevo poslovanje bistveno spremenilo. Na začetku so
imeli računalnik bolj za okras, kot za resno delo v pisarni. Takrat so bile njihove vpisne
knjige, v katere so fizično vpisovali svoje dnevno izvršene naloge in imenike strank, glavni
in nujen pripomoček pri delu. Danes pa imajo računalniški program eNotar, v katerega
vpisujejo naloge in stranke. eNotar seveda ne deluje na isti princip kot knjige, torej
notarju ni potrebno vsakič znova istih stvari pisati v elektronske knjige. Stvari kot so
datumi, zaporedne številke vpisa, imeniki strank, ... ni potrebno vseskozi izpolnjevati, saj
je program narejen na način, da tovrstne zadeve sam izpiše. Slednje seveda notarju
omogoča hitrejše in tudi bolj natančno izvajanje dela.
Posledica notarjevega spreminjanja poslovanja je seveda sprememba zakonodaje.
Spremembe zakonodaje segajo nazaj v daljne leto 1999, ko je bila sprejeta evropska
direktiva o okviru Skupnosti za elektronski podpis. Države članice so slednjo morale
vključiti v svoj pravni red. Tudi Slovenija, ki je takrat bila država pristopnica v EU, je to
storila. Tako smo leta 2000 Slovenci dobili Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu, ki je ponudil radikalno spremembo takratnega poslovanja, in sicer
izenačitev lastnoročnega podpisa z varnim elektronskim podpisom. Slednje sicer ni bilo
izpolnjeno za storitve v notarski pisarni. Izenačitev obeh vrst podpisov za delo notarjev, je
prišla 4 leta kasneje z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu. Slednje
je takrat pomenilo bolj zakonsko potrditev kot tudi potrditev v praksi. Izenačitev obeh vrst
podpisov je bila v praksi priznana v notarski službi leta 2008, ko so notarji postali e-VEM
točke za sodni register. e-VEM predstavlja državni portal, katerega namen je enostavnejše
in hitrejše poslovanje podjetnikov z javno upravo. Točke VEM, kar so notarji, so mesta,
kjer lahko posamezniki vlagajo vloge za registracijo gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov. Načeloma lahko na teh točkah posamezniki veliko postorijo tudi brez notarja,
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vendar pa pri določenih oblikah družb in pri določenih primerih, obstajajo izjeme, ko na
primer mora biti družbena pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa, kar pa seveda
lahko opravi samo notar.
Razvoj notariata v Sloveniji, v smeri informacijske družbe, je zaznamovala tudi zemljiška
knjiga. Od sredine leta 2011 notarji vlagajo zemljiškoknjižne predloge zgolj še
elektronsko. Pred vložitvijo zahtevka mora notar pripraviti še pogodbo, katera pa mora biti
sklenjena v fizični obliki. Slednje je značilno za veliko evropskih držav. Tudi v Estoniji, ki
velja, v smislu informatizacije storitev, za eno najbolj naprednih držav, mora biti pogodba,
ki prenaša lastninsko pravico na nepremičnini, sklenjena v fizični obliki. Pogodba je sicer
nato pretvorjena v elektronsko obliko in elektronsko poslana na zemljiški register, vendar
mora obstajati izvirnik v fizični obliki. Enako velja za Slovenijo.
Informatizacija storitev je povzročila spremembe tudi na področju overitev. Slednje je
omogočil predvsem program eNotar, v katerega notarji vpisujejo stranke v vpisnik
overitev podpisov. Glavna in tudi najbolj očitna razlika pa je pri podpisu stranke. Stranka
se namreč namesto na beli papir podpiše na sivo podpisno tablico. Podpis se nato prenese
v program eNotar. Notar mora nato samo še shraniti podpis ter ostale podatke v
programu in vnos je končan. Pri postopku overitve sicer ne gre za povsem elektronsko
poslovanje, saj tu ni prisotna uporaba elektronskega podpisa s strani stranke. Zakon o
notariatu sicer dovoljuje notarju overitev tako lastnoročnega kot tudi elektronskega
podpisa.
Vsebina magistrskega dela je razdeljena v sedem poglavij, začenši z opisom razvoja
notarske službe skozi zgodovino v Republiki Sloveniji. V poglavju so predstavljeni začetki
notarske službe na slovenskih tleh, razlogi za njeno ukinitev ob koncu 2. svetovne vojne in
razlogi za njeno ponovno vzpostavitev v začetku devetdesetih let, s sprejemom ustave
Republike Slovenije, s katero je notariat postal ustavna kategorija.
Tretje poglavje pričujočega dela obsega normativno podlago na področju elektronskih
storitev in na področju notariata v Sloveniji. Tu so prikazani glavni zakoni ter podzakonski
akti, ki urejajo področje razvoja elektronskih storitev ter področje notarske službe.
Prikazana sta tudi glavna dva trenutno aktualna strateška dokumenta, ki se dotikata tako
dela notarjev kot tudi razvoja storitev v notarski službi in informatizacije poslovanja.
V naslednjem poglavju je predstavljeno delo notarja. Poglavje obsega opredelitev
notarske službe, notarskih storitev ter najbolj pogoste listine, katere vsakodnevno
pripravlja. Tu govorimo o oporokah, izročilnih in darilnih pogodbah, prodajnih pogodbah
in drugih listinah. Poglavje obsega tudi kratek opis razvoja informacijske tehnologije, v
katerem je očitno, da so notarji že zelo hitro pričeli z vpeljavo informacijske tehnologije v
svoj vsakdan. V tem poglavju pa tudi postane zelo očitno, da je delo notarja odvisno
predvsem od volje zakonodajalca in ne zgolj od njega samega. Poglavje opredeljuje tudi
področja, pri katerih je najbolj očitna razlika med nekdanjim in današnjim poslovanjem v
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notarski pisarni. Tu so predstavljeni elektronska zemljiška knjiga, eNotar, delo s portalom
e-VEM in področje overitev ter centralni register oporok.
Peto poglavje obsega tehnološki pogled na varnost delovanja notarja. Obsega področje
infrastrukture javnih ključev. Področje je v smislu notariata pomembno predvsem zaradi
izdelave pristnih notarskih listin, katere imajo enako pravno veljavo kot listine v fizični
obliki. Notar mora pri svojem delu uporabljati varen elektronski podpis overjen s
kvalificiranim potrdilom. Slednjega si mora priskrbeti že pred prisego oziroma pred
začetkom dela. V poglavju je opredeljeno notarjevo kvalificirano potrdilo, preklic slednjega
in notarjev elektronski podpis, ki deluje kot varen elektronski podpis. Opredeljen je tudi
varen elektronski predal, katerega mora notar imeti za opravljanje dela.
Šesto in sedmo poglavje obsegata raziskovalni del naloge. V šestem poglavju je
predstavljena primerjalna analiza med Slovenijo, Estonijo, Francijo in Nemčijo v treh
ključnih storitvah, s katerimi se srečujejo notarji – overitve, vpis v zemljiško knjigo ter
registracija podjetja. Za vsako našteto državo je opisan postopek opravljanja določene
storitve. S pomočjo točkovanja je nato vsaka storitev določene države uvrščena v stopnjo
razvitosti. Na podlagi ugotovitev tega poglavja bo delno potrjena oziroma zavrnjena
naslednja hipoteza:
H1: Slovenija je v razvoju e-notariata med slabše razvitimi med primerjanimi
državami, vendar se stanje izboljšuje tudi s pomočjo trenutno aktualne
strategije na področju pravosodja.
Odgovor za zadnji del hipoteze bo črpan večinoma iz tretjega poglavja, ki opredeljuje
normativno podlago notarske službe.
V sedmem poglavju se osredotočimo na prakso notarske službe v Sloveniji. Na podlagi
opravljenega intervjuja in spletne ankete, opravljene med notarji v Sloveniji, bo podana
ocena potrditve ali zavrnitve dveh hipotez:
H2: S pomočjo elektronskega poslovanja je delo notarjev v Republiki Sloveniji
bolj učinkovito in hitrejše.
H3: Notarji so z informatizacijo poslovanja zadovoljni in menijo, da je njihovo
delo zaradi posodobitve boljše opravljeno.
Sedmo poglavje obsega preveritev zgoraj zastavljenih hipotez. V tem poglavju bo
potrditev oziroma zavrnitev hipotez podkrepljena z argumenti, kateri so zbrani v
pričujočem delu.
Glavni namen pisanja magistrske naloge na temo razvoja elektronskih storitev v notarski
službi je spoznanje področja notariata, kot službe, v kateri se povezujeta pravo in
informacijska tehnologija na najbolj delikaten način, saj obsegata področje priznavanja
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pravic določenim osebam, identifikacije oseb in instrumente, s katerimi je omogočeno
nezanikanje obstoja oziroma nezanikanje opravljanja določene storitve. Notarska služba
sama po sebi, brez uporabe moderne tehnologije, to omogoča. Zanimivo je videti kako ji
isto uspe s pomočjo informatike v poslovanju.
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2 RAZVOJ NOTARSKE SLUŽBE SKOZI ZGODOVINO
V pričujočem poglavju bo podan jedrnat opis ključnih dogodkov v zgodovini razvoja
notarske službe v Sloveniji, vrsti notariata, katerega pozna naša ureditev ter konstituiranje
Notarske zbornice, kot ključne institucije, v katero so povezani vsi notarji.

2.1

RAZVOJ NOTARSKE SLUŽBE NA SLOVENSKIH TLEH

V Sloveniji se razvoj notarske službe razlikuje med statističnimi regijami. Hitrejša pri
razvoju notarske službe so bila na samem začetku delovanja obmorska mesta, katerih
zametke lahko zasledimo že v 9. stoletju. Hitrejšemu razvoju na temu delu lahko
pripišemo vpliv italskega sveta. Notar Gregorius se omenja že leta 932 v Kopru. Takrat je
zapisal listino, v kateri je pisalo: »Ego Gregorius, dyaconus et notarius per consensu
populorum scripsi atque firmavi.« (Jaz, Jurij, diakon in notar, sem s soglasjem ljudstva
napisal in tudi potrdil)« (Kovačič, 2009, str. 11). V notranjosti države, kjer je razvoj
temeljil na langobardski ter pozneje na frankovski notarski praksi, se je notariat pojavil
šele kasneje (Kovačič, 2009).
O neprekinjenem delovanju notariata na območju Slovenije, lahko govorimo od 21. maja
1855 do 18. maja 1945. Začetni datum je mejnik za sprejem prvega avstrijskega
notarskega reda (»Notariatsordnung«). Slednji je bil leta 1871 izpopolnjen in je ostal
veljaven na slovenskih tleh vse do leta 1930, ko je bil sprejet Zakon o javnih notarjih, ki je
veljal za celotno Jugoslavijo. Končni datum, 18. maj 1945, je datum, ko so notarji
prenehali z delom. Ukinitev dela notarjev je bila posledica sprejetega odloka AVNOJ-a z
dne 17. novembra 1944, ki je ukinil delo notarjev na celotnem tedanjem območju
Jugoslavije. Delo notarjev so prevzela sodišča, ljudski odbori, upravne enote ter tudi
odvetniki. Slednje sicer ni veljalo za notarje, ki so delali v coni B svobodnega tržaškega
ozemlja. Na območju od severozahodnega dela Istre do reke Mirne, ki je bilo priključeno
Jugoslaviji leta 1954, so notarji svoje delo opravljali vse do 1950. leta (Kovačič, 2009).
Konec 80-ih let prejšnjega stoletja se je pojavila potreba po ponovni vzpostavitvi
notariata. Namen te želje po ponovni vzpostavitvi je bila uvedba institucije, ki bi skrbela
za pravilen potek pravnih razmerij v času njihovega nastajanja ter zagotovila dokaze o
sklenjenih poslih. 28. novembra 1991 so notarji dobili ponovno zaupanje v svoje delo, saj
je bil notariat na ta dan uveden kot ustavna kategorija v 137. členu Ustave Republike
Slovenije (Kovačič, 2009).
Vsem obdobjem razvoja notariata je skupno, da je vedno poudarjeno nepristransko
delovanje in javno zaupanje v notarja. To so tudi dejstva, ki so danes najbolj poudarjena
v notarski službi (Kovačič, 2009).
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2.2

LATINSKI NOTARIAT

Latinski tip notariata uporabljajo članice Mednarodne unije latinskega notariata (U.I.N.L.).
V času pisanja je latinski tip uveden v 83 državah po celem svetu, med katerimi je 23
držav članic Evropske Unije (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Francija,
Nemčija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, London (UK), Luksemburg, Malta,
Nizozemska, Poljska, Potrugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija). Latinski tip
notariata poznajo v južni Ameriki, v nekaterih delih severne Amerike, v Kanadi, ponekod v
severni Afriki, Evropi in večjem delu Azije. Mednarodna unija latinskega notariata je
nevladna organizacija, katere cilji so promocija, koordinacija ter razvoj aktivnosti notarjev
po svetu (International Union of Notaries). Ustanovljena je bila 2. oktobra 1948 v Buenos
Airesu (Cirkulan, 2009, str. 17). Geslo te organizacije se glasi »Lex est quodcumque
notamus (Pravo – zakon je, kar napišemo)« (Kovačič, 2009, str. 18).
Notar ima v latinskem notariatu dvojno vlogo. Na eni strani ima kot pravni strokovnjak
svetovalno vlogo do svojih strank, na drugi strani pa je kot nosilec uradnega pooblastila
ustvarjalec listin. Notar predvsem sprejema izjave volje strank in daje tem izjavam pravno
moč. Notar hrani vse izvirnike notarskih listin in izdaja njihove kopije s polno veljavo.
Notar, ker je vreden javnega zaupanja, lahko javno potrjuje dejstva (Škrk, Tratnik,
Dernovšek, 1995).
V zakonodajnih ureditvah notariata, kjer velja latinski tip notariata veljajo določena
načela, in sicer: »samostojnost opravljanja notariata, izvajanje notariata kot javnega
pooblastila za izdajanje določenih vrst javnih listin, nepristransko upoštevanje interesov
vseh udeležencev pravnih poslov, načelo poklicne tajnosti, neposredna izvršljivost
določenih notarskih aktov, možnost opravljanja določenih procesnih opravil po nalogu
sodišča, postavljanje notarjev z aktom državnega organa in avtonomija notarske
zbornice« (Škrk, Tratnik, Dernovšek, 1995, str. 21). Slednja načela so upoštevana tudi v
Zakonu o notariatu, ki je pravni temelj delovanja notariata v Republiki Sloveniji.

2.3

KONSTITUIRANJE NOTARSKE ZBORNICE

Po sprejemu Zakona o notariatu, 21. februarja 1994, je bilo potrebno opraviti prvo
nalogo, na podlagi katere se je nato lahko konstiturirala Notarska zbornica. V skladu s
127. členom Zakona o notariatu se lahko zbornica konstituira šele po izvolitvi prvih
tridesetih notarjev, zato je takratni minister za pravosodje, Miha Kozinc, razpisal prosta
mesta za prvih trideset notarjev. Na ta razpis so se prijavili 103 kandidati. Skladno z
določbo 125. člena ZN je takratni minister imenoval tričlansko komisijo, katero so
sestavljali »predstavnik Ministrstva za pravosodje, državni sekretar Jože Tratnik,
predsednik Ustavnega sodišča, predstavnik Vrhovnega sodišča vrhovni sodnik Tit
Stanovnik in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije odvetnik Marko Knafeljc« (Kovačič,
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2009, str. 48). Prvih trideset notarjev je Državni zbor imenoval 21. decembra 1994, dan
začetka njihovega dela pa je bil 1. junij 1995.
Po ureditvi osnovnega pogoja za konstituiranje Notarske zbornice (NZS) je bilo potrebno
urediti še ostale stvari. Prva je bila priprava statuta NZS. V ta namen je Ministrstvo za
pravosodje 10. januarja 1995, vsem notarjem dostavilo osnutek statuta v proučitev. Že
šest dni po tem so se notarji in takratna ministrica za pravosodje srečali na razgovoru
zaradi priprav na sklic ustnovne skupščine NZS. Na tem srečanju je bil dogovorjen datum
konstitutivne skupščine NZS, dne 15. februarja 1995 v Ljubljani, na Trgu republike 3.
Slednjo je sklical, začel in vodil takrat najstarejši notar Aleksander Ternovec iz Ilirske
Bistrice. Na skupščini so notarji ugotovili nekatere prednostne naloge novoustanovljene
zbornice: »izvedba postopkov za imenovanje ostalih notarjev, zagotovitev prostorov NZS,
izobraževanje notarjev, organiziranje skupnih akcij pred začetkom dela notarjev (priprava
računalniških programov, nabava ustrezne pisarniške opreme – ognjevarne omare,
računalniki), urediti zavarovanje odgovornosti, tiskanje enotnih ovitkov za notarske akte,
izdelava enotnih žigov in pečatov, napisnih tabek, urediti deponiranje podpisov pri
predsednikih okrožnih sodišč in podati zaprisege pred predsedniki višjih sodišč,
zagotovitev pomožnega kadra v pisarnah« (Kovačič, 2009, str. 59).
Iz prednostnih nalog, ki si jih je zastavila takratna novoustanovljena zbornica je razvidna
priprava računalniških programov in nakup ustrezne opreme, kot so ognjevarne omare.
Sodeč po zapisanem so se notarji že takrat zavedali, da jim bo informacijska tehnologija
pomagala pri delu. Predpisana obličnost notarske listine zahteva, da so vse praznine
zapolnjene, številke izpisane tudi z besedo, da ni popravkov, raznih izbrisov in drugih
nepotrebnih zadev, zato so se notarji že takoj na začetku svojega delovanja, obrnili na
informacijsko tehnologijo, ki bi jim pomagala pri delu. Že leta 1995 je Ilexis, podjetje za
pravno informatiko, svetovanje in založništvo d.o.o., izdelalo prvi računalniški program
poimenovan »programski paket Notarski informacijski sistem in programski paket
Notarska pisarna« (Kovačič, 2009, str. 65).
25. marca 1995, slaba dva meseca pred začetkom dela notarjev, je bila prva seja
izvršnega odbora NZS. Na prvem sestanku so notarji pregledali prijave za novo razpisana
notarska mesta, pregledali so program izobraževalnega seminarja, oblikovali so komisije,
pripravili osnutek notarskega kodeksa, pripravili pravilnike in poslovnike. Do dneva
začetka dela notarjev, so se notarji večkrat tedensko dobivali na sestankih, na katerih so
se dogovarjali o podrobnostih njihovega delovanja. Že deset dni po začetku delovanja,
konkretneje 10. junija 1995, je izvršni odbor NZS sprejel prva Obvezna navodila za delo
notarjev. Skozi leta so se ta pravila dopolnjevala skladno z izkušnjami, ki so jih notarji
dnevno pridobivali (Kovačič, 2009).
Notarji so že takoj na začetku opazili nekatere pomankljivosti, ki jih ima njihov sistem
poslovanja. Upokojena notarka Nevenka Kovačič, je v svoji knjigi Notariat 1994-2009,
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izpostavila problem deponiranih podpisov. Vsak notar je »zbiral« svoje podpise, katere so
pri njemu pustile stranke. Te stranke so tako imele deponirane podpise samo pri dotičnem
notarju in niso morale na takšen način poslovati pri drugem notarju, razen v primeru, da
so tudi pri drugemu notarju deponirale svoj podpis. Kot je zapisala ga. Kovačič: »Vsak
notar si sam zagotavlja deponiranje podpisov, ... to ljubosumno čuva zase in si tako
zagotovi ekskluzivo pri delu«. Razlika je bila edino pri državnih funkcionarjih, ki so opravili
deponiranje pri Notarski zbornici, katera je posredovala vse deponirane podpise tudi
ostalim notarjem. Konkretna zagata je bila rešena z vpeljavo novega programa eNotar
(več o tem v poglavju 4.5). Sedaj namreč obstaja vpisnik deponiranih podpisov strank, do
katerega lahko dostopajo vsi notarji, ne glede na to, pri katerem notarju je stranka
deponirala svoj podpis.

2.4

ZAČETEK DELA NOTARJEV

Kot je bilo že zgoraj zapisano, je bil 1. junij 1995 prvi notarjev delovni dan. Na ta dan je
»svoja vrata odprlo 43 notarskih pisarn« (Kovačič, 2009, str. 71). Pred tem dnevom so
notarji sicer imeli še veliko opravkov. Urediti so si morali poslovne prostore, pripraviti
računalniške programe, napisne table, vpisnike, knjige, ovitke za notarske listine, urediti
zavarovalne pogodbe zaradi zavarovanja strank za škodo iz odgovornosti notarja,
deponirati podpise in odtise žigov pečatov ter opraviti zaprisego. Slednje je enotno
organiziralo Ministrstvo za pravosodje, in sicer pri vseh predsednikih višjih sodišč v
Sloveniji, dne 12. maja 1995 med 10. in 12. uro. Razlika med tedanjimi in današnjimi
notarji je v tem, da morajo notarji danes pred prisego zagotoviti tudi varen elektronski
podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom in izkaznico za notarski elektronski podpis preko
NZS (ZN, 15. člen).
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3 NORMATIVNA PODLAGA NA PODROČJU ELEKTRONSKIH
STORITEV IN NOTARSKE SLUŽBE V SLOVENIJI
Področje elektronskih storitev je opredeljeno v zakonodaji, ki je datirana od leta 2000
dalje. Prvi zakon v Republiki Sloveniji, na tem področju, ki je utrl pot v elektronsko
poslovanje, je Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Temu predpisu
sledijo pravilniki ter druga zakonodaja, ki obravnava aspekte s tega področja.
Zakonodajno področje notarske službe je preširoko, da bi ga bilo moč v celoti strniti v
pričujoče delo. Omenjena bo ključna zakonodaja, pomembna za obravnavano področje.

3.1

PREDPISI NA PODROČJU ELEKTRONSKIH STORITEV

Predpisi na področju elektronskih storitev so bili sprejeti zaradi direktive EU po poenotenju
lastnoročnega podpisa z elektronskim. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta
1999/93/ES, sprejeta konec leta 1999, je bila pravna podlaga, ki so ji morale slediti vse
takratne polnopravne države članice EU ter tudi države pristopnice EU. Slovenija je bila v
tistem času pristopnica k EU, pristopila pa je 1. maja 2004.
Področje elektronskih storitev obravnava vrste storitev, njihovo tehnologijo, upravne
postopke, po katerih te storitve delujejo ter varnost njihovega delovanja. V tem poglavju
bo obravnavana temeljna zakonodaja.
3.1.1 ZAKON O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU IN ELEKTRONSKEM PODPISU
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju: ZEPEP) je
temeljni zakon, ki je s svojim sprejemom, leta 2000, utrl pot v elektronsko poslovanje v
Republiki Sloveniji. V letih 2001 in 2004 je bil Zakon, tudi zaradi sprememb Zakona o
notariatu, deležen sprememb, zato je bila 9. septembra 2004 sprejeta uradno prečiščena
verzija. Leta 2006 pa je bila slednja deležna spremembe zaradi sprejema Zakona o
elektronskem poslovanju na trgu (v nadaljevanju: ZEPT). Ta sprememba ZEPEP-a je
vnesla spremembo tudi v poslovanje notarjev. ZEPT je namreč črtal 8. točko drugega
odstavka 13. člena, kar pomeni, da je kupna pogodba s pridržkom lastninske pravice (ki jo
sestavi notar), omenjena v sedaj črtani 8. točki, lahko sestavljena v elektronski obliki, če
so podatki dosegljivi in primerni za nadaljnjo uporabo (ZEPT, 2006).
ZEPEP temelji na sedmih načelih: načelo nediskriminacije elektronske oblike, načelo
odprtosti, načelo pogodbene svobode strank, načelo dvojnosti, načelo varstva osebnih
podatkov, načelo varstva potrošnika in načelo mednarodnega priznavanja. Načelo
nediskriminacije elektronske oblike zahteva enakovredno obravnavo elektronskih in
fizičnih dokumentov ter elektronskih in lastnoročnih podpisov. Načelo odprtosti pomeni,
da zakon ni pisan samo za trenutno obdobje, ampak da bodo njegove določbe veljavne
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tudi v prihodnosti in za morebitne nove tehnologije. Načelo pogodbene svobode strank
pomeni svobodo pri pisanju, pošiljanju, sprejemanju, obdelovanju in shranjevanju
elektronskih sporočil. Načelo dvojnosti spodbuja tehnološki razvoj, saj pravi, da mora na
trgu obstajati več ponudnikov iste storitve. V Republiki Sloveniji je to načelo uveljavljeno,
saj je več različnih ponudnikov. Načelo varstva osebnih podatkov pomeni postopanje v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Varstvo potrošnika je načelo, ki varuje
posameznike, ki nimajo dovolj tehnološkega znanja. Načelo mednarodnega priznavanja pa
zahteva enostavno mednarodno priznavanje elektronskih dokumentov in podpisov
oziroma, da ima dokument ali podpis, ustvarjen v Sloveniji pravno veljavo tudi v drugih
državah.
ZEPEP je sestavljen iz petih poglavij, ki obravnavajo: splošne določbe, kamor spadajo
terminološko tehnični izrazi s področja e-poslovanja, elektronsko poslovanje, elektronski
podpis, kazenske določbe ter prehodne in končne določbe.
V prvem poglavju je zapisano, da ZEPEP ureja poslovanje v elektronski obliki z uporabo
informacijske in komunikacijske tehnologije ter uporabo elektronskega podpisa v pravnem
prometu, kar pomeni elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih postopkih
(ZEPEP, 1. člen). ZEPEP razlikuje med elektronskim podpisom in varnim elektronskim
podpisom. Elektronski podpis definira kot »niz podatkov v elektronski obliki, ki je
vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju
pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika« (ZEPEP, tretji odstavek, 2. člen). Varen
elektronski podpis pa je dopolnitev zgornje definicije s štirimi zahtevami: da je povezan
izključno s podpisnikom, da je iz njega mogoče ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s
sredstvi za varen elektronski podpis, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom ter, da
je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka sprememba podatkov
ali povezave s podatki. Zakon o notariatu opredeljuje, da si mora notar pred prisego
priskrbeti varen elektronski podpis, torej mora notarjev podpis biti v skladu s to določbo
ZEPEP-a. V slednji povezavi pa je tudi očitno bistvo ZEPEP-a, da »pod posebnimi pogoji
elektronskemu podpisu priznava enako veljavo, kot jo ima v papirnatem svetu lastnoročni
podpis« (Vintar in Kunstelj, 2008).
V drugem poglavju ZEPEP-a je obrazloženo, kaj je elektronsko sporočilo ter kaj so podatki
v elektronski obliki. Elektronsko sporočilo je niz podatkov, ki so poslani ali prejeti na
elektronski način. V drugem poglavju so v zvezi s tem opredeljeni izvor elektronskega
sporočila oziroma pošiljatelj ter vročitev in prejemnik sporočila. Podatki v elektronski obliki
so v skladu z ZEPEP »podatki, ki so oblikovani, shranjeni, poslani, prejeti ali izmenljivi na
elektronski način« (ZEPEP, 2. člen). V zvezi s tem je opredeljena hramba tovrstnih
podatkov ter kdaj je elektronska oblika enakovredna pisni obliki. Pri 13. členu je zanimiva
povezava na delo notarjev, saj so tu opredeljene nekatere pogodbe in drugi pravni posli,
za katere zakon določa, da morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa in za njih ne
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velja določba, da je elektronska oblika enakovredna pisni obliki, kadar zakon ali drug
predpis določa pisno obliko.
Tretje poglavje ZEPEP je poglavje, ki opredeljuje elektronski podpis. Tu je zapisano o
potrdilih in kvalificiranih potrdilih ter overiteljih, ki ta potrdila izdajajo. Predpisane so
tehnične zahteve za varno elektronsko podpisovanje, kakšna je odgovornost overiteljev,
nadzor, ki ga zagotavlja ministrstvo. Sedmi oddelek tega poglavja govori o vpisu
akreditiranih overiteljev. Akreditacijski organ vodi javni elektronski register, ki ga mora
tudi sam varno elektronsko podpisati. Veljavnost tujih potrdil je prav tako opredeljena v
tem poglavju. Kvalificirana potrdila overitelja, ki ima sedež v EU so enakovredna
kvalificiranim potrdilom, ki so izdana s strani overitelja iz Republike Slovenije. Zakon
opredeljuje posebne zahteve, kdaj so kvalificirana potrdila overiteljev, ki imajo sedež v
tretjih državah, veljavna v Republiki Sloveniji.
V četrtem poglavju so opredeljene višine glob, ki jih mora poravnati overitelj, imetnik
potrdila oziroma njegova odgovorna oseba ter oseba, ki brez vednosti podpisnika ali
imetnika potrdila uporabi njegove podatke za elektronsko podpisovanje. Višina globe se v
trenutno veljavnem besedilu ZEPEP giblje od 50.000 (208,45 evrov) do 150.000 tolarjev
(625,94 evrov) za imetnike potrdil oziroma njihove odgovorne osebe in posameznike, ter
od 500.000 (2.086,46 evrov) do 5.000.000 tolarjev (20.864,63 evrov) za overitelje.
3.1.2 UREDBA O POGOJIH ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN ELEKTRONSKO
PODPISOVANJE
Ker ZEPEP ni moral urediti vseh tehnčnih in pravnih detaljov za delovanje, je bilo sprejetje
uredbe nujnost. Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje
določa: merila in zahteve za overitelje, ki izdajajo kvalificirana potrdila, vsebino notranjih
pravil overiteljev, tehnične pogoje za elektronsko podpisovanje in preverjanje varnih
elektronskih podpisov, časovno vejavnost potrdil, označbo akreditiranih overiteljev ter
pogoje za elektronsko poslovanje v javni upravi.
Uredba določa, da mora overitelj opravljati redne varnostne preglede vsak delovni dan. V
primeru pa, da zagotavlja svoje storitve 24/365, pa mora varnostne preglede opravljati
vsak dan. Pri pregledih je potrebno preveriti: varnost infrastrukture, delovanje varnostnih
sistemov ter ali je v vmesnem času prišlo do poskusa vdora ali nepooblaščenega vdora do
opreme in podatkov overitelja (Uredba, 4. člen). Pomembna varnostna kompotenta, ki jo
določa uredba v 5. členu je tudi ta, da morata s podatki za elektronsko podpisovanje
overitelja upravljati vsaj dva zaposlena hkrati. Overitelj s tem zagotovi, da nima samo ena
oseba podatkov, potrebnih za dostop do opreme.
Overitelj mora zagotavljati fizično varovanje svoje strojne opreme in nadzor fizičnega
dostopa do informacijskega sistema za upravljanje kvalificiranih potrdil (10. člen Uredbe).
Za fizičen dostop do informacijskega sistema overitelja, kjer se nahajajo podatki za
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kvalificirana potrdila, se zahteva sočasna prisotnost vsaj dveh oseb, ki morata imeti
dovoljenje za dostop. Členi 12 do 16 določajo elektronsko varovanje infrastrukture.
Overiteljeva informacijsko telekomunikacijska infrastruktura, ki je povezana v omrežje,
mora biti varovana s sistemi, ki preprečujejo nedovoljene dostope do sistema oziroma
odkrivajo morebitne že storjene nepooblaščene dostope. Takšni sistemi so na primer
požarni zidovi (angl. Firewall), protivirusni programi ter sistemi za zaznavanje vdorov
(angl. IDS – intrusion detection system). Zagotovljen mora biti pooblaščen dostop do
podatkov in sledljivost dostopa, za vse posege in funkcije, ki vplivajo na overiteljevo
upravljanje kvalificiranih potrdil.
Overitelj mora v okviru svoje tehnologije zagotavljati nedvoumno in varno ugotavljanje
istovetnosti imetnika iz podatkov za elektronsko podpisovanje. Prav tako mora overitelj
zagotoviti, da se podatki namenjeni generiranju kvalificiranega potrdila, uporabljajo
zaupno in zgolj enkrat.
Overitelj, ki izdaja kvalificirana digitalna potrdila, mora imeti svoja notranja pravila
sestavljena iz javnega ter zaupnega dela. Javni del pravil mora vsebovati določbe, ki
vplivajo na odnos med overiteljem in imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil, ki jih jim je
izdal overitelj. Prav tako morajo biti zapisane tudi določbe, ki se nanašajo na odnos med
overiteljem in tretjimi osebami, ki se na ta potrdila zanašajo. Javni del notranjih pravil
mora biti javno dostopen v elektronski obliki na internetu. Prav tako mora biti elektronska
ali klasična oblika tega dela pravil shranjena na trajnem nosilcu podatkov. Zaupni del
overiteljevih notranjih pravil ne sme priti v javnost, saj so v njemu zapisani podatki o
fizičnem in elektronskem varovanju, o tem kakšen je notranji nadzor overiteljevih
prostorov, kakšni so ti prostori ter kdo ima do njih dostop. V zaupnem delu pravil so
zapisana pravila ukrepanja v primeru nepredvidenih dogodkov, kot so požar, poplava,
odpoved strojne ali programske opreme ter groženj s strani človekove dejavnosti. Poleg
vsega navedenega pa Uredba določa, da mora zaupni del vsebovati tudi določila glede
vodenja dnevnikov in sestave zapisnikov.
Uredba določa čas veljavnosti kvalificiranih digitalnih potrdil, in sicer največ pet let, razen
za lastna potrdila, ki imajo lahko daljšo veljavnost. Uredba opredeljuje tudi varni časovni
žig, ki je lahko dokumentu dodan, priložen in mora biti z dokumentom povezan. Varni
časovni žig omogoča, da dobimo natančno informacijo o datumu, času in overitelju, ki je
časovni žig ustvaril. Pri notarski službi je varni časovni žig nujnost, saj lahko edino na
takšen način poizvemo o veljavnosti dokumentov.
Uredba v 38. členu določa tudi nujnost uporabe kvalificiranih digitalnih potrdil overitelja
SIGEN-CA za vse informacijske rešitve za elektronsko poslovanje v javni upravi.
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3.1.3 ZAKON O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER
ARHIVIH
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivsekga gradiva ter arhivih (v nadaljevanju
ZVDAGA) upošteva široko področje zajema, reproduciranja, hranjenja dokumentarnega in
arhivskega gradiva ter ureditev arhiva (infrastruktura, uporaba gradiva v arhivih) in
nadzor nad gradivom v arhivu. Za namen pričujočega dela sem se osredotočila na izvedbo
zajema dokumentarnega gradiva, hrambo dokumentarnega gradiva v elektronski in fizični
obliki.
ZVDAGA opredeljuje 5 temeljnih načel:
•
•
•
•
•

načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine
(reprodukcija),
načelo trajnosti,
načelo celovitosti,
načelo dostopnosti,
načelo varstva kulturnega spomenika.

Bistvo teh petih načel je, da ostane hranjeno gradivo v takšni obliki, ki omogoča njegovo
reprodukcijo in s tem kasnejšo uporabnost, podatki in informacije morajo biti trajno
shranjeni. Informacije morajo biti shranjene na način, ki omogoča njihovo
nespremenljivost in neokrnjenost. Zagotavljeno mora biti, da so informacije dostopne
samo pooblaščenim osebam, ter da so zavarovane pred izgubo in, da je dostop stalno
zagotavljen v času trajanja hrambe.
Po ZVDAGA je dokumentarno gradivo izvirno ali reproducirano gradivo, ki je bilo prejeto
ali je nastalo, pri delu pravnih in fizičnih oseb. Slednje lahko obstaja v elektronski ali fizični
obliki. Dokumentarno gradivo v fizični obliki je gradivo na fizičnem nosilcu zapisa, ki
omogoča reprodukcijo vsebine brez uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije.
Realno lahko kot tako predstavimo odločbo zapisano na fizičnem listu papirja, ki jo lahko
razmnožimo. Dokumentarno gradivo v elektronski obliki je gradivo v digitalni ali analogni
obliki. V digitalni obliki je gradivo v digitalni obliki zapisa in shranjeno na elektronskem
nosilcu zapisa. V analogni obliki pa je gradivo v analogni obliki zapisa in shranjeno na
elektronskem nosilcu zapisa (na primer avdio ali video zapis).
Za zajem dokumentarnega gradiva, ki je izvirno nastalo v digitalni obliki, mora biti
zagotovljen učinkovit zajem. Pri gradivu, ki je izvirno nastalo v fizični ali elektronski
analogni obliki pa mora biti po zakonu zagotovljena zanesljiva pretvorba (10. člen
ZVDAGA). Slednje pomeni, da mora biti ohranjena celovitost gradiva ter uporabnost
vsebine izvirnega gradiva. Pri pretvorbi mora biti zagotovljena tudi avtentičnost zajetega
gradiva. Zajeto gradivo mora biti enako kot izvirno. Pretvorba iz ene v drugo obliko mora
vsebovati primerno število kontrol pravilnosti in kakovosti pretvorbe. V primeru napak,
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mora pretvorba zagotavljati tudi odpravljanje slednjih ter skrb nad morebitnimi odstopanji
med izvirnim in zajetim gradivom. Morebitne dodane vsebine ter razne pripombe in
podatki o pretvorbi se morajo hraniti ločeno. Pri zanesljivi pretvorbi iz ene v drugo obliko,
mora biti hranjena tudi dokumentacija, s katero je moč dokazati, da uporabljene metode
in postopki redno zagotavljajo zanesljivo pretvorbo.
Zajeto gradivo, katerega predpisana hramba je daljša od petih let, se mora iz običajne
digitalne oblike pretvoriti digitalno obliko za dolgoročno hrambo. Pretvorba mora ohranjati
celovitost in uporabnost vsebine zajetega gradiva v običajni digitalni obliki. Če se
avtentičnost dokazuje z vsebinami, ki skozi čas izgubljajo ali povsem izgubijo svojo
vrednost, se avtentičnost zagotovi s strogo nadzorovanim dodajanjem vsebin, na primer s
ponovnim elektronskim podpisom. Dodajanje vsebine za potrjevanje avtentičnosti gradiva
se lahko dogodi na ravni posamezne enote gradiva ali na ravni celotnega zajetega arhiva
(11. člen, ZVDAGA).
Izvirno dokumetarno gradivo se lahko tudi uniči. Uničenje gradiva se mora evidentirati. V
skladu z ZVDAGA uničenje gradiva opravi 3-članska komisija, ki jo imenuje predstojnik
javnopravne osebe. V zapisniku morajo biti zavedeni naziv in naslov javnopravne osebe,
ime in priimek uslužbenca ter članov komisije, datum uničenje gradiva ter mora biti
opravljen popis gradiva. V slednjem morajo biti ponovno zavedeni naziv in naslov
javnopravne osebe, vsebina in čas nastanka gradiva oziroma morajo biti zapisani podatki
iz evidence o dokumentarnem gradivu javnopravne osebe (16. člen, ZVDAGA).
V ZVDAGA je zabeležena tudi priprava oseb, ki bodo zajemale ali hranile gradivo, na
zajem in hrambo dokumetarnega gradiva v digitalni obliki. V sklopu faz priprave morajo
osebe, ki bodo zajemale in hranile gradivo, opraviti popis virov gradiva, pripraviti je
potrebno študijo upravičenosti ter študijo izvedljivosti. Pred zajemom je potrebno
pripraviti tudi analizo tveganj in ukrepov za zmanjšanje tveganj. Prav tako je potrebno
pripraviti in tudi sprejeti notranja pravila organizacije, kjer se bosta izvajala zajem in
hramba gradiva v digitalni obliki. Notranja pravila morajo slednje podpirati. Notranja
pravila morajo poslati v potrditev državnemu arhivu javnopravne osebe, ostali pa jih tudi
lahko pošljejo v potrditev, vendar slednje ni zakonsko predpisano. V organizaciji mora biti
vzpostavljen notranji nadzor nad izvajanjem pravil. V primeru odstopanja mora biti
vzpostavljeno tudi ukrepanje ter se morajo spremeniti in dopolniti notranja pravila.
Slednje se lahko pripeti pri zakonodajnih spremembah ali zaradi tehnološkega napredka.
Vsako preverjanje notranjih pravil je potrebno ustrezno dokumentirati (17. člen,
ZVDAGA).
Način zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki lahko predpisi, ki urejajo upravno
poslovanje, določijo na drugačen način, vendar morajo ti predpisi upoštevati temeljna
načela ZVDAGA in specifičnost zajema gradiva (17. člen, ZVDAGA).
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ZVDAGA v 23. členu določa hrambo dokumentarnega gradiva. Za ustrezno varno hrambo
mora imeti oseba, ki hrani gradivo, zagotovljene ustrezne prostore in opremo, ustrezne
klimatske pogoje, stavba, kjer se gradivo hrani, mora biti zavarovana pred vlomom in
škodljivimu zunanjimi in notranjimi vplivi. Do gradiva smejo imeti dostop samo zanj
pooblaščene osebe. Hramba mora zagotavljati mespremenljivost in neokrnjenost ter
urejenost gradiva. 25. člen istega zakona določa tudi pogoje za hrambo gradiva v digitalni
obliki. Tu ločimo med varno hrambo izvirnega in zajetega gradiva. Varna hramba izvirnega
gradiva mora omogočati dostopnost, celovitost in uporabnost izvrinega gradiva. Zajeto
gradivo v digitalni obliki, mora celoten čas trajanja hrambe omogočati reproduciranje
gradiva, ob tem pa morajo biti zagotovljeni štirje pogoji, in sicer: dostopnost, uporabnost,
celovitost in avtentičnost.
Kot je že zgoraj omenjeno, moramo gradivo, za katerega je predpisana hramba daljša od
5 let, pretvoriti v digitalno obliko za dolgoročno hrambo. Dolgoročno se gradivo hrani v
digitalni obliki zapisa in na nosilcu zapisa za dolgoročno hrambo. S tem se zagotovi
ohranitev vsebine dokumetarnega gradiva. Oblika zapisa mora zagotavljati ohranitev
zapisa več kot pet let. Po tem obdobju pa mora biti omogočeno, da gradivo iz te oblike
lahko pretvorimo v novo digitalno obliko zapisa. Nosilec zapisa je elektronski nosilec, ki
zagotavlja vse pogoje varne hrambe in omogoča prepisovanje s sedanjih nosilcev na
bodoče nosilce.
ZVDAGA nadalje določa tudi pogoje za veljavnost in dokazno vrednost dokumentarnega
gradiva v digitalni obliki. Med drugim določa, da se vsaka enota varno shranjenega
gradiva v digitalni obliki šteje za enako posamezni enoti izvirnega gradiva. Pogoj za to je,
da sta tako zajem kot tudi hramba gradiva opravljena v skladu z notranjimi pravili, ki so
potrjena s strani državnega arhiva. V primeru, da ne obstajajo potrjena pravila pa morajo
slednja biti narejena v skladu z zahtevami zakona in njemu podrejenim podzakonskih
aktih ter, da so v skladu z enotnimi tehnološkimi zahtevami.
Četrto poglavje ZVDAGA govori o arhivskem gradivu. Za slednjega zakon pravi, da se le-ta
odbere iz dokumentarnega gradiva javnopravnih oseb na podlagi zakona ali po strokovnih
navodilih pristojnega arhiva. Dokumentarno gradivo, ki ima lastnost arhivskega, postane
arhivsko na podlagi odločbe državnega arhiva. V primeru nejasnosti ali gre za arhivsko ali
ne odloči minister, ki je pristojen za arhivsko področje.
Hramba arhivskega gradiva v digitalni obliki je dovoljena samo kot dolgoročna hramba
zajetega gradiva. Oseba, ki v digitalni obliki hrani gradivo, mora na zahtevo pristojnega
arhiva poročati o načinu in postopkih hrambe. Med drugim mora poročati podatke o
opremi, uporabljenih oblikah in nosilcih zapisa, o podatkih za zagotavljanje trajne
dostopnosti podatkov, o načrtovnih in izvedenih pretvorbah in prepisih na drug nosilec
zapisa. Poročati je možno tudi o ukrepih za zagotovitev celovitosti, avtentičnosti in
uporabnosti gradiva ter o morebitnih drugih dejavnikih, ki so pomembni z vidika hrambe.
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Za javno arhivsko gradivo morajo osebe javnega prava skrbeti za ohranjanje gradiva,
materialno varnost, celovitost in urejenost gradiva, ki ga prejmejo pri svojem delu in ki
nastajo pri izvajanju njihovega dela. Javnopravne osebe morajo s svojim kadrom in na
podlagi svojih materialnih in finančnih zmožnosti sodelovati s pristojnim arhivom pri
izdelavi navodil za odbiranje, odbirati morajo v skladu z navodili pristojnega arhiva ter
izročiti javno arhivsko gradivo arhivu. Slednje mora biti zagotovljeno najmanj 30 let po
nastanku.
Pogoje za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter programsko in strojno opremo za
spremljanje storitve hrambe gradiva v digitalni obliki, predpiše vlada Republike Slovenije.
Tovrstne storitve sme opravljati samo ponudnik, akreditiran s strani državnega arhiva.
3.1.4 UREDBA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (v nadaljevanju: Uredba)
podrobneje določa ureditev področja varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Drugo poglavje Uredbe vsebuje določbe za pripravo in organizacijo zajema in hrambe
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki. Določa faze priprave in organizacije, kar je
opredeljeno tudi v ZVDAGA. Med drugim je tu določeno, da mora biti opravljena
predhodna raziskava, da morajo biti sprejeta notranja pravila in določa tudi izvedbo
hrambe ter spremljanje notranjih pravil in ukrepanje ob odstopanjih. Uredba natančneje
določa določbe, ki morajo obsegati notranja pravila osebe, ki zajema in shranjuje
dokumentarno gradivo ter arhivsko gradivo. Med drugim gre tu za določbe o notranji
organizaciji, vlogah, pooblastilih ter številu oseb in njihovi usposobljenosti. Notranja
pravila morajo obsegati tudi določbe o tehničnih in postopkovnih lastnostih ter podatke o
ravni varnosti informacijskega sistema, ki je namenjen hrambi dokumentarnega in
arhivskega gradiva.

3.2

PREDPISI NA PODROČJU NOTARSKE SLUŽBE

Temeljni predpisi, ki urejajo delovanje notarske službe v Republiki Sloveniji, so Zakon o
notariatu, Pravilnik o poslovanju notarja ter Statut notarske zbornice Slovenije. Našteti so
predstavljeni v nadaljevanju.
3.2.1 ZAKON O NOTARIATU
Zakon o notariatu (v nadaljevanju: ZN) je sprejel Državni zbor na svoji seji dne 21.
februarja leta 1994. Notariat je bil določen kot javna služba že z Ustavo RS leta 1991. Od
leta sprejetja je bil ZN podvržen večkratnim spremembam in dopolnitvam; skupno je bil
dopolnjen kar šestkrat, od tega samo v letu 1994, se pravi na začetku delovanja, dvakrat.
ZN je bil spremenjen ali dopolnjen zaradi sprejetja ali sprememb druge zakonodaje
štirikrat. Prve spremembe so bila posledica zamude pri imenovanju prvih notarjev, in sicer
se je spremenil 127. člen ZN, ki določa, da se Notarska zbornica konstituira in začne
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delovati, ko je imenovanih prvih 30 notarjev. Začetek dela notarjev bi namreč moral biti 1.
januar 1995, zaradi zamude pa se je začetek dela prestavil na 1. junij 1995.
3.2.1.1

Notariat kot javna služba

Notariat je opredeljen kot javna služba v prvem členu ZN, slednjega opravljajo notarji in
notarke kot svoboden poklic. Slednja besedna zveza je v ZN ostala, kljub številnim
amandmajem. Je bil pa dodan tretji odstavek istega člena, ki govori o opravljanju
notariata kot svoje osebne poklicne dejavnosti, razen v primerih, ki jih določa ZN. Po
mnenju notarke Nevenke Kovačič, je bil razlog za slednje dejstvo, da so se nekatere
notarske pisarne zelo širile z notarskimi kandidati in namestniki. Avtorica slednje
poimenuje kar »notarske tovarne« (2009, str. 23). 2. člen ZN opredeljuje naloge notarja,
to so sestavljanje javnih listin, ki morajo biti v skladu s 13. členom ZN sestavljene v
slovenskem jeziku, razen na dvojezičnih območjih, prevzemanje listin v hrambo ter tudi
denarja in vrednostnih papirjev, opravljanje vseh oblik alternativnega reševanje sporov ter
izvajanje opravil po navodilih sodišča. Notarske listine, so skladno s 3. členom ZN,
notarski zapisi, zapisniki in potrdila.
3.2.1.2

Pogoji za zasedbo delovnega mesta notar

Za notarja je lahko imenovan posameznik, ki je državljan Republike Slovenije ali tudi
tujec, če izpolnjuje ostale pogoje določene v ZN. Notar mora biti poslovno sposoben in
imeti splošno zdravstveno zmožnost. Notar mora biti po izobrazbi univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma mora imeti v Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne
fakultete. Zanimivo je, da nekatere druge evropske države nimajo takšne zahteve. V
Estoniji na primer je pogoj izobrazba, kakršno mora imeti sodnik in poleg tega opravljen
tudi notarski izpit. Na Irskem je prav tako pogoj notarski izpit. V Sloveniji ZN sicer določa
v 10.a. členu, da se izbirni postopek za notarja opravi tudi s pisnim preizkusom
usposobljenosti ali z ustnim zagovorom. Na žalost ni natančno predpisano za kakšen
preizkus gre, prav tako ne moremo iz ZN razbrati ali je samo pisni ali ustni ali vedno oba
preizkusa. Iz tega bi lahko smatrali, da gre za neenakopravno obravnavo med kandidati.
Prav tako je zanimivo, da minister opravi izbiro izmed pomočnikov, ki izpolnjujejo pogoje.
Minister imenuje 3-člansko komisijo, ki posreduje mnenje nazaj ministru. Tudi ustni
razgovor lahko opravi minister sam. Minister, v skladu 10. členom ZN, imenuje notarja na
prosto delovno mesto. Zoper odločbo o imenovanju prav tako ni možna pritožba. Minister,
pristojen za pravosodje, ima veliko diskrecijsko pravico v tem postopku. Zanimiv je tudi 3.
odstavek 10.a. člena, ki pravi, da morajo imeti člani komisije opravljen pravniški izpit in
najmanj pet let izkušenj na pravniških delih. Tu bi morale biti predpisane notarske
izkušnje, saj se slednje bistveno razlikujejo od ostalih pravniških poklicev, kot so sodniki in
odvetniki. Slednje je v krajšem intervjuju, opravljenem dne 15. maja 2013, izpostavila tudi
predsednica Notarske zbornice, ga. notarka Marjana Tičar Bešter (Intervju, 2013). Drugi
pogoji za zasedbo notarskega delovnega mesta so, da ima posameznik opravljen pravniški
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državni izpit (in ne notarskega), da ima pet let delovnih izkušenj na pravniških delih, od
tega mora imeti najmanj eno leto opravljeno pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na
državnem tožilstvu ali pravobranilstvu. Delo je lahko opravljeno tudi v tujini. Bodoči notar
mora biti vreden javnega zaupanja, aktivno mora obvladati slovenski jezik in imeti opremo
ter prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje notariata. Bodoči notar tudi ne sme
še imeti dopolnjenih 64 let starosti. Z dopolnitvijo tega leta kandidat ne izpolnjuje več
pogojev za zasedbo prostega delovnega mesta notarja, ki ga objavi ministrstvo, pristojno
za pravosodje (2. odstavek 10. člena). Z ZN je tudi določeno število in sedeži notarskih
mest. Število notarskih mest je 1 notar na vsakih 20.000 prebivalcev. Na območje enega
okrajnega sodišča naj bi prišel po en notar oziroma, če je gostota prebivalcev večja, je
notarjev prav tako več. Notar sme opravljati poslovanje za celotno območje države, kar
pomeni, da lahko notar, ki ima svoj sedež v Kopru, opravlja delo tudi za stranko iz
Maribora. Po drugi strani pa sme sodišče nalagati opravljanje zadev samo notarjem, ki
imajo sedež na njihovem področju. Prav tako ZN določa, da sme notarske zapise pravnih
poslov o ustanovitvi hipoteke in zemljiškega dolga na nepremičninah sestaviti zgolj notar,
ki ima sedež na območju okrajnega sodišča, kjer leži nepremičnina. Torej obstajajo
določene omejitve glede na področje, kje lahko notar opravlja svoje delo.
3.2.1.3

Prisega in notarjeve potrebščine

Notar v skladu z 2. odstavkom 16. člena priseže pred predsednikom višjega sodišča, na
območju katerega je sedež notarskega mesta. Ta prisega se glasi: »Prisegam, da bom
spoštoval pravni red Republike Slovenije in notariat opravljal vestno, pošteno in
nepristransko.« Pred prisego si mora notar priskrbeti pečat, žig ter varen elektronski
podpis, overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Notarski elektronski podpis je bil
dodan v ZN s spremembo Zakona o sodnem registru, dne 10. novembra 2006.
Pečat
•
•
•
•

in žig notarja morata vsebovati:
grb Republike Slovenije,
ime in priimek notarja,
naziv notarskega mesta,
ime kraja, kjer ima notar sedež.

Predsednik okrajnega sodišča, na območju katerega bo deloval notar, overi odtis pečata in
žiga. Slednje predsednik sodišča deponira pri Notarski zbornici Slovenije. Notar mora
izstaviti zahtevo na Notarsko zbornico za izstavitev kvalificiranega digitalnega potrdila ter
za izkaznico. Notar ob prenehanju notarske službe ali v primeru suspenza vrne izkaznico
Notarski zbornici in zahteva preklic kvalificiranega potrdila. Notarska zbornica v soglasju z
ministrom, ki je pristojen za pravosodje, določi seznam overiteljev, ki smejo izdajati
kvalificirana digitalna potrdila notarjem. Overitelji morajo v skladu z ZN evidenco o izdanih
notarjevih potrdilih voditi ločeno od preostalih izdanih digitalnih potrdil.
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ZN določa, da sme notar pečat in žig uporabljati samo v času poslovanja. Slednje mora
skrbno varovati pred tretjimi osebami. V primeru, da notar izgubi pečat ali žig oziroma, da
mu slednje izgine ali je ukradeno, mora to nemudoma javiti Notarski zbornici. Novi pečat
in žig se morata nato razlikovati od prejšnjih po obliki. Notar ju sme uporabiti po overitvi s
strani predsednika okrajnega sodišča, kjer ima notar locirano svojo pisarno. Če v tem času
notar najde pečat in žig, to predloži Notarski zbornici, ki ju mora komisijsko uničiti. Pri
elektronskem podpisu in žigu se uporabljajo, v skladu z ZN, enake določbe (28. člen). Pri
slednjem sicer ne gre za komisijsko uničenje fizičnega potrdila, temveč gre za preklic
digitalnega potrdila, za katerega mora overitelju podati zahtevo Notarska zbornica (več o
tem v poglavju 5.1.2.2).
3.2.1.4

Hramba listin

Notarske zapise hrani notar, ki je zapise sestavil, udeležencem pa se izdajajo odpravki.
Notar sme izročiti izvirnik notarskega zapisa samo Notarski zbornici ali sodišču na podlagi
pisne odredbe ali naloga. Izročitev je lahko začasna, na mesto, kjer je bila izročena listina,
pa se vloži uradni zaznamek o predmetu, udeležencih, datumu sestave in poslovni številki
notarskega zapisa ter o datumu, ko je bil zapis izročen. ZN ne določa načina hrambe, na
primer, da se ta ureja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega gradiva. ZN
tudi ne določa načina elektronske hrambe in kako se izroči odpravek sklepa ali izvirnik v
elektronski obliki. Na poslagi zapisanega v zakonodaji lahko sklepamo, da je to urejeno z
ZVDAGA.
3.2.1.5

Overitve

Overitev, sodeč po pisanju na spletni strani Notarske zbornice Slovenije, pomeni, da
»notar potrdi, da ste neko listino res podpisali oziroma priznali, da je podpis, ki je že bil na
tej listini, res vaš«. Notar lahko overi prepise, prevode (če ima status sodnega tolmača) in
podpise. Notar lahko potrdi, da je stranka vpričo njega lastnoročno ali varno elektronsko
podpisala listino (64. člen). Pri overitvi varnega elektronskega podpisa mora notar
preveriti veljavnost kvalificiranega potrdila. Overitev se doda k listini v elektronski obliki z
navedbo, kako se je istovetnost ugotovila in kako je bila ugotovljena veljavnost
elektronskega podpisa. V slednjem primeru bi torej bilo zapisano, da je elektronski podpis
in s tem kvalificirano potrdilo veljavno do nekega določenega datuma ter ugotovitev, kdo
je oseba, ki je elektronsko podpisala lisitno, s pomočjo osebne izkaznice ali drugega
identifikacijskega sredstva. Poleg ugotovitev o istovetnosti ter veljavnostjo elektronskega
podpisa se pred varnim elektronskim podpisom notarja, doda še opravilna številka
vpisnika in datum. Slednji bi se lahko dodal tudi s pomočjo dodatka časovnega žiga, ki ga
notar doda notarski listini (38.a člen).
ZN je, v zvezi z notarskimi overitvami, v svoji noveli leta 2004 črtal 52. člen ZEPEP. Slednji
je prepovedoval uporabo določbe 15. člena ZEPEP, dokler se ne uveljavi zakon, ki bo
uredil pogoje elektronskega poslovanja pri overjanju podpisa pred notarjem ali drugim
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pristojnim organom. 15. člen ZEPEP se glasi: »Varen elektronski podpis, overjen s
kvalificiranim potrdilom, je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden
lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost.«
Zakonodajalec je torej šele z novelo ZN omogočil notarjem elektronsko poslovanje.
3.2.1.6

Pomočniki, pripravniki in nadomeščanje notarjev

Notar ima lahko zaposlenega enega notarskega pomočnika. Prosto mesto zanj, na podlagi
predloga notarja, razpiše Notarska zbornica Slovenije. Izbiro prav tako opravi slednja,
vendar soglasno z notarjem, pri katerem je prosto mesto pomočnika. Izbrani notarski
pomočnik je vpisan v imenik notarskih pomočnikov. Pred vpisom v imenik mora notarski
pomočnik podati svojo prisego pred predsednikom Notarske zbornice Slovenije in overiti
svoj podpis (ZN ne določa priskrbitve varnega elektronskega podpisa). Namesto notarja
sme notarski pomočnik opravljati vse posle, razen potrjevanja sklepov organov
upravljanaj. Na listine se podpiše z imenom in dostavkom »notarski pomočnik«. Notar
mora na vsaki listini s podpisom potrditi, da je listino pregledal. Izjeme slednjega so
overitve podpisov, izpiskov iz družbenih ali poslovnih knjig.
Položaj notarskega pripravnika ima oseba, ki je pri notarju zaposlena in se usposablja za
pridobitev pravice opravljati pravniški državni izpit. Notarski pripravnik začne opravljati
prakso pri notarju po vpisu v imenik pripravnikov, o katerem odloča Notarska zbornica. Ob
vpisu v imenik se izda notarskemu pripravniku izkaznica.
Nadomeščanje notarja, ki je odsoten več kot en delovni dan, bodisi na dopustu bodisi
zdravstveno ali kako drugače zadržan, se opravi preko začasnega namestnika (drug notar,
ki nadomešča). Slednjega praviloma določi notar. V kolikor tega ne stori, določi začasnega
namestnika Notarska zbornica. Notarja lahko nadomešča tudi notarski pomočnik, če ima
več kot pet let praktičnih izkušenj na pravniških delovnih mestih, po opravljenem
pravniškem izpitu, od tega vsaj eno leto pri notarju ali odvetniku, na sodišču, državnem
pravobranilstvu ali državnem tožilstvu (5. točka 8. člen ZN).
Začasni namestnik, bodisi drug notar bodisi notarski pomočnik, vodi notarsko pisarno »v
imenu in za račun odsotnega notarja ter uporablja pečat in žig nadomeščanega notarja«
(104. člen ZN). Nadomeščanje elektronskega poslovanja v ZN ni določeno; sodeč po ZN
notarski pomočnik, ki sme nadomeščati notarja, nima varnega elektronskega podpisa. ZN
tudi ne določa, kako nadomešča drug notar v primeru elektronskega poslovanja. Začasni
namestnik uporablja pečat in žig notarja, ki ga nadomešča; njegovega elektronskega
podpisa po vseh pravilih o elektronskem poslovanju ne bi smel uporabljati. Na žalost v ZN
ni določbe, ki bi omenjala način tovrstnega nadomeščanja. Slednje bi moralo biti zakonsko
urejeno, saj ne gre za krajši čas, ko tovrstnega načina dela preprosto ni, temveč gre tudi
za daljše odsotnosti, na primer v primeru mirovanja funkcije notarja zaradi izvolitve ali
imenovanja v državno funkcijo. Po besedah predsednice Notarske zbornice se
nadomeščanje elektronskega poslovanja opravlja s certifikatom nadomeščanega notarja
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(E-komunikacija, 2013). Pri primerjavi z Estonijo je opažena manjša razlika v
nadomeščanju notarja. Nadomestni notar tudi vodi notarsko pisarno nadomeščanega
notarja, prav tako v njegovem imenu, vendar se na koncu listine zapiše ime obeh notarjev
in pri notarju, ki nadomešča, se tudi zapiše, da gre za notarja, ki nadomešča (Estonian
Chamber of Notaries).
3.2.2 PRAVILNIK O POSLOVANJU NOTARJA
Pravilnik o poslovanju notarja (v nadaljevanju: Pravilnik) je bil sprejet leta 1994 na
podlagi 95. člena ZN, ki pravi, da se »s predpisom natančneje določi vrste vpisnikov in
knjig, ki jih mora voditi notar, njihovo vsebino ter način vodenja in overjanja vpisnikov in
knjig«.
Pravilnik natančno določa, katere vpisnike in knjige mora voditi notar. To so splošni
vpisnik, vpisnik overitev podpisov in vpisnik deponiranih podpisov z abecednim imenikom
strank, protestni register, vpisnik zadev, ki jih notarju preda sodišče z abecednim
imenikom strank, vpisnik oseb, ki so pred notarjem sestavile oziroma mu podale v hrambo
oporoko, vpisnik hrambe denarja, vrednostnih papirjev in listin, vpisnik zemljiškoknjižnih
postopkov z abecednim imenikom strank in skupni abecedni imenik strank za vpisnike, pri
katerih je potrebno voditi abesedni seznam. Poleg teh notarji vodijo še poslovne knjige (3.
člen, Pravilnik). Vsi našteti vpisniki v fizični obliki morajo biti vezani v trde platnice, strani
morajo imeti označene z zaporednimi številkami, njihovi listi morajo biti prešiti z vrvico,
konca vrvice pa morata biti pritrjena z nalepko notarske zbornice. Na ovitku vpisnika mora
biti označba, leto, za katerega se vpisnik vodi, in ime in priimek ter sedež notarja (4. člen,
Pravilnik). Sprememba Pravilnika, leta 2009, je določila, da je možna tudi elektronska
oblika. Vsi našteti vpisniki se lahko vodijo v elektronski obliki, razen vpisnika
zemljiškoknjižnih postopkov, za katerega je predpisano, da se vodi izključno v elektronski
obliki. Notar lahko prične z vodenjem vpisnikov in knjig v elektronski obliki po vpisu v
evidenco notarjev, ki vodijo vpisnike in knjige v elektronski knjigi. Slednjo vodi Notarska
zbornica Slovenije. Evidenca vsebuje podatke o stanju zaključenih in potrjenih vpisnikov in
knjig v fizični obliki na določen dan in začetni dan, od katerega se notarjevo poslovanje
vodi elektronsko. Pravilnik določa, da morajo biti v elektronski obliki zagotovljene enake
lastnosti vpisnikov in knjig kot v fizični obliki. V elektronski obliki morajo vpisniki in knjige
vsebovati vse podatke, ki so predpisani v Pravilniku za fizično obliko. Če Pravilnik določa
vsebnost podpisa notarja ali njegovega pomočnika oziroma namestnika notarja v
elektronski obliki, pogoj izpolnjuje varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim
potrdilom. V kolikor je v fizični obliki določen žig ali pečat, slednje ne velja za vpisnike in
knjige v elektronski obliki (4.a. člen, Pravilnik). Pravilnik natančno določa, kateri podatki
se morajo vpisati v kateri vpisnik oziroma knjigo. Slednji podatki so vključeni v programu
eNotar, ki ga po besedah predsednice Notarske zbornice Slovenije, notarke Marjane Tičar
Bešter, uporablja dve tretjini slovenskih notarjev (več o tem v poglavju 4.5).
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Pravilnik, v členih od 30 do 34, določa tudi način hrambe notarskih vpisnikov, spisov in
knjig. Predvsem je izpostavljeno, da notarski spisi ne smejo biti izpostavljeni vlagi ali
drugim okoliščinam, ki bi lahko povzročile poškodovanje ali uničenje spisa (30. člen,
Pravilnik). Spisi, v fizični obliki, morajo biti hranjeni v posebnih omarah, vloženi v
registratorje (31. člen, Pravilnik). Notarske listine pa morajo biti hranjene ločeno od
drugih spisov, v železni omari, razvrščene po zaporedni številki vpisa (32. člen, Pravilnik).
Za oporoke pa velja še večja stopnja varnosti, in sicer morajo biti hranjene v zaprtem in
zapečatenem ovitku. Hranjene pa morajo biti v zavarovani železni blagajni po abecednem
vrstnem redu (33. člen, Pravilnik). Vse zapisano, sodeč po pisanju notarke Nevenke
Kovačič v svoji knjigi, v praksi ni zastavljeno na takšen način (2009, str. 32).
Pravilnik v 34. členu določa, da notar hrani spise še deset let po sklenitvi spisa. Notarski
spis se sklene ob prejemu pisanja, odpre se tako, da se pisanje vloži v ovitek spisa (25.
člen, Pravilnik). Po desetih letih sme notar spis uničiti. O uničevanju napravi zapisnik, ki
mora vsebovati opravilne številke spisov, ki se uničijo in navedbo dokumentarnega
gradiva, ki ima lastnost arhivskega gradiva in se zato predloži pristojnemu arhivu (34.
člen, Pravilnik). Če povzamemo zakon, ki ureja dokumentarno in arhivsko gradivo, je
dokumentarno gradivo izvirno ali reproducirano gradivo, ki je bilo prejeto oziroma je
nastalo pri delu pravnih in fizičnih oseb, torej tu lahko vključimo tudi notarje, kot
javnopravne osebe, pri delu katerih nastaja gradivo. Izvirno dokumentarno gradivo se
sme uničiti, vendar mora biti to evidentirano. Zanimivo je, da ima ZVDAGA kot temeljni
akt o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, zapisan drugačen postopek
uničenja. Pravilnik namreč določa, da notar sam uniči spis po preteku desetih let, medtem
ko ZVDAGA določa, da mora uničenje opraviti 3-članska komisija, ki jo mora imenovati
predstojnik javnopravne osebe. Za uničenje mora biti zapisan tudi zapisnik, ki vsebuje
poleg opravilnih številk spisov in navedbo dokumentarnega gradiva, ki ima lastnost
arhivskega in je zato predložen arhivu (34. člen, Pravilnik), tudi naziv in naslov
javnopravne osebe, ime in priimek uslužbenca ter članov komisije in datum uničenja
gradiva. V popisu morajo biti po ZVDAGA zapisani tudi vsebina in čas nastanka gradiva
(16. člen, ZVDAGA). Slednje je spremenila novela Pravilnika iz leta 2009 (Kovačič, 2009,
str. 33). Upokojena notarka Nevenka Kovačič v svoji knjigi omenja tudi problematiko
desetletnega roka hrambe, saj je splošni zastaralni rok 5 let. S tem se povečuje količina
spisov in notarskih listin, ki jih mora notar hraniti daljše obdobje, kot bi bilo potrebno.
Glede slednjega je sicer več mnenj. Splošni zastaralni rok iz 371. člena Zakona o
obligacijskih razmerjih je pet let, vendar sklep senata Vrhovnega sodišča RS argumentira,
da je tu potrebno upoštevati čas, ki je predpisan za zastaranje. Krajši zastaralni rok je
predpisan za t.i. »ponavljajoče terjatve, manj pomembne terjatve, terjatve med
gospodarskimi subjekti in terjatve, pri uveljavljanu katerih utegnejo nastati težave z
dokazovanjem ...«. Skladno s sklepom pa lahko obstajajo tudi okoliščine, ki utemeljujejo
desetletni, torej daljši, zastaralni rok. V sklepu je bilo ugotovljeno še, da se splošni
zastaralni rok ne more nanašati na terjatve, ki so ugotovljene z neposredno izvršljivim
notarskim zapisom (Vrhovno sodišče RS, Sklep II Ips 75/2006).
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Avtorica N. Kovačič je izpostavila tudi prilagoditev Pravilnika elektronskemu poslovanju
(2009, str. 33). Deloma je spremembe vnesla novela Pravilnika leta 2009, ki je dejansko v
Pravilnik vnesla obstoj elektronskega poslovanja. Med drugim je vnesla 4. a. člen, ki
govori o tem, da se vpisniki in knjige lahko vodijo v elektronski obliki. Vendar po pregledu
Pravilnika deluje kot glavna določba o »novem« elektronskem poslovanju, določba
tretjega odstavka 4. a. člena, ki pravi: »Kadar ta Pravilnik določa, da mora vpisnik ali

knjiga vsebovati podpis notarja, notarskega pomočnik ali namestnika, je ta pogoj v
elektronski obliki izpolnjen z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim
potrdilom. Lastnoročni podpis stranke iz 3. točke 18. člena tega Pravilnika se izpolni z
elektronsko zajetim lastnoročnim podpisom stranke, elektronsko podpisanim z varnim
elektronskim podpisom notarja, overjenim s kvalificiranim potrdilom notarja. Določbe tega
Pravilnika o žigosanju oziroma pečatenju ne veljajo za vpisnike in knjige v elektronski
obliki.« Torej so vsi lastnoročni podpisi zamenjani z elektronskimi in lastnoročni podpisi
strank so zamenjani z elektronsko zajetim podpisom, s pomočjo podpisne tablice. V skladu
z 38.a členom ZN se sicer lahko tudi stranka varno elektronsko podpiše. 64. člen ZN tudi
predvideva overjanje varnega elektronskega podpisa. Slednja dejstva niso upoštevana v
novem Pravilniku.
3.2.3 STATUT NOTARSKE ZBORNICE SLOVENIJE
Statut notarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju Statut) je bil sprejet dne 15. februarja
1995 s strani prvih trisedet notarjev v RS. Statut je bil od svojega začetka večkrat
noveliran, skupno je bil deležen 4 sprememb in dopolnitev, zadnjo v letu 2007. Statut
določa, da Notarska zbornica Slovenije 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« (1. člen,
Statut). V zbornico se obvezno združujejo vsi notarji in notarski pomočniki (2. člen,
Statut). Statut dalje opredeljuje organe zbornice, ki so skupščina, predsednik zbornice,
izvršni odbor, nadzorni odbor ter disciplinski komisiji I. in II. stopnje, ter opredeli njihove
naloge in pooblastila.

3.3 STRATEŠKI DOKUMENTI V REPUBLIKI SLOVENIJI NA PODROČJU
PRAVOSODJA
V tem poglavju bosta predstavljena dva strateška dokumenta, ki sta pomembna za razvoj
elektronskih storitev na področju pravosodja. Prvi je dokument E-pravosodje, ki velja za
obdobje 2008–2013, druga pa je strategija Pravosodje 2020. Obe podpoglavji
predstavljata povzetek temeljnih dokumentov.
3.3.1 E-PRAVOSODJE
E-pravosodje je strategija informatizacije slovenskega pravosodnega sistema, sprejeta s
strani Ministrstva za pravosodje za obdobje od 2008 do 2013. Glavni cilj strategije je
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povezovanje storitev institucionalnega okolja s pomočjo tehnoloških inovacij oziroma čim
boljši izkoristek informacijsko komunikacijskih tehnologij, ki jih imamo danes na voljo za
pomoč pri izboljšanju učinkovitosti poslovanja pravosodnih organov. V uvodu strategije je
zapisano, da ne gre zgolj za informacijsko podporo trenutnim procesom, temveč gre za
izboljšanje učinkovitosti poslovanja oziroma za spreminjanje poslovanja, v kolikor se s
pomočjo tehnologije ugotovi boljši način izvedbe.
Cilji, zapisani v strategiji informatizacije pravosodnega sistema v Sloveniji, so štirje:
1.
2.
3.
4.

sodelovanje;
informacijska in komunikacijska infrastruktura;
razvoj informacijskih rešitev;
znanje in izobraževanje.

Cilj področja sodelovanja je predvsem ta, da se ustanovi redna komunikacija med
odgovornimi osebami za informacijsko tehnologijo. Slednjo naj bi sestavljali vsi udeleženci
pravosodja, torej tudi notarji. V sklopu sodelovanja je potrebna tudi realizacija hitre, varne
in zanesljive izmenjave informacije med deležniki. V skladu s tem je potrebno vzpostaviti
tudi ustrezne varnostne in tehnološke standarde. Ključno področje informacijske in
komunikacijske infrastrukture govori predvsem o določitvi minimalnih standardov za
informacijsko tehnologijo ter komunikacijsko opremo vseh udeleženih v pravosodju. V tem
smislu bi se ustrezno opremilo vsa delovna mesta v pravosodju z računalniškimi
napravami in komunikacijsko opremo. Poudarjena je tudi povezljivost informacijskih
sistemov v pravosodju na nacionalni ravni. Kazalnik za vse te cilje in ukrepe je »sestavljen
seznam minimalnih standardov za računalniške naprave in komunikacijsko opremo«.
Glede na navedene cilje, ki jih želi pravosodje doseči s pomočjo informacijske in
komunikacijske infrastrukture, in glede na zapisano v strategiji, lahko iz kazalnika
sklepamo, da gre za prvi korak na poti do vseh zapisanih ciljev. Urejen seznam potreb še
ne pomeni opremljenost delovnega mesta z informacijsko tehnologijo. Seznam pomeni
samo začetek potreb. V okviru cilja razvoja informacijskih rešitev je potrebno upoštevati
uporabnost predlaganih rešitev za celotno pravosodje ter ustrezno informacijsko podpreti
temeljne poslovne procese, kot so na primer elektronski vpisniki in registri. V Strategiji je
zapisana tudi možnost elektronske oddaje vlog in spremljanje poteka postopka v
elektronski obliki. Slednje je možno v nekaterih upravnih postopkih preko e-uprave (npr.
elektronska vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev). Področje znanje in
izobraževanje poudarja dostop do informacij v elektronski obliki, ki jih posamezniki
potrebujejo pri svojem delu. V pravosodju naj bi s pomočjo te strategije bili priča tudi
spodbujanju inovativnih rešitev, vendar slednje ni vedno možno zaradi nekaterih
zakonskih ovir. Zaposleni v pravosodju morajo, sodeč po pisanju v strategiji, biti
informacijsko pismeni, slednje mora biti zagotovljeno vsem udeleženim v pravosodju.
Kazalnik za to področje je število podeljenih potrdil oziroma število udeleženih na
usposabljanjih in izobraževanjih. Slednji kazalnik po mojem mnenju ni najbolj učinkovit,
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ker so določena izobraževanja lahko obvezna za javne uslužbence in pri večini ni težko
priti do potrdila, da se je posameznik udeležil seminarja. Morda bi bil boljši kazalnik
uspeh, dosežen na seminarjih, ki se jih udeležujejo predstavniki pravosodja. Na takšen
način bi lahko ugotovili, kakšno je splošno znanje na določenih področjih po službah.
Zastavljene cilje naj bi slovenski pravosodni sistem dosegel predvsem s prilagajanjem
pravosodnih poslovnih procesov ter uporabo sodobne informacijske tehnologije. Cilj
strategije je predvsem ponovna vzpostavitev zaupanja v pravosodni sistem v Republiki
Sloveniji ter učinkovitejše delovanje pravosodnega sistema, kar bi se odražalo predvsem
v zmanjšanju sodnih zaostankov (npr. projekt Lukenda). Slednje se sicer, po podatkih iz
medijev, ni povsem uresničilo. V članku na portalu 24ur.com, dne 31. januarja 2013, je bil
takratni pravosodni minister mnenja, da se sodni zaostanki ne zmanjšujejo, temveč ravno
nasprotno, se povečujejo. Podpredsednica vrhovnega sodišča mag. Nina Betteto je ob
ministrovi izjavi trdila, da stanje, kot ga prikazuje minister ni realno. Mag. Bettetova je
podala izjavo, da »obstajajo razlike v metodologiji, ki jo za izračun sodnih zaostankov
uporabljajo na ministrstvu, in tisti, ki jo uporabljajo v sodstvu« (Portal 24ur.com, 31. 1.
2013). Slednji argument ni najboljši, saj je ministrstvo tisto, ki pripravlja strategije
delovanja pravosodnega sistema v Sloveniji. Sodeč po slednjem so lahko v strategiji
zapisani popolnoma napačni podatki in napačni poudarki, saj je lahko ministrstvo v
predhodni analizi stanja na določenem področju uporabljalo kazalnike, ki so mu podali
napačen zaključek dejanskega stanja. V sredini meseca julija 2013 so v medijih krožile
objave o potrebnem plačilu kazni, ki jo je Sloveniji naložilo Evropsko sodišče za človekove
pravice v Strasbourgu. Dne 18. julija 2013 je bilo v Dnevnikovi spletni izdaji zapisano, da
mora Slovenija plačati okoli 11.000 evrov kazni zaradi dveh primerov, ki sta na slovenskih
sodiščih potekala, prvi 9 let in drugi 14 let (Časopis Dnevnik, 18. 7. 2013). V objavljeni
novici na spletni strani Vrhovnega sodišča RS pa je bilo, dne 11. februarja 2013, zapisano,
da se je število zadev, starejših od 10 let, v letu 2012 znižalo za dobrih 20 odstotkov
(Vrhovno sodišče RS, 11. 2. 2013). V gradivu, objavljenem v prilogi te novice, je zapisano,
da se za odpravo zaostankov predvidevajo ukrepi na naslednjih področjih: informatizacija,
organizacija poslovanja in področje zakonodaje (Vrhovno sodišče RS, 11. 2. 2013,
gradivo, str. 23).
V strategiji e-pravosodja je zapisano, da se pojem e-pravosodje razume kot optimizacija
poslovanja med pravosodnimi organi samimi in med pravosodnimi organi in organi ter
posamezniki navzven. Na koncu je cilj e-pravosodja večja učinkovitost pravosodja. Epravosodje se odvija v sklopu treh komponent: institucionalna, organizacijska in
tehnološka komponenta. Institucionalno komponento sestavlja pravna podlaga, ki ni
odvisna zgolj od pravosodja, temveč je splet različnih virov, ki se morajo vsi strinjati glede
skupne odločitve o spremembi ali dopolnitvi določenega akta. V tem pogledu je ta
komponenta zelo zahtevna. Organizacijska komponenta predstavlja postopke, po katerih
pravosodje deluje, in kulturo delovanja v organizacijah. Tehnološka komponenta pa
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predstavlja informacijske sisteme, s pomočjo katerih organizacija in njeni procesi delujejo.
Slednja je odvisna predvsem od trenutne stopnje razvoja informacijske tehnologije.
Vizija e-pravosodja je »v pravosodnem okolju uveljaviti sodobne informacijske in
komunikacijske storitve, ki naj bistveno pripomorejo k učinkovitemu poslanstvu
pravosodnega sistema«. Zdi se, da ministrstvo, ki je strategijo sprejelo, meni, da bo
informacijska tehnologija rešila vse težave, s katerimi se trenutno sooča pravosodje,
predvsem daje velik pomen hitrejšemu reševanju zadev. Če vzamemo za primer notariat,
je elektronsko poslovanje res pripomoglo k hitrejšemu reševanju zadev, vendar ne toliko
kot bi posameznik želel. Po besedah predsednice notarske zbornice, notarke Marjane T.
Bešter, je na primer izvedba overitve, ki je prej trajala 5 minut in sedaj s pomočjo
tehnologije traja kakšno minuto manj, res hitrejša, vendar ne bistveno (Notarka Marjana
T. Bešter, e-komunikacija, 7. 8. 2013). V viziji so med nosilci in udeleženci e-pravosodja
zavedeni tudi notarji.
Z uresničitvijo vseh zastavljenih ciljev v Strategiji, bi si slovensko pravosodje res
zagotovilo temelj za kakovostno, hitro in učinkovito delo v pravosodnih organih, prav tako
za nadaljnji razvoj e-pravosodja in konkurenčno vključevanje v evropski prostor. Sodeč po
zgoraj omenjenem pisanju v medijih v zvezi s sodnimi zaostanki, je videti, da se
pravosodje sooča s težavo na področju sodelovanja vseh deležnikov.
3.3.2 STRATEGIJA PRAVOSODJE 2020
Razlog zakaj je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (v nadaljevanju: Ministrstvo)
sprejelo Strategijo pravosodja 2020 je, da se pripravi strateška podlaga, ki se jo bo
vključilo v nastajajočo Strategijo razvoja Slovenije 2014–2020. Strategija je tehnično
gledano razdeljena med šestimi poglavji, ki opredeljujejo analizo trenutnega stanja v
pravosodju in cilje ter naloge, ki jih bo potrebno izvesti za dosego zastavljenih ciljev.
Za namen strategije pravosodja je bilo potrebno analizirati trenutno stanje v pravosodju,
opredeliti vzroke zanj ter nove možnosti razvoja v pravosodju. Na podlagi tega dokumenta
bi Ministrstvo želelo zagotoviti tudi predpostavke za nekatere ožje dele delovanja v
pravosodju. Med drugim je v strategiji zapisana nadgradja sistema elektronskega
poslovanja. Slednje se omenja kot ključno orodje, ki bo pripomoglo k povečanju
učinkovitosti in uspešnosti delovanja v pravosodju. Zapisana upoštevana načela, ki morajo
tu veljati, so seveda: načelo racionalnosti, povezljivosti, gospodarnosti, varnost in
razpoložljivost ter zanesljivost in zaupanje. Glede na to, da gre za informacijski sistem,
manjka komponenta varnosti, in sicer celovitost, kot ena izmed ključnih komponent
varnosti sistema, ki mora biti upoštevana in vzpostavljena, v kolikor želijo posamezniki
dostopati do točnih in ažurnih informacij, ki jih potrebujejo pri svojem delu.
V uvodu Strategije pravosodja 2020 je zapisano, da je bilo eno izmed temeljnih vodil pri
pripravi slednje ugotovitev, kako lahko pravosodje s konkretnimi ukrepi pripomore k
26

reševanju krize slovenskega gospodarstva in kako naj pripomore k ustvarjanju blaginje
državljanov. Veliko je zapisanega o trenutnem problemu v Sloveniji, konkretno o
nezaupanju državljanov v svojo državo in kako lahko pravosodje k temu pripomore. Po
mnenju Ministrstva je sodstvo »eden temeljnih akterjev pri ustvarjanju družbenih
vrednot«. Učinkovito delo pravosodja se odraža tudi v zagotavljanju spodbudnega
podjetniškega okolja. Strategija prav tako poudarja neodvisnost in učinkovitost
pravosodja, kar je povezano z varnim delovnim okoljem. V varnem okolju bodo
pravosodni organi lahko nemoteno izvajali sodno oblast, k slednjemu pa lahko pripomore
tudi informacijska varnost. V in med pravosodnimi organi se namreč vsakodnevno
prenašajo, obravnavajo, knjižijo in hranijo podatki ter informacije, ki lahko, če niso
ustrezno zavarovane, pomenijo ogrožanje človekovih pravic in s tem tudi zaupanje v
državo in konkretno v sodstvo kot eno izmed vej oblasti. Ena ključnih usmeritev strategije
je tako usmerjena v varnost, in sicer konkretno v področje izboljšave informacijske
varnosti v pravosodju. Po mnenju stvariteljev strategije je potrebno splošno
informatizacijo, ki smo ji priča preko informatizacije registrov, nadgraditi s sistemom
elektronskega poslovanja. Elektronsko poslovanje namreč olajša, dolgoročno poceni
delovanje in seveda pospeši storitve, ki se izvajajo preko razvojnih osi G2G, G2C in G2B1.
Med predpisi, ki jih bo potrebno, za dosego ciljev Strategije pravosodje 2020, spremeniti,
je omenjen tudi Zakon o notariatu kot temeljni zakon, na podlagi katerega deluje notariat
v Sloveniji ter zakona o zemljiški knjigi in sodnem registru, ki neposredno vplivata na delo
notarjev.
Analiza stanja v pravosodju kaže na velik problem fizične varnosti v pravosodju. V analizi
je bilo ocenjeno, da se število varnostnih dogodkov (npr. podstavitve eksplozivnih teles,
grožnje sodnikom ter drugim zaposlenim v pravosodju, itn.) povečuje. Velik problem naj
bi predstavljalo dejstvo, da se te grožnje selijo z večjih sodišč in bolj odmevnih sojenj na
manjša sodišča in na vsakodnevna sojenja. Slednje stanje pripisuje Ministrstvo na
trenutno gospodarsko krizo, ki terja svoj davek predvsem med običajnimi državljani.
Analiza obširno razlaga fizično varnost, medtem ko informacijske varnosti pravosodnih
organov ne omenja. V analizi trenutnega stanja v pravosodju je omenjena tudi
informacijsko-komunikacijska podpora delovanja pravosodja. Zapisano je, da
informatizacija ne prispeva samo odpravljanju podvajanja opravljanja zadev,
administrativnih ovir in odpravi ponavljajočega se dela, temveč igra tudi vlogo inteligentne
rešitve na vsebinski del reševanja zadeve. Informacijska tehnologija predstavlja možnost
vnosa določenih varovalk ali opozoril, ki uporabniku omogočijo kakovostnejše odločanje z
manjšo verjetnostjo, da bo slednji storil napako in tako povečajo kakovost njegovega

1

G2G je kratica za government to government, G2C je kratica za government to citizen in G2B je
kratica za government to business obliko poslovanja.
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delovanja in posledično tudi poslovanja pravosodja. Naloga informacijskih rešitev naj bi
torej bila v prihodnje povezati trenutno obstoječe sisteme in le-te nadgraditi ter uvesti
nove pametne rešitve. Sodeč po analizi se je skrajšal povprečni čas reševanja določenih
zadev, med drugim lahko omenimo avdiosnemanje narokov na sodiščih, uvedba
videokonferenc v pravosodju ter informatizacija zemljiške knjige. Povprečni čas reševanja
je po uvedbi elektronske zemljiške knjige leta 2003 strmo padel (Strategija pravosodje
2020, str. 37).
Med cilji pravosodja, Strategija pravosodje 2020 omenja predvsem cilje na področju
varnosti ter na področju posameznih akterjev v pravosodnem sistem, so: pravosodna
uprava, državno tožilstvo in njegova uprava, državno pravobranilstvo ter strateški cilji na
področju izvrševanja kazenskih sankcij. Področje varnosti v pravosodju omenja predvsem
fizično varovanje pravosodnih objektov ter zaposlenega osebja in strank v postopku.
Predvsem gre za ustvarjanje okolja, v katerem bodo lahko pravosodni organi nemoteno
izvajali svoje delo in pristojnosti ter skrbeli za učinkovito delovanje pravne države. Naloge
za zagotovitev cilja varnosti v pravosodju zajemajo predvsem: izvedba varnostnih delavnic
za pravosodne funkcionarje in druge zaposlene v pravosodju, inteligentno spremljanje in
nadgradnja varnostnih standardov, prirejanje varnostnih konferenc, kontrola nad
izvajanjem dela, uvajanje načel in standardov varovanja tajnih podatkov ter uvedba in
nadgradnja sistemov zagotavljanja informacijske varnosti v smislu varovanja tajnih
podatkov (Strategija Pravosodje 2020, str. 53). Na področju informatizacije pravosodnega
sistema so cilji usmerjeni predvsem v povečanje učinkovitosti poslovanja, v smislu
hitrejšega in bolj natančnega izvajanja dela. Eden izmed ciljev je tudi »razvoj standardov
in mehanizmov za zagotavljanje varne in nadzorovane izmenjave podatkov ... med
pravosodnim sistemom in drugimi nosilci javni pooblastil ter upravljalci evidenc
podatkov ...« (Strategija Pravosodje 2020, str. 47). Iz slednjega je razvidna želja
pravosodja, da bi bilo njeno poslovanje tako navznoter kot tudi navzven v čim večji meri
elektronsko.
Strategija opredeljuje, po posameznih ciljnih področjih, kazalnike ter njihovo trenutno in
ciljno stanje. Na področju informatizacije pravosodnega sistema, podsistemov in povezav
z drugimi deležniki in akterji v pravosodju, je stanje prikazano v spodnji tabeli (Strategija
Pravosodje 2020, str. 51):
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Tabela 1: Deleži posameznih kazalnikov glede na izhodiščno in ciljno stanje

Kazalniki

Izhodiščno
stanje

Ciljno stanje

Informatizirani procesi

80 %

98 %

Informatizirane povazave med deležniki v pravosodju

50 %

90 %

Informatizirani vpisniki

54 %

95 %

Informatizirane evidence

45 %

90 %

Vir: Strategija Pravosodje 2020, str. 51
Ciljno stanje je glede na izhodiščno v nekaterih primerih dokaj visoko, saj so predvidevana
povečanja kar za 40 in več odstotkov v obdobju naslednjih sedmih let. Zato bo zanimivo
videti, v kolikšni meri se bo dejansko strategija uresničila.
V predzadnjem poglavju Strategija pravosodje 2020 omenja ukrepe, ki jih bo potrebno
izvesti za dosego zadanih ciljev. Za dosego ciljev na področju pravosodne uprave bo
potrebno izvesti ukrepe na področju nadzornih mehanizmov nad delom posameznih
akterjev, vzpostavitev inteligentnih tehnoloških rešitev, vzpostavitev mehanizmov za
učinkovitejše in pravičnejše delo izvršiteljev ter nadgradnja obstoječih mehanizmov nad
zakonitim delom notariata in povečanje strokovne zanesljivosti nad delom cenilcev,
izvedencev in tolmačev. Na strateški ravni je med deležniki zapisana tudi Notarska
zbornica Slovenije in notarji. Naloge vseh akterjev pa so: prilagoditev zakonodajnih in
izvedbenih aktov, nove rešitve v obliki izvedbenih programov dela, načrtovanje vsebine
informacijske podpore dela, novi programi usposabljanja ter predstavitev sodne prakse
Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča EU na predmetni ravni. Na
organizacijski in operativni ravni so izraženi predvsem ukrepi na področju inteligentne
informacijske podpore, povezljivosti s področja pravosodne uprave ter trajna zagotovitev
izobraževanja in s tem usposobljenosti zaposlenih v pravosodju.
Strategija pravosodje 2020 je dokument, zapisan na podlagi Strategije Evropa 2020 in
Evropskega programa za digitalne tehnologije. Trije temeljni cilji Strategije Evropa 2020
so: pametna rast, trajnostna rast in vključujoča rast. Pametna rast je v pravosodju
opredeljena kot čim bolj učinkovito poslovanje. Trajnostno rast opredeljuje skupek nalog,
ki bodo pripomogli k dolgoročni konkurenčnosti in postopnemu zmanjševanju dvojnega
dela in zmanjševanju administrativnih obremenitev. Vključujoča rast opredeljuje visoka
stopnja zaposlenosti, tudi tistih težje zaposljivih oseb, kot so obsojenci.
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Aktualne strategije na področju pravosodja ne omenjajo konkretno nalog, s katerimi se
spopada notariat, vendar pa opredeljujejo osnove, na podlagi katerih mora notariat, med
drugim, urediti elektronsko poslovanje znotraj svoje službe in navzven, v sodelovanju z
drugimi akterji v pravosodnem sistemu Slovenije in akterji zunaj državnih meja.
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4 RAZVOJ ELEKTRONSKIH STORITEV V NOTARSKI SLUŽBI
Razvoj elektronskih storitev v upravi lahko razvrstimo v tri temeljna obdobja, in sicer:
avtomatizacija, informatizacija in e-uprava. Obdobje avtomatizacije je trajalo v letih od
1970 do 1990, ko se je začelo obdobje informatizacije, ki je trajalo do leta 2000. S tem
letom pa se je začelo obdobje elektronske uprave. Razvoj elektronskih storitev v upravi
torej traja že dobrih 40 let (Vintar, š.l. 2006/2007). V notarski službi ne moremo govoriti o
40-letnem razvoju, saj sama služba ne obstaja tako dolgo (če ne upoštevamo pred
osamosvojitvenega obdobja). V letošnjem letu je notariat v Republiki Sloveniji dočakal
svojo polnoletnost, z delom so namreč notarji začeli s 1. junijem 1995. V teh kratkih 18-ih
letih obstoja je notariat bil priča velikim spremembam, v smislu informatizacije, v svojem
delovanju.

4.1

OPREDELITEV NOTARSKE SLUŽBE

Notariat je javna služba, ki ga kot svoboden poklic opravljajo notarke in notarji. Notarska
služba je neodvisna in nepristranska služba, v kateri deluje notar kot oseba, ki je vredna
javnega zaupanja. Notar je poklicni pravnik, ki deluje neodvisno, samostojno in vedno v
dobro vseh strank v postopku. Notar nikoli ne sme izbirati strani niti ne sme pred stranko
skrivati ali ji zatajiti podatkov, temveč mora biti pri svojem delu pošten in strokoven. Za
svoja dejanja je notar odškodninsko, disciplinsko in kazensko odgovoren. Neposreden
nadzor nad njegovim delom izvaja Notarska zbornica Slovenije, nad zakonitostjo
poslovanja pa Ministrstvo, pristojno za pravosodje. V primeru, ko notar prejme naloge s
strani sodišča, pa za zakonitost njegovega poslovanja skrbi predsednik višjega sodišča
(Notarska zbornica Slovenije, 11. 8. 2013).
Pravice in dolžnosti notarjev so opredeljene v Zakonu o notariatu (več v poglavju 3.2.1).

4.2

DELO NOTARJA V NOTARSKI SLUŽBI

Poglavitna naloga, ki jo mora notar opravljati v skladu z Zakonom o notariatu, je
sestavljanje javnih listin; notarskih zapisov, zapisnikov in notarskih potrdil. Javna listina,
sestavljena pri notarju »dokazuje resničnost tega, kar je v njej določeno in potrjeno«
(Notarska zbornica Slovenije, 11.8.2013). Na zahtevo stranke lahko notar sestavlja tudi
zasebne listine, stranke zastopa v nepravdnih zadevah pred sodiščem ali drugimi
državnimi organi. Pogoj slednjega je, da je zadeva neposredno povezana z notarsko
listino, ki jo je sestavil notar (Notarska zbornica Slovenije, 11. 8. 2013).
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4.2.1 VRSTE NOTARSKIH LISTIN
Notarji skladno z ZN sestavljajo javne listine o pravnih poslih, izjavah volje oziroma o
dejstvih, iz katerih izvirajo pravice. Notarske listine predstavljajo notarskih zapisi, notarski
zapisniki in notarska potrdila (2. člen, ZN).
ZN določa v svojem 31. členu, da smejo biti notarske listine sestavljene v fizični ali
elektronski obliki.
Tabela 2: Primerjava med fizično in elektronsko obliko notarske listine v skladu z ZN

Fizična notarska listina

Elektronska notarska listina

Označena mora biti z oznako in številko vpisnika,
pod katero je vpisana.

Označena mora biti z oznako in številko
vpisnika, pod katero je vpisana.

Zneski, datumi in druge številčne oznake morajo
biti zapisane tudi z besedo2.

Zneski, datumi in druge številčne oznake
morajo biti zapisane tudi z besedo.

Ne sme vsebovati besed ali znakov nad začetkom
besedila, med vrsticami ali ob robu besedila.

/

Nič ne sme biti črtano; v primeru, da se mora del
besedila črtati, mora slednji ostati berljiv tudi po
črtanju.

/

Ko notarska listina obsega več pol, morajo biti
slednje prešite z jamstvenikom, oba konca le-tega
pa na zadnji strani pritrjena s pečatnim voskom
ali lepilnim trakom. Pritrditev mora biti
zavarovana z žigom oziroma pečatom (enako
velja za listine, ki morajo biti priložene).

/

2

Za fizično in elektronsko obliko velja izjema od tega pravila, in sicer številčne oznake
zemljiškoknjižnih vložkov oziroma parcel ter uradnih listov in posameznih določb predpisa, na
katerega se notarska listina sklicuje.
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Pisane na papir (format in kakovost morata
ustrezati standardom, skladno s statutom
Notarske zbornice Slovenije).

Zapis in hramba podatkov morata vsebovati
pogoje: nespremenljivost, verodostojnost,
zanesljivost shranjevanja (skladno z
ZVDAGA).

Ročno izpisane s trajno obstojnim črnilom ali z
napravami za pisanje besedil, ki omogočajo trajno
obstojen zapis.
Parafiranje – vsako stran notarske listine
parafirajo udeleženci in notar, ki je listino sestavil
(parafe ne smejo segati v besedilo listine).

/

Listino podpišejo:

Listino podpišejo:

1. notar, ki je listino sestavil, poleg pa poda
svoj žig ali pečat;
2. vsi udeleženci (tudi priče, če je njihovo
sodelovanje potrebno).

1. udeleženci in priče, če je njihovo
sodelovanje potrebno, z varnim
elektronskim podpisom, overjenim s
kvalificiranim potrdilom;
2. notar
z
varnim
elektronskim
podpisom ter na koncu doda časovni
žig.3

Vir: 31. člen, ZN
Pred začetkom sestavljanja notarske listine, mora notar preveriti istovetnost stranke s
pomočjo osebnega dokumenta s sliko. Način ugotovitve istovetnosti mora navesti v listini.
ZN ne določa posebej, kako se ugotovi istovetnost oseb pri elektronskih listinah, to
določbo je iz ZN črtal Zakon o sodnem registru z amandmajem leta 2007 (ZSReg-B, Ur. l.
RS, št. 33/2007). Na podlagi ostalih, v ZN zapisanih določb, lahko predvidevamo, da se
istovetnost osebe ugotovi s pomočjo osebnega dokumenta ter slednjega primerja z
zapisanim na digitalnem certifikatu. Ime in priimek osebe na osebnem dokumentu morata
biti enaka z imenom in priimkom osebe, ki ji je certifikat izdan. Izdelave notarske listine
na daljavo v notarskih pisarnah v Sloveniji ne poznamo. ZN sicer določa v 41. členu, da
morajo stranke in drugi udeleženci podpisati notarsko listino vpričo notarja, bodisi
elektronsko bodisi lastnoročno oziroma mora stranka potrditi, da je podpis na listini njen.

3

Pri podpisovanju notarske listine je pomembno zaporedje podpisovanja listine, ki je zapisano v
ZN. Pri listini v fizični obliki se prvo podpiše notar in nato drugi udeleženci, med tem ko se pri
elektronski listini prvo podpišejo udeleženci in na koncu notar, ki listini doda tudi časovni žig. Z
njegovim podpisom je listina končna, kar dokazuje elektronski podpis, ki preprečuje spreminjanje
listine.
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Teoretično bi torej lahko stranka podpisala »na daljavo«, vendar se slednji postopek v
praksi v Sloveniji ne uporablja.
Notarska listina ima zakonsko predpisano sestavo (ZN, 43. člen):
»1. priimek in ime notarja, navedbo, da nastopa kot notar, in njegov sedež,
2. priimek in ime, rojstne podatke in prebivališče udeležencev pravnega posla, njihovih
pooblaščencev, zapisnih prič in tolmačev,
3. navedbo o načinu ugotovitve istovetnosti,
4. vsebino pravnega posla, navedbo pooblastil ali prilog,
5. navedbo, da je notar prebral notarski zapis in da so ga udeleženci odobrili,
6. datum, uro in kraj sestave notarskega zapisa,
7. podpise oseb ter pečat ali žig notarja4, ki je sestavil zapis«.
V kolikor notarski zapis ne vsebuje določb o navedbi, da je notar udeležencem prebral
zapis in da so se z njim strinjali ter vseh potrebnih podpisov in pečatov ali žigov oziroma
varnega elektronskega podpisa, se smatra, da zapis nima pravnega učinka javne listine.
Slednje je moč doseči tako v fizični kot tudi elektronski listini. Notarski zapis, ki ga ni
mogoče napraviti v elektronski obliki je oporoka (46. člen, ZN).
Notarska listina, sestavljena pri notarju, dokazuje resničnost zapisanega v listini. Nekateri
pravni posli morajo biti skladno z zakonodajo sestavljeni v obliki notarskega zapisa
(Cirkulan, 2009, str. 22):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

urejanje premoženjskih pravic med zakoncema,
razpolaganje s premoženjem oseb, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost,
urejanje izročitve ali razdelitve premoženja še živeče osebe,
dosmrtno preživljanje,
darilne pogodbe in obljube,
kupne pogodbe s pridržkom lastninske pravice,
odpovedi neuvedenem dedovanju,
oddaja zemljišča za gradnjo,
sprejem statuta pri delniški družbi (41.a člen, ZSReg-UPB2).

4

V primeru sestave elektronske notarske listine, žig in pečat nadomestita varen elektronski podpis,
overjen v kvalificiranim potrdilom ter časovni žig.
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Zakon o gospodarskih držbah tudi nalaga določene obveznosti sestave pogodbe v obliki
notarskega zapisa. Na primer v primeru odsvojitve poslovnega deleža (481. člen, ZGDUPB3), ob prevzemu vložka povečanega osnovnega kapitala mora biti sam prevzem
sestavljen v obliki notarskega zapisa (519. člen, ZGD-UPB3). Tudi pogodba o ustanovitvi
gospodarskega interesnega združenja mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa (568.
člen, ZGD-UPB3). Tudi vsak skupščinski sklep mora potrditi notar v notarskem zapisniku
(304. člen, ZGD-UPB3). V primeru neizpolnitve slednjega je skupščinski sklep ničen (390.
člen, ZGD-UPB3).
4.2.2 NOTARSKE STORITVE
Notarji opravljajo vrsto storitev, v katerih igrajo ključno vlogo osebe, ki je vredna javnega
zaupanja in zato smejo potrditi dejstva, zapisana v listinah. V nadaljevanju so navedene
ključne notarske storitve.
1. Overitve
Notar lahko overi podpis stranke, prepis ali prevod listine ter lahko opravi mednarodno
overitev.
4.2.2.1

Podpis

Notar sme potrditi, da je stranka vpričo njega lastnoročno ali varno elektronsko podpisala
listino oziroma, da je na listino podala svoj ročni znak.
V primeru overitve varnega elektronskega podpisa mora notar preveriti njegovo
veljavnost. Sredstvo za preverjanje elektronskega podpisa je, v skladu s 16. točko 2. člena
ZEPEP, strojna ali programska oprema, ki se lahko uporabi za preverjanje varnega
elektronskega podpisa. To sredstvo mora omogočati jasno ugotovitev, kateri podatki in v
kakšnem obsegu so bili podpisani. Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in
elektronsko podpisovanje določa, da mora uporabnik, v našem primeru notar, preveriti
elektronski podpis v skladu z navodili podpisnika, razen v primeru, ko slednji priloži
potrdilo overitelja. Če je priloženo potrdilo overitelja, mora notar ravnati v skladu z
navodili overitelja, ki je potrdilo izdal. Preveriti mora tudi ali je potrdilo navedeno v
registru preklicanih potrdil.
ZEPEP določa v svojem 38. členu pogoje, ki morajo biti zagotovljeni med preverjanjem
varnega elektronskega podpisa (38. člen, ZEPEP):
•
•
•

podatki, namenjeni preverjanju elektronskega podpisa, morajo biti enaki
podatkom, ki jih vidi notar;
podpis mora biti zanesljivo preverjen, rezultat in identiteta podpisnika pa notarju
pravilno prikazana;
notarju mora biti omogočena ugotovitev vsebine podatkov, ki so podpisani;
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•
•
•

pristnost in veljavnost potrdila se morata preveriti v času preverjanja podpisa;
v primeru uporabe psevdonima mora biti to nedvoumno označeno;
ugotovljene morajo biti vse spremembe, ki lahko vplivajo na varnost elektronskega
podpisa.

Overitev varnega elektronskega podpisa se doda listini z navedbo, kako je bila
ugotovljena istovetnost ter veljavnost elektronskega podpisa, opravilno številko ter
datumom. Na koncu notar overitev skupaj z listino varno elektronsko podpiše.
Za overitev lastnoročnega podpisa mora stranka k notarju pristopiti s svojim osebnim
dokumentov, na podlagi katerega notar ugotovi istovetnost stranke. V primeru, da stranka
nima osebnega dokumenta, lahko njeno istovetnost potrdita dve poslovno sposobni
polnoletni osebi, ki pa morata imeti osebne dokumente (Spletna stran Notarske zbornice
Slovenije, 13. 8. 2013). Overitev se tako kot pri elektronski obliki tudi pri fizični obliki
zapiše na listino z navedbo, kako je bila ugotovljena istovetnost osebe in trditvijo, da je
ročni znak ali podpis, ki ga je stranka dodala na listino, pristen. Overitvena klavzula
vsebuje opravilno številko vpisnika, datum ter notarjev podpis in pečat (64. člen, ZN).
Notar za vsebino v listini, ki je ni sestavil sam, ne odgovarja. Tudi ni dolžan stranke
obvestiti o posledicah sklenitve določenega pravnega posla ali o tem, če stranke smejo
sestaviti takšno pogodbo. Notar se mora seznaniti z vsebino predloženega dokumenta
zgolj toliko, da lahko izpolni rubrike vpisnika o overitvah in potrdilih. Vsebino mora notar
upoštevati v primeru, ko predpis veže overitev podpisa na izpolnitev določenih pogojev
(64. člen, ZN).
4.2.2.2

Prepis

Overitev prepisa pomeni, da notar potrdi, da je fotokopija ali prepis enak izvirniku listine.
Slednje sme notar narediti, v primeru, da obvlada jezik, v katerem je zapisana listina.
Popolno ujemanje z izvirnikom pomeni, da se prepis ujema tudi v slovničnih napakah in
drugih pomanjkljivostih v besedilu. V kolikor se listina ne ujema z izvirnikom, mora notar v
potrdilu o overitvi to zapisati. Prav tako zapiše ostala pomembna dejstva, kot na primer,
da je listina strgana ali umazana. Overitev prepisa se ne zavede v notarski vpisnik (61.
člen, ZN).
4.2.2.3

Prevod

Notar sme napraviti overitev prevoda samo v primeru, da ima status sodnega tolmača za
jezik, v katerega je listina prevedena iz uradnega jezika. Prevod mora notar opraviti sam
oziroma ga mora sam znova preveriti, da ugotovi ali je prevod pravilen, šele nato lahko
overi prevod listine. Izvirnik in prevod izvirnika morata biti združena, lahko na eno listini,
lahko pa sta speta skupaj. Če sta dva dokumenta speta skupaj, jih je potrebno speti z
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jamstvenikom, ob koncu slednjega pa se še zavaruje z nalepko, na kateri je žig Notarske
zbornice Slovenije (4. člen, Pravilnik o poslovanju notarja).
4.2.2.4

Mednarodna overitev

Mednarodna overitev (Apostille) se uporabi v primeru, ko se bo listina, na kateri je podpis
notarsko overjen, uporabljala v tujini. Slednje se ureja z Zakonom o overitvi listin v
mednarodnem prometu (ZOLMP, Ur. l. RS, št. 64/2001). Mednarodna overitev pomeni, da
se potrdi verodostojnost osebe, podpisane na listini, in verodostojnost odtisa pečata,
podpisa uradnih oseb in odtisov pečatov državnih organov. Vsebina listine se z overitvijo
ne potrdi (3. člen, ZOLMP).
2. Zemljiškoknjižni predlogi
Notar je oseba, ki lahko pomaga pri vpisu lastninske ali druge pravice v zemljiško knjigo, s
katero pridobi stranka določene pravice na nepremičnini. Notar lahko sestavi pogodbo v
obliki notarskega zapisa, lahko pa pogodbo stranka prinese s seboj. Zgolj pogodba sicer
ne zadošča za pridobitev pravice na nepremičnini. Slednje je možno z zemljiškonjižnim
predlogom, na podlagi katerega zemljiškoknjižno sodišče izda sklep, na podlagi sklepa pa
se posameznika vpiše v zemljiško knjigo kot nosilca pravice na tej nepremičnini. S
sprejemom novega Pravilnika o zemljiški knjigi, 1. maja 2011, je možno zemljiškoknjižni
predlog vložiti zgolj v elektronski obliki (Pravilnik eZK, 14. 8. 2013).
Zemljiška knjiga je javna knjiga, katere vpogled je dostopen na medmrežju Portala esodstvo. Vpogled v portal je mogoč vsem fizičnim in pravnim osebam, ki se registrirajo na
portalu (MP, 14. 8. 2013). V zemljiško knjigo se vpisujejo vse stvarne pravice na
nepremičninah, kot je na primer lastninska pravica ali hipoteka na nepremičnini. Vpis v
zemljiško knjigo učinkuje od trenutka, ko sodišče prejme predlog za vpis oziroma listino,
na podlagi katere sodišče odloča o vpisu po uradni dolžnosti (Sodstvo RS, 14. 8. 2013).
Notar vloži elektronski zemljiškoknjižni predlog kot pooblaščenec predlagatelja, lahko pa
tudi pretvori listine v elektronsko obliko. Izvirnike listin, ki so priloga zemljiškoknjižnega
predloga notar hrani do pravnomočnosti vpisa. Pred pretvorrbo in hrambo je potrebno
sestaviti zapisnik o hrambi. V času hrambe pri notarju morajo biti listine varovane v skladu
z veljavnimi predpisi, notar pa mora zemljiškoknjižni postopek spremljati in ob
pravnomočnosti, vrniti izvirnike stranki (Notarska zbornica Slovenije, 14. 8. 2013).
Notar mora zadevo vpisati tudi v vpisnik zemljiškoknjižnih predlogov (eZK), kar opravi s
pomočjo programa eNotar (Zaslon Telecom, d. o. o., 2013). V vpisniku morajo biti vpisani
naslednji podatki (24.a člen, Pravilnik o poslovanju notarja):
•
•

zaporedna številka vpisa (ki jo avtomatsko določi program);
datum vpisa (ki ga avtomatsko določi program);
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•
•
•
•
•

priimek, ime in prebivališče fizične osebe oziroma naziv in sedež pravne osebe
(notar lahko izbere podatke v eNotar-ju preko imenika);
vrsta listine ali storitve;
znesek pristojbine;
če gre za ZK predlog, ki ga je notar vložil na podlagi listine, ki jo sam sestavil ali
na podlagi druge listine, mora biti tu zapisan datum izročitve listine stranki;
opombe.

Pri notarju lahko stranka pridobi tudi overjen izpisek iz zemljiške knjige. Slednjega je
možno pridobiti tudi pri zemljiškoknjižnem sodišču in pri upravni enoti. Izpisek je plačljiv,
vpogled na portalu pa je brezplačen (MP, 14. 8. 2013).
3. Vpis v sodni poslovni register
Sodni poslovni register je od 1. februarja 2008 dalje urejen kot centralna informatizirana
baza, s katero upravlja Agencija za javnopravne evidence (v nadaljevanju: AJPES). Preko
spletne strani AJPES je omogočen vpogled v podatke vsakomur.
Notar pogosto pomaga pri ustanovitvi kapitalske ali osebne družbe. Pri nekaterih družbah,
delniški družbi na primer, mora biti ustanovitveni akt obvezno zapisan v obliki notarskega
zapisa. Notar v takšnih primerih deluje kot neodvisen pravni strokovnjak, ki pomaga
določiti pravila družbe in slednja spremlja ter jih po potrebi ustrezno spreminja glede na
dano situacijo v družbi. Notar poskrbi za vpis družbe v sodni register (Notarska zbornica
Slovenije, 14. 8. 2013).
Gospodarsko družbo je mogoče ustanoviti s pogodbo v obliki notarskega zapisa ali preko
portala e-VEM, ki deluje na načelu »vse na enem mestu«. Namen portala je omogočanje
hitrejše izvedbe storitev, torej brez nepotrebnih administrativnih ovir, za podjetnike in
družbenike. Za začetek postopka preko portala, mora notar pretvoriti vse fizične
dokumente v elektronsko obliko. Slednje nato, skupaj z vlogo, posreduje na sodišče. Sklep
sodišča prejme notar v svoj varen elektronski predal. Na podlagi sklepa se opravi
registracija v poslovno sodnem registru. Objava vpisa v register je opravljena brezplačno
na spletni strani AJPES-a.
4. Hramba listin in denarja
Razlika med hrambo listin in denarja je ta, da notar mora prevzeti v hrambo kakršnokoli
vrsto listine (87. člen, ZN), medtem ko prevzame gotovino, menice, čeke in druge
vrednostne papirje zgolj v primeru, da mora slednje izročiti določeni osebi ali državnemu
organu (88. člen, ZN).
Ob prevzem listine ali vrednostnih papirjev mora notar sestaviti zapisnik. Zapisnik mora v
obeh primerih vsebovati nujne podatke o kraju in času prevzema ter o imenu, priimku in
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prebivališču tistega, ki je bodisi predal listino bodisi deponiral vrednostne papirje v
hrambo notarju. Pri slednjem primeru mora zapisnik vsebovati še naslednje podatke: opis
in vrednost prevzetih stvari ter izjavo, kako ravnati s prejetimi stvarmi (88. člen, ZN).
Notar listine hrani na varnem mestu v svoji pisarni ali v bančnem sefu, obvezno pa morajo
biti te listine ločene od drugih (93. člen, ZN).
Ko notar sprejme v hrambo denar, slednjega stranka nakaže na bančni račun notarja, ki
ga ima notar odprtega zgolj za hrambo denarja strank. Slednji ne predstavlja premoženja
notarja, zato v ta sredstva ne mora nihče posegati (Notarska zbornica Slovenije, 14. 8.
2013). V primeru hrambe listin zapisnik vsebuje še podatke o poklicu osebe, ki je listine
predala v hrambo, in njen podpis, označbo listine, v kakšen namen je bila predana in
komu naj bo posredovana ter podpis in pečat notarja, ki listino prevzema (87. člen, ZN).
5. Mediacija
Notar sme v skladu z 2. členom ZN opravljati »vse oblike alternativnega reševanja
sporov«. Mediacija je v Sloveniji urejena z Zakonom o alternativnem reševanju sodnih
sporov (ZARSS, Ur. l. RS, št. 97/2009) in Zakonom o mediaciji v civilnih in gospodarskih
zadevah (ZMCGZ, Ur. l. RS, št. 56/2008). Cilj mediacije je alternativna rešitev in
spodbuditev mirnega reševanja spora. Stranke s pomočjo tretje osebe, torej notarja, ki
deluje kot mediator, poiščejo najugodnejšo rešitev. Izmed notarjev v Sloveniji, ki to
nalogo opravljajo, je takih 37 (Notarska zbornica Slovenije, 14. 8. 2013).

4.3

NAJBOLJ POGOSTE VRSTE POGODB, KI JIH SESTAVLJA NOTAR

Notarji pri svojem delu vsakodnevno sestavljajo javne in zasebne listine. V nadaljevanju
so predstavljene najbolj pogoste.
Med dednopravne pogodbe sodijo pogodbe, s katerimi se ureja dosmrtno preživljanje
oseb, izročitev ali razdelitev premoženja, darovanje v primeru preživljanja in druge z
dedovanjem povezane pogodbe.
4.3.1 OPOROKA
Pri oporoki gre za enostransko izjavo volje, ki jo notar zapiše v obliki notarskega zapisa,
ob prisotnosti dveh prič, ki nista dediča. Notar sestavi oporoko na podlagi ustne izjave
oporočitelja ali na podlagi njegove že napisane izjave volje, ki jo je predloži notarju. Notar
po zapisu oporoke izda oporočitelju potrdilo o tem, kje se oporoka hrani; običajno se hrani
v notarski pisarni. Prav tako mora vse zapisati v vpisnik oseb, ki so pred notarjem
sestavile oziroma mu predale v hrambo oporoko (IO) (3. člen, Pravilnik o poslovanju
notarja). Vpisnik je dostopen v programu eNotar. V roku 15 dni od sestave ali prejetja
oporoke v hrambo mora notar podati zahtevo za vpis v centralni register oporok na
notarsko zbornico Slovenije. Zahteva za vpis se odda na posebnem obrazcu, v katerem so
39

vpisani podatki o predlagatelju, oporočitelju, oporoki in podatki o hrambi oporoke.
Centralni register oporok je informatizirana baza podatkov, ki vsebuje podatke oporokah,
sestavljenih ali samo hranjenih pri notarju, o oporokah, ki jih je sestavil odvetnik ali so mu
bile izročene v hrambo ter o sodnih oporokah in oporokah, ki so bile sodišču izročene v
hrambo (Notarska Zbornica Slovenije, 14. 8. 2013).
Oporoka je vrsta pogodbe, ki jo skladno z ZN ni možno napraviti v elektronski obliki.
Oporoko lahko napiše tudi vsak, vsaj petnajst let star posameznik, ki je sposoben za
razsojanje. Oblika oporoke ni nujno notarska oblika.
4.3.2 POGODBA O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU
Skladno z 558. členom Obligacijskega zakonika mora biti pogodba o dosmrtnem
preživljanju napisana v obliki notarskega zapisa. Gre za dvostransko obligacijsko razmerje
med preživljavcem (stranka, ki drugo preživlja) in preživljancem (stranka, ki jo druga
stranka preživlja). Preživljavec se s pogodbo zaveže, da bo preživljal preživljanca, ki je
lahko druga pogodbena stranka ali tretja oseba do smrti slednjega. Preživljanec pa s
pogodbo izjavi, da mu zapušča vse ali del premoženja, ki obstaja v času sklenitve
pogodbe in ki lahko obsega nepremičnine in premičnine. Preživljanec svojo obveznost pri
prenosu nepremičnin izpolni tako, da izstavi dovoljenje za vpis lastninske pravice
preživljavca v zemljiško knjigo (Cirkulan, 2009). Izročitev premoženja je preložena do
smrti preživljanca (558. člen, OZ).
4.3.3 IZROČILNA POGODBA
V petem poglavju obligacijskega zakonika je izročilna pogodba poimenovana tudi kot
pogodba o izročitvi ali razdelitvi premoženja. Izročitelj se tovrstno pogodbo zaveže, da bo
izročil ali razdelil vse ali del svojega premoženja pred njegovo smrtjo med svoje potomce,
posvojence in njihove potomce. Pogodba je veljavna zgolj ob strinjanju oseb, ki se jim
premoženje izroča oziroma med katere se premoženje deli. Velja zgolj za premoženje, ki
obstaja v času sklenitve pogodbe (Pravni portal, 2013). Gre za enostransko obligacijsko
razmerje, razen v primeru, ko si izročitelj pridrži določene pravice za sebe ali za osebo, ki
se preživlja iz izročiteljevega premoženja. V slednjem primeru gre za dvostransko
obligacijsko razmerje, saj je obveznost tako na strani izročitelja kot tudi upnika
(Podgoršek v Cirkulan, 2009, str. 27).
4.3.4 DARILNA POGODBA
Poznamo dve obliki darilne pogodbe (OZ); prva je ta, ki dovoljuje neposreden prenos
določene pravice na obdarjenca, druga pa je darilna pogodba za primer smrti, ko je
pridobitev pravice za obdarjenca preložena do smrti darovalca. Darovalec se z darilno
pogodbo zaveže, da bo na obdarjenca neodplačno prenesel lastninsko ali drugo pravico.
Obdarjenec s podpisom pogodbe izjavi, da se s prenosom strinja. Darilna pogodba mora
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biti zapisana v pisni obliki, med-tem ko mora biti darilna pogodba za primer smrti
sestavljena v obliki notarskega zapisa, v nasprotnem primeru ni veljavna. Prav tako ni
veljavna, v kolikor ni bila ob sklenitvi obdarovalcu izročena listina o sklenjeni pogodbi.
4.3.5 POGODBA O PREUŽITKU
Pri pogodbi o preužitku gre za dvostransko obligacijsko razmerje med preužitkarjem in
prevzemnikom. Preužitkar se s pogodbo zaveže, da bo na prevzemnika prenesel
lastninsko pravico na določeni svoji nepremičnini. Prevzemnik se s pogodbo zavezuje, da
bo preužitkarju oziroma drugi osebi, določeni v pogodbi, do njegove smrti nudil določene
dajatve in storitve. Slednje lahko predstavljajo občasne denarne dajatve, nudenje
življenjskih potrebščin, oskrba, zagotovitev stanovanjskega prostora ali drugo, določeno s
pogodbo. Predmet pogodbe o preužitku je nepremičnina ali premičnina, ki je namenjena
uporabi in uživanju nepremičnine. Pogodba o preužitku mora biti pripravljena v obliki
notarskega zapisa (VII. poglavje OZ).
4.3.6 SPORAZUM O ODPOVEDI NEUVEDENEM DEDOVANJU
V skladu z Zakonom o dedovanju (ZD) odpoved dedovanju nima pravnega učinka.
Izjemoma se lahko potomec, v obliki sporazuma, odpove dediščini, ki bi mu pripadala po
zakonu, po prednikovi smrti (137. člen, ZD). Stranki tovrstnega sporazuma sta lahko samo
prednik in njegov potomec. Sporazum mora biti obvezno sestavljen v obliki notarskega
zapisa in podpisan ob prisotnosti dveh prič (Pravni portal, 2013).
V nadaljevanju so opisane nekatere druge vrste pogodb, ki so prav tako pogoste pri delu
notarja.
4.3.7 PRODAJNA POGODBA
Prodajna pogodba ureja razmerje med prodajalcem in kupcem. Prodajalec se zaveže, da
bo stvar, ki jo prodaja izročil kupcu, tako da bo slednji pridobil lastninsko pravico na tej
stvari. Kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino za prodano stvar. V primeru
poškodbe stvari lahko kupec odstopi od pogodbe in zahteva zamenjavo stvari.
Prodajna pogodba mora vsebovati predmet prodaje, ki mora biti stvar, ki je v prometu ter
mora obsegati kupnino ali podatke, na podlagi katerih se lahko kupnina določi. Brez teh
podatkov je tovrstna pogodba nična (I. poglavje OZ). Prodajna pogodba ima pravno
naravo zavezovalnega pravnega posla, iz katerega izhaja obveznost prenosa določene
pravice. Prenos pravice s prodajalca na kupca se izvede s pravnim poslom, ki pa je
odvisen od predmeta in pravice, ki se prenaša (Juhart v Cirkulan, 2009, str. 26).
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4.3.8 POSOJILNA POGODBA
Pri posojilni pogodbi gre za dvostransko obligacijsko razmerje med posojilodajalcem in
posojilojemalcem. Posojilodajalec se s pogodbo zaveže, da bo posodil posojilojemalcu
določeno količino denarja ali druge stvari za določeno ali nedoločeno obdobje.
Posojilojemalec pa se zaveže, da bo v roku, ki je lahko določen v pogodbi ali pa se določi
ob zahtevi za vrnitev, vrnil enako količino denarja ali izposojenih stvari. OZ določa, da se
pri civilnopravnih zadevah posojilojemalec lahko zaveže, da bo poleg glavnice povrnil tudi
obresti. Med-tem ko pri gospodarskih zadevah posojilojemalec dolguje obresti tudi, če
niso v pogodbi dogovorjene (570. člen, OZ). Lahko pa se stranki dogovorita tudi o drugi
obliki povračila stroškov, ki niso v obliki obresti, ampak na primer v obliki provizije (Ilovar
Gradišnik v Cirkulan, 2009, str. 28).
Izmed zgoraj naštetih pogodb morajo biti v obliki notarskega zapisa sestavljene pogodba
o dosmrtnem preživljanju, izročilna pogodba, pogodba o preužitku ter sporazum o
neuvedenem dedovanju. Darilna pogodba mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa
samo v primeru, ko gre za darilno pogodbo v primeru smrti. Oporoka, prodajna pogodba
ter posojilna pogodba ne vsebujejo z zakonom predpisane oblike notarskega zapisa, zato
ni nujno, da so na takšen način sestavljene. Velja pa dejstvo, da je lahko vsaka pogodba
sklenjena pri notarju in da imajo tovrstne pogodbe na sodišču večjo težo (Cirkulan, 2009).
ZEPEP določa v svojem 13. členu, da se v primeru, ko zakonodaja določa pisno obliko
sestave akta, šteje, da je elektronska oblika enakovredna pisni. Podatki v elektronski obliki
sicer morajo biti kasneje dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo. ZEPEP določa tudi
izjeme, torej pravne posle, za katere velja pisna oblika kot zgolj fizična (13. člen, ZEPEP):
1. »pravne posle, s katerimi se prenaša lastninska pravica na nepremičnini ali s
katerimi se ustanavlja druga stvarna pravica na nepremičnini;
2. oporočne posle;
3. pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema;
4. pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je bila odvzeta poslovna
sposobnost;
5. pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja;
6. pogodbe o dosmrtnem preživljanju in sporazume o odpovedi neuvedenem
dedovanju;
7. darilne obljube in darilne pogodbe za primer smrti;«
8. druge pravne posle, ki morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa.
Na podlagi zapisanega morajo biti pogodbe, ki so zavedene v tem poglavju kot najbolj
pogoste pogodbe, ki jih notar sestavlja pri svojem delu, zapisane in tudi hranjene v fizični
obliki in ne v elektronski. Slednje ne velja edino za prodajno in posojilno pogodbo. Tu so
torej notarju lahko v pomoč samo urejevalniki besedil, ki jih ima na svojem računalniku
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ter program eNotar, s pomočjo katerega ne potrebuje več vpisovati zadev v knjige,
temveč to beleži program.

4.4

RAZVOJ UVAJANJA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Notarji so se že zelo zgodaj zavedali, da ne bodo kos vsem opravilom brez pomoči
informacijske tehnologije, brez katere si dandanes ne znamo več predstavljati našega
vsakdana. Notarji so bili med prvimi v slovenskem sodstvu in javni upravi, ki so začeli z
novim načinom poslovanja (Kovačič, 2009, str. 74). Njihov nov način poslovanja pa je bil
predvsem posledica sprememb v zakonodaji.
Leta 1997 so notarske pisarne pridobile pravico elektronskega dostopa do sodnega
registra. Slednje je pomenilo veliko razbremenitev predvsem za sodišča in stranke, ki so
odtlej lahko pri notarju pridobile overjene izpiske iz sodnega registra. Slednja postavka se
je sicer skozi čas spreminjala, odvisno od politične oblasti. 10. avgusta 1999 je takratni
minister za pravosodje, Tomaž Marušič, izdal Pravilnik o dostopu do podatkov, vpisanih v
sodni register, neposredno preko računalniške povezave. Slednji je prenehal veljati leta
2004, ko je začel veljati Pravilnik o elektronskem dostopu do podatkov, vpisanih v sodni
register, ki ga je izdal takratni minister za pravosodje mag. Ivan Bizjak. Ta pravilnik je
ukinil notarjevo pooblastilo, da lahko izdaja overjene izpiske iz sodnega registra strankam.
To pooblastilo je bilo znova uvedeno s sprejemom Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o elektronskem dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register.
Slednji pa je prenehal veljati 28. aprila 2007, ko je začel veljati Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sodnem registru. Ob temu zakonu je bilo notarjem znova dovoljeno
izdajati overjene izpiske iz sodnega registra strankam (Kovačič, 2009).
Novosprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru je postavil
zakonsko podlago za informacijski sistem e-VEM (Vse na enem mestu) (ZSReg-B, 2013), v
katerega so se vključili tudi notarji. Sistem e-VEM oziroma državni portal za poslovne
subjekte in samostojne podjetnike (več o tem v poglavju 4.5).
Leto 2001 je bilo tudi pomembno za notarje, saj je bil 21. septembra tega leta sprejet
Pravilnik o overitvi in vodenju knjige sklepov enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo.
Pravilnik je razlog za vzpostavitev projekta e-Notar pri Centru Vlade RS za informatiko (v
nadaljevanju: CVI) (Center Vlade RS za informatiko, 2013). Pravilnik je namreč v 6. členu
določil, da Notarska zbornica Slovenije v sodelovanju s CVI vzpostavi posebno
dokumentno bazo za vodenje knjig sklepov v elektronski obliki.
V letu 2002 so notarji začeli z novostjo, ki je bistveno pospešila njihovo poslovanje.
Notarji so pridobili dostop do vpogleda v elektronsko zemljiško knjigo, kar je za notarja
ena izmed ključnih baz podatkov.
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1. julija 2004 so bili notarji deležni še ene posodobitve pri svojem poslovanju,
vzpostavitve Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. V registru se
vodi evidenca za premičnine oziroma njihove solastniške deleže določene z uredbo o
registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. To so predvsem
avtomobili, kolesa, živali, razna oprema, ipd (AJPES, 2013). Vpis v register opravi AJPES
na podlagi neposrednega izvršljivega notarskega zapisa. Zahtevo za vpis v register je
možno predložiti izključno z uporabo informacijske tehnologije.
Zakonodajalec je notarjem, od samega začetka, preko novo sprejetih zakonov in drugih
predpisov dajal nova opravila, ki so vključevala informacijsko tehnologijo. Skozi razne
projekte so bili notarji vedno vključeni v proces izboljšanja poslovanja. Upokojena notarka
Nevenka Kovačič je v svoji knjigi Notariat 1994–2009 zapisala, da se notarske pisarne
kričijo zaradi zmanjšanja pristojnosti in obsega dela notarjev ter da je zaradi zakonskih
sprememb vse manj »profesionalne ustvarjalnosti«. Ali torej za notarje vpeljava
informacijske tehnologije v poslovanje pomeni nujno zlo ali se z njo strinjajo? Sodeč po
zapisanem imajo notarji z vpeljavo nove zakonodaje, ki v njihovem delokrogu skrbi za
nove elektronske evidence in elektronsko vodenje postopkov, manj dela. Torej lahko
rečemo, da informacijska tehnologija uspešno premaguje ovire v papirnatem svetu. Kljub
zmanjšanju pristojnosti in dela pa se je število notarjev od njihovega začetka delovanja do
danes podvojilo (Kovačič, 2009).

4.5 PODROČJA, KJER
POSLOVANJEM

SE

NOTAR

SREČUJE

Z

ELEKTRONSKIM

Dandanes skoraj da ni poklica, pri katerem se zaposleni ne bi srečevali s takšnim ali
drugačnim informacijskim posegom v njegovem delokrogu. Zaposleni v vseh ponogah
imajo opravka s tehnologijo, bodisi samo za komunikacijo bodisi za predstavitve ali
celovito izvedbo naloge. Notarji se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo z informacijsko
tehnologijo, ki je pospešila postopke določenih opravil. Informacije, ki jih potrebujejo pri
delu so dostopne preko javnih registrov, do katerih dostopajo preko interneta,
komunikacija poteka preko elektronske pošte, za pomoč pri poslovanju so vzpostavili baze
podatkov in zato je poslovanje lažje in hitrejše. V nadaljevanju je opisanih nekaj področij,
kjer se notarji srečujejo s sodobnim načinom poslovanja in pri katerih je po rezultatih
ankete, opravljene med notarji v Sloveniji, največ sprememb zaradi informatizacije
poslovanja (glej poglavje Analiza raziskovalnega dela).
4.5.1 ELEKTRONSKA ZEMLJIŠKA KNJIGA
Po besedah predsednice Notarske zbornice Slovenije, notarke ga. Marjane Tičar Bešter je
vložitvenih zahtevkov za v zemljiško knjigo bistveno več kot ostalih v notarski pisarni
(Intervju, 2013). Elektronska zemljiška knjiga (v nadaljevanju: eZK) je bila vzpostavljena
1. maja 2011. eZK predstavlja javno knjigo, ki je namenjena vpisu ter objavi podatkov o
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pravicah na nepremičninah in o drugih pravnih dejstvih, ki so povezani z nepremičninami.
eZK uresničuje načelo javnosti, s tem da je omogočen dostop za vsakogar. Posameznik se
mora preprosto registrirati na portalu in že lahko preverja podatke o nepremičninah (MP,
2013).
Informacijski sistem, na podlagi katerega temelji delovanje eZK, je programska oprema, s
katero upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Moduli
obsegajo:
•
•
•
•
•
•

vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in drugih obvestil o pravnih dejstvih na
nepremičninah;
vodenje e-vpisnikov in e-spisov;
vodenje glavne knjige ter zbirke listin;
objavo oklicev;
izdelavo izpisov iz eZK;
spletne storitve poizvedb (3a. člen, ZZK-1).

Uporabniki tega sistema so osebe, ki so po zakonodaji upravičene opravljati e-opravila (5.
člen, Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih), to so notarji,
odvetniki, državno pravobranilstvo, nepremičninske družbe, občinska pravobranilstva,
stranke kot pravne in kot fizične osebe, državni organi in organi lokalnih skupnosti (8.
člen, Pravilnik eZK). Vsi uporabniki lahko v eZK opravljajo različna opravila, in sicer lahko
vlagajo elektronske predloge ali obvestila in druge vloge ter lahko opravljajo poizvedbe.
Poizvedbe vključujejo izpis iz zemljiške knjige, ki ga uporabnik pridobi brezplačno preko
portala eZK. Izpis iz zemljiške knjige je možno pridobiti v obliki javnega izpisa, pri katerem
je zadnjih šest številk EMŠO prikritih, lahko pa se izpis prejme tudi v zaščiteni obliki, pri
kateri pa zadnjih šest številk EMŠO ni prikritih. Poizvedba vključuje tudi izdajo prepisa
listine s potrdilom, da je izvirnik listine vložen v zbirko listin.
Fizična oseba torej lahko tudi sama vloži zemljiškoknjižni zahtevek, vendar mora za to
opravilo imeti digitalni certifikat in varen elektronski predal (več o tem v poglavju 5),
kamor lahko zemljiškoknjižno sodišče posreduje obvestila in morebitno dokumentacijo.
Notar je kot samostojno zunanji kvalificiran uporabnik eZK pooblaščen, da lahko vlaga
zemljiškoknjižne predloge in druga obvestila ali vloge ter pridobi zaščiten izpis iz zemljiške
knjige in prepis listine s potrdilom, da je izvirnik listine vložen v zbirko listin.
Pri vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov ali drugih obvestil v zvezi z nepremičninami,
notarji pretvorijo listine iz fizične v elektronsko obliko. Slednje opravijo s pomočjo
optičnega bralnika. Optično zajeti dokumenti, poslani s strani notarja, imajo dokazno moč
originala; slednje je doseženo zaradi notarja, ki je oseba javnega zaupanja (Intervju,
2013). V primeru, da oseba vlaga sama, sodišče, ki vlogo prejme, ne mora zaupati, da je

45

optično zajet dokument resnično pristen dokument, saj zadeve ni prejelo s strani zaupanja
vredne osebe.
Postopek, ko notar vlaga zemljiškoknjižni zahtevek, je sledeč:
•

•
•
•

stranka prinese k notarju potrebno dokumentacijo za vložitev zemljiškoknjižnega
zahtevka:
o prodajna ali darilna pogodba ali druga vrsta pogodbe, s katero se prenaša
lastninska pravica na nepremičnini (mora biti overjena);
o zemljiškoknjižno dovolilo, ki ga mora notar overiti, v kolikor še ni overjeno
(slednje je lahko vsebovano tudi v sami pogodbi);
o odmera davka o pravnem poslu (v zvezi s tem mora stranka na pristojen
davčni urad);
na podlagi dokumentacije v notarski pisarni notar pripravi predlog;
stranka plača takso;
notar opravi vložitev zemljiškoknjižnega zahtevka (Informiran.si, 2013).

4.5.2 E-NOTAR
Program eNotar je elektronska knjiga sklepov oziroma evidenca knjig sklepov. Projekt je
vzpostavila Notarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in
javno upravo. Namen elektronskega notarja je bil v zagotovitvi hitrejšega in bolj
kakovostnega poslovanja notarjev v Sloveniji. Posledično je to pomenilo seveda hitrejše
postopke in večje zadovoljstvo strank v notarskih pisarnah. Program omogoča notarjem,
da hitro pridobijo natančne in ažurne podatke o svojih strankah ter hkrati, da vodijo
elektronske vpisnike in imenike v elektronski obliki, za kar so notarji doslej uporabljali
knjige.
Program eNotar so notarji začeli uporabljati s 1. januarjem 2012, vendar ne vsi hkrati.
Notarji so se oziroma se lahko sami odločijo ali želijo program uporabljati ali ne. Trenutno
uporablja program eNotar približno 2/3 notarjev. Po oceni predsednice Notarske zbornice
gre za zelo dobro število in kaže na željo notarjev po večji učinkovitosti njihovega dela
(Intervju, 2013).
Program eNotar deluje kot avtomatizirana baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o
strankah in podatki o vpisih v elektronske knjige. Program notarji zaženejo s klikom na
ikono
. Ob zagonu notar izbere digitalni certifikat, s katerim se želi prijaviti v
program. Običajno gre za notarjev certifikat, ki si ga je pridobil že pred prisego (SigovCA). Osnovna stran programa je prikazana na spodnji sliki (glej sliko 1). Na osnovni strani
so zapisani podatki o številu vpisov, notarji pa lahko vidijo tudi novice o delu s programom
eNotar, ki jih objavlja Notarska zbornica Slovenije.
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Kot je razvidno iz Slike 1, lahko v programu eNotar notarji urejajo več različnih vpisnikov
ter poleg tudi imenike:
•
•
•
•
•
•
•
•

vpisnik OV – overitve podpisov;
vpisnik SV – splošni vpisnik;
vpisnik eZK – elektronska zemliška knjiga;
vpisnik DK – hramba denarja in vrednostnih papirjev;
vpisnik IO – vpisnik oseb, ki so pred notarjem sestavile oz. mu predale v hrambo
oporoko;
vpisnik VS – zadeve, ki jih notarju preda v poslovanje sodišče;
vpisnik OV-DP – stranke, ki so pri notarju depnonirale svoje podpise;
imeniki strank.
Slika 1: Osnovna stran programa eNotar

Vir: Zaslon Telecom (2013, str. 4)
Vsak od vpisnikov ima poleg glavne tudi pomožno knjigo, dva vpisnika, OV in OV-DP pa
imata tudi možnost dela v odklopljenem načinu. Slednje omogoča notarju lažje delo na
terenu, kjer ni na voljo internetne povezave (če je internetna povezava možna, notar ne
potrebuje delati v odklopljenem načinu). S prehodom na odklopljeni način se ostali
vpisniki skrijejo. Ko se notar vrne v svojo pisarno, priklopi računalnik na omrežje in zažene
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program eNotar, se podatki pridobljeni v odklopljenem načinu prenesejo na omrežje.
Notar pa mora preklopiti nazaj na priklopljeni način (Zaslon Telecom, 2013).
Program eNotar ima poleg vpisnikov in imenikov možnost olajšanja dela notarjev tudi s
pomočjo dokumentnih vzorcev. To so dokumenti, pripravljeni v programu MS Word, s
statičnim besedilom in s povezovalnimi polji za podatke v vpisnikih.
4.5.3 E-VEM
Portal e-VEM (vse na enem mestu) je državni portal, namenjen podjetjem in podjetnikom
(strankam), za enostavno in hitrejše poslovanje z javno upravo. Slednji lahko na portalu
opravijo določene storitve sami, za nekatere pa morajo obiskati točko VEM; to so mesta,
na katerih lahko stranke vlagajo vloge za registracijo (ustanovitev, vpis sprememb, izbris)
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Naloge točk VEM opravljajo izpostave
AJPES, Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
(OZS), vse Davčne uprave RS (DURS), upravne enote, Javna agencija RS za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma oz. SPIRIT ter notarji. Vsaka
izmed točk ima svoja določena pooblastila. Vloge v zvezi z registracijo samostojnih
podjetnikov in za ustanovitev enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo lahko stranke
oddajo same, od doma.
Zakonska podlaga za vzpostavitev točke e-VEM, ki je tudi podlaga za pooblastila
posameznih subjektov, ki uporabljajo portal, je v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD1), Zakonu o poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) in Zakonu o sodnem registru (ZSRegUPB2).
Notarji so z delom preko portala e-VEM začeli s 1. februarjem 2008. Istega leta se je tudi
spremenila vsebina 474. člena ZGD-1. Člen opredeljuje, da se družba z omejeno
odgovornostjo (v nadaljevanju: d. o. o.) ustanovi s pogodbo, ki sme biti sklenjena v obliki
notarskega zapisa, lahko pa je tudi sklenjena na posebnem obrazcu, v fizični ali
elektronski obliki. Potrebno je poudariti, da lahko družbeniki s pomočjo posebnega
obrazca sklenejo pogodbo, ki vsebuje samo nujne, po ZGD-a določene sestavine, in
dodatni dogovori niso mogoči. Družbeno pogodbo morajo podpisati vsi pogodbeniki, v
primeru, ko je ta zapisana na posebnem obrazcu, pa morajo biti podpisi overjeni pri
notarju. V vsakem primeru mora torej oseba, ki želi ustanoviti d. o. o., k notarju.
Poslovodja d. o. o. mora podati prijavo za vpis v register pri registrskem organu ali na
točki VEM, ki prijavo posreduje na registrski organ. Prijava mora imeti naslednje priloge
(478. člen, ZGD-1):
•
•
•

»izvirnik ali overjen prepis pogodbe;
seznam družbenikov in navedbo vložkov, ki so jih prevzeli;
poročilo o stvarnih vložkih;
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•
•

potrdilo banke o depozitu denarnih vložkov z izjavo banke, da lahko družba s
sredstvi prosto razpolaga ...;«
poročilo o stvarnih vložkih5.

V kolikor se vpis opravi pri notarju, je potrebno zgoraj navedeno dokumentacijo dostaviti
k notarju, ki bo nato opravil pretvorbo iz fizične v elektronsko obliko in na takšen način
vložil predlog za vpis novega subjekta v sodni/poslovni register6. Ob naložitvi celotne
dokumentacije bo notar s svojim varnim elektronskim podpisom prijavo potrdil in vložil.
Registracija v registru je sodeč po pisanjih opravljena zelo hitro, včasih celo v istem
dnevu. Z vzpostavitvijo točke e-VEM je odpadlo tudi delo z fizičnimi poštnimi pošiljkami,
saj vročanje sklepov sodišča poteka elektronsko, saj notar prejme sklep v svoj varen
elektronski predal (Šanca, 2010, str. 59).
Razlika med običajno VEM točko in notarjem pri vložitvi predloga za vpis ustanovitve d. o.
o. je razvidna iz naslednje tabele (glej tabelo 3).

5

Stvarni vložek lahko predstavlja premičnina ali nepremičnina, določene pravice, podjetje ali del
podjetja.
6
Sodni register je del primarnega Poslovnega registra Slovenije (AJPES, 2013).
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Tabela 3: Razlika med pristojnostmi med običajno točko VEM in notarjem, za vložitev
predloga za vpis ustanovitve d. o. o.

Pri točki VEM se lahko vloži predlog za vpis ustanovitve d. o. o., če se:
1. vložki vplačajo samo v denarju, z nakazilom na bančni račun in se celoten znesek
vložkov plača pred vložitvijo predloga. Celoten znesek sme znašati največ 7.500
EUR;
2. družbena pogodba ali akt o ustanovitvi sklene na obrazcu VEM;
3. želi družbenik pri enoosebni d. o. o. voditi elektronsko knjigo sklepov.

V primeru, ko zgoraj opredeljene postavke niso uresničene, referent na točki VEM stranko
napoti k notarju. Notar ima pristojnost vlaganja predloga v naslednjih primerih:
1. če nameravajo družbeniki vložiti:
• stvarne vložke ali
• denarne vložke v skupnem znesku, ki presega 7.500 evrov tako, da bo del
denarnih vložkov vplačan po vpisu ustanovitve v sodni register.
2. če družbenik ne želi skleniti družbene pogodbe na obrazcu VEM;
3. če želi družbenik voditi pisno knjigo sklepov (slednja se vodi kot elektronska s
pomočjo programa eNotar);
4. če namerava ustanoviti družbo, ki je organizirana drugače kot d. o. o. (npr. družba
z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba ali delniška družba).

Vir: Plavšak (2008, str. 24)
4.5.4 OVERITVE
Overitve v notarskih pisarnah danes potekajo elektronsko. Tu so mišljene predvsem
overitve podpisov, saj se overitve prepisov in prevodov ne vpisujejo v notarski vpisnik.
Overitve podpisov se izvajajo s pomočjo programa eNotar.
Pred uporabo programa eNotar je moral notar vse podatke vpisati fizično, v knjigo. Ti
podatki so (18. člen, Pravilnik o poslovanju notarja):
1.
2.
3.
4.

»zaporedna številka;
datum overitve;
priimek in ime, prebivališče oziroma firma in sedež stranke in lastnoročni podpis;
označba listine, na kateri se overja podpis (izdajatelj listine, datum izdaje listine,
št. listine, če je listina v tujem jeziku, navedba jezika, v katerem je sestavljena) z
označbo vrednosti predmeta;
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5.
6.
7.
8.

način ugotovitve istovetnosti strank;
znesek pristojbine po posameznih tarifnih postavkah;
podpis notarja, notarskega pomočnika ali namestnika;
opombe.«

Vsi zgoraj navedeni podatki so morali biti zapisani pri vsaki stranki znova. To je pomenilo,
da če je ista stranka prišla v enem mesecu k notarju petkrat, vsakič z drugim papirjem, za
katerega je potrebovala overitev, je moral notar vsakič znova pisati iste podatke v knjigo,
vsakič pod drugo zaporedno številko. In ker ima vpisnik OV tudi pripadajoč imenik strank,
je moral notar vpisati to isto stranko tudi v to drugo knjigo. Danes mora notar tudi vpisati
podpis stranke v vpisnik OV, vendar ne potrebuje vpisovati točk 1 in 2. Slednje opravi
program. Prav tako ima notar pomoč pri točki 3, saj je stranka že vpisana v programu
zato jo preprosto poišče in doda. Prav tako notarju ni potrebno vpisovati vsega še enkrat
v imenik, saj se slednji avtomatsko posodobi ob vpisu nove stranke v vpisnik7. Razlika se
pojavi tudi pri točki 6, notarski tarifi, ki jo notar doda s klikom na polje »Tarifne
postavke«. Tarifo lahko notar doda s pomočjo vnaprej definiranega šifranta, ki je skladen
z veljavno Notarsko tarifo ali ročno. Razlika je tudi v podpisih. Lastnoročni podpis stranke
na belem papirju je nadomestil lastnoročni podpis stranke na podpisni tablici in podpis
notarja je zamenjal elektronski podpis notarja (Zaslon Telecom, 2013). Ponazoritev razlike
med današnjo elektronsko evidenco in nekdanjo knjižno evidenco je razvidna iz spodnjih
slik (glej Sliki 2 in 3). Poleg tehnološke razlike med knjigama in s tem možnost hitrejšega
vnosa in iskanja v današnji različici vpisnika je razlika verjetno tudi v boljši preglednosti
sodobnejšega programa.

7

Stranko lahko notar s pomočjo programa eNotar doda ročno ali iz zunanjega vira. Pri ročnem
vnosu izbere vrsto stranke in izpolni zahtevana polja. Pri izpolnjevanju priimka in matične številke,
eNotar ponudi možnosti strank. V primeru iskanja preko zunanjega vira pa je potreben vnos
matične številke. Program eNotar je trenutno povezan samo s sistemom AJPES-a, zato za enkrat še
nima vzpostavljene povezave za fizične osebe preko centralnega registra prebivalstva (CRP).
Stranko lahko notar doda tudi s pomočjo podvajanja že obstoječega vpisa v enem izmed vpisnikov
eNotarja.
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Slika 2: Notarska overitvena knjiga

Vir: Kokalj (2009, str. 33)
Slika 3: Glavna knjiga vpisnika OV

Vir: Zaslon Telecom (2013, str. 6)
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Zadnji korak pri vpisniku OV je zajem lastnoročnega podpisa. Notar klikne na polje,
predvideno za podpis, nakar se odpre okno, ki čaka na podpis. Stranka se nato podpiše na
podpisno tablico in po treh sekundah se podpis prikaže v eNotarju. V kolikor stranka ali
notar nista zadovoljna s podpisom se slednje lahko preprosto ponovi. Ko pa sta oba
zadovoljna s podpisom, mora notar slednje le še shraniti (Zaslon Telecom, 2013).
Slika 4: Zajem podpisa stranke preko podpisne tablice

Vir: Zaslon Telecom (2013, str. 8)
ZN opredeljuje v svojem 64. členu, da sme notar potrditi lastnoročni ali varen elektronski
podpis stranke, opravljen vpričo njega, vendar se po podatkih predsednice Notarske
zbornice Slovenije elektronsko podpisovanje strank še ne uporablja v praksi (Intervju,
2013).
4.5.5 CENTRALNI REGISTER OPOROK
Centralni register oporok (v nadaljevanju CRO), v skladu z 108a. členom ZN, vodi
Notarska zbornica Slovenije (zbornica) kot informatizirano bazo podatkov. Centralni
register oporok je bil vzpostavljen 15. oktobra 2007 (Šanca, 2010, str. 59).
V CRO so vpisani podatki o oporokah, ki so bile sestavljene v obliki notarskeg zapisa, o
oporokah, ki so pri notarju hranjene, o tistih, ki jih je sestavil odvetnik ali se hranijo pri
njem ter o sodnih oporokah ali o oporokah, ki so, na podlagi Zakona o dedovanju,
izročene v hrambo sodišču. Notarji, odvetniki ter sodišča so edini trije predlagatelji, ki
smejo posredovati zahteve za vpis v register na Notarsko zbornico. Samo ti uporabniki, z
uporabo kvalificiranega potrdila, lahko dostopajo do spletne strani za oddajo vlog.
Zahteva za vpis mora biti posredovana v roku 15 dni od dneva, ko je oporoka sestavljena
ali prejeta v hrambo. Poleg mora biti priloženo tudi potrdilo o plačilu denarnega
nadomestila za vpis v CRO. Zbornica predlagatelju, v roku 10 dni od prejema zahtevka za
vpis, izda potrdilo o opravljenem vpisu.
Oporoke, vpisane v register se razlikujejo glede na dejstvo, kdo je predlagatelj za vpis (6.
člen, Pravilnik o CRO). Oporoka, za katero zahtevek za vpis posreduje na zbornico notar,
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se v CRO hrani pod oznako »NO«. Oporoka, za katero zahtevek za vpis posreduje
odvetnik, se zavede po oznako »OO« ter sodna oporoka se hrani pod oznako »SO«. V
primeru, ko so notar, odvetnik ali sodišče oporoko prejeli v hrambo, se oznaki doda trejta
črka »H«, ki označuje hrambo.
V registru so vpisani podatki o oporočitelju (ime in priimek, kraj in država rojstva, EMŠO,
naslov), o notarju ali drugi osebi, ki oporoko hrani (ime in priimek ter naslov) ter podatke
o vpisu (zaporedna številka in datum vpisa, datum na oporoki, opravilna številka na
oporoki, vrsta oporoke, vsaka sprememba oporoke). Po smrti oporočitelja se vpiše tudi
podatek o smrti in podatek o osebi, ki je vpogledala v CRO. Po smrti oporočitelja se na
podlagi pisne zahteve sodišča ali druge osebe, ki izkaže upravičen interes, izda izpis.
Zaradi občutljivih podatkov, ki so v CRO shranjeni, so izvršeni nekateri varnostni ukrepi.
Dostop do spletne strani za oddajo zahtevkov je možen samo za notarje, odvetnike ter
sodišča z uporabo njihovih kvalificiranih potrdil overitelja Sigen-CA (Register oporok,
2007). Strežniki, na katerih so shranjeni podatki o oporokah, z interneta niso dostopni. Do
teh podatkov lahko neposredno dostopa zgolj Notarska zbornica Slovenije. Hranjeni
podatki so tudi šifrirani tako, da tudi v primeru, ko bi nekdo prišel nepooblaščeno do teh
podatkov, jih ne bi moral prebrati. Varnost je torej zagotovljena s pomočjo infrastrukture
javnih ključev (Šanca, 2010, str. 59).
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5 TEHNOLOGIJA ZA DELOVANJE ELEKTRONSKIH STORITEV
Glavni namen novo sprejete zakonodaje, ki jo je Evropska komisija preko direktive poslala
v sprejem vsem evropskim državam, je bil v zmanjšanju papirnega poslovanja. Za
uresničitev tovrstnega cilja pa je predvsem pomembno vzpostaviti sistem, ki omogoča, da
je podpis, ki je elektronsko apliciran na dokument, pravno veljaven in omogoča tako
pravno kot tudi matematično gledano enako dokazno moč, kot jo ima lastnoročni podpis.
Diffie in Hellman, kot pionirja kriptografije, sta zapisala, da »če želimo vzpostaviti sistem,
ki bo omogočal zamenjavo trenutne lastnoročno podpisane pogodbe s pogodbo, ki bo
omogočala popolno elektronsko komunikacijo, bomo morali odkriti digitalni fenomen, ki
vsebuje enake lastnosti, kot jih ima lastnoročni podpis« (Blanchette, 2012).

5.1

INFRASTRUKTURA JAVNIH KLJUČEV

Infrastruktura javnih ključev (v nadaljevanju: IJK) vzpostavi možnost, da uporabniki na
podlagi asimetrične kriptografije in uporabe digitalnih certifikatov preko nezavarovanih
javnih internetnih strani, varno in skrito pred očmi drugih izmenjujejo podatke.
V primeru notarske službe, ko govorimo o občutljivih osebnih podatkih, je ključna uporaba
varnega kanala za prenos podatkov. V moderni dobi pa je seveda tudi pomembna
vzpostavitev sistema, ki omogoča avtentikacijo listin brez nepotrebnega obiska notarja in
s tem čakanjem v vrsti. Ključno je, da se vzpostavi digitalni sistem, ki omogoča
nepreklicno in nedvoumno ugotovitev istovetnosti posameznika.
V nadaljevanju so predstavljeni elementi sodobne IJK.
5.1.1 JAVNI IN ZASEBNI KLJUČ
Za namen skrivanja vsebina poslanega sporočila poznamo dva načina transformacije
čistopisa v šifrirano sporočilo in nazaj v čistopis, simetrični in asimetrični ključ.
Simetrični ključ uporabljamo tako za šifriranje kot tudi za dešifriranje. Praktični primer
simetričnega ključa je ključ, s katerim odklenemo in zaklenemo vhodna vrata našega
doma; s ključem vrata zaklenemo in kasneje z istim ključem vrata odklenemo. Za ključ
vhodnih vrat je zelo enostavno narediti kopijo, ki bo imela enak namen. Takšen je primer
hiše, v kateri živi več oseb, vsi imajo enak ključ, ki odklene vhodna vrata. Tega ključa
seveda stanovalci ne bodo dali tretji osebi, ki tu ne živi, problem pa predstavlja kraja ali
izguba tega ključa. Podobno je pri simetrični kriptografiji. Simetrični algoritem generira
zasebni ključ, ki ga je potrebno varovati pred tretjimi osebami, ki niso pooblaščene za
njegovo uporabo. Če je ključ ukraden ali izgubljen, je možnost zlorabe v sistemu toliko
večja. Ko nekdo od stanovalcev v hiši nima ključa, bodisi zaradi izgube ali kraje, nastane
problem, kako bo stanovalec A dostavil stanovalcu B ključ na varen način. Še večji
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problem nastane, ko stanovalec C prav tako izgubi ključ, torej je potrebno še za njega
ugotoviti način, kako mu slednjega dostaviti. Pri simetrični kriptografiji nastane enak
problem, zasebni ključ dostaviti na varen način vsem, ki bi morali ali bi želeli prebrati
sporočilo. Simetrična kriptografija zato ni primerna za veliko število uporabnikov.
Asimetrična kriptografija je bolj varna za uporabo, saj vsebuje dva para ključev. En par,
sestavljen iz javnega in zasebnega ključa, je uporaben za šifriranje in dešifriranje
sporočila, drugi par, sestavljen prav tako iz javnega in zasebnega ključa pa je uporabljen
za podpisovanje oziroma overjanje podpisa. Sistem z dvema paroma ključev deluje na
način, prikazan na spodnji sliki (glej Sliko 5).
Slika 5: Asimetrična kriptografija - primer šifiranja sporočila

Vir: Public Key Infrastructure (2013)
Če vzamem za primer zgornja dva uporabnika – Alice in Bob, Alice predstavlja pošiljatelja
in Bob predstavlja prejemnika. Pošiljatelj bi želel prejemniku poslati skrivno sporočilo, ki bi
ga lahko prebral le on. V ta namen bo pošiljatelj sporočilo šifriral s pomočjo
prejemnikovega javnega ključa. Tekst se pretvori iz čistopisa v šifrirano sporočilo. Slednje
lahko prebere samo prejemnik, ker je on edini, ki ima zasebni ključ, ki bo odklenil njegov
javni ključ.
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Slika 6: Asimetrična kriptografija - primer podpisovanja sporočila

Vir: Public Key Infrastructure (2013)
Primer podpisovanja je predstavljen na zgornji sliki (glej Sliko 6). Ko se želi pošiljatelj
elektronsko podpisati na poslano listino, mora uporabiti svoj zasebni ključ. Prejemnik
sporočila bo preveril istovetnost osebe z uporabo javnega ključa pošiljatelja. Če je
dokument elektronsko podpisala oseba A, je možno verificirati podpis zgolj z uporabo
javnega ključa osebe A.
Kot je razvidno iz zgoraj zapisanega, je glavna razlika med javnim in zasebnim ključem ta,
da je javni ključ dostopen vsem oziroma je javno objavljen v imeniku ali registru javnih
ključev (brez, da bi bila s tem ogrožena varnost ključa), medtem ko pa je zasebni ključ
dostopen zgolj imetniku digitalnega potrdila. Z javnim ključem uporabnik lahko sporočilo
šifrira in verificira podpis podpisnika, z zasebnim ključem pa uporabnik sme dešifrirati
sporočilo in se podpisati s svojim eletronskim podpisom. Ključa sta si med seboj dovolj
različna, da je, s poznavanjem enega, nemogoče izračunati ali ga kako drugače izpeljati
(Adams, Lloyd, 2002, str. 12).
5.1.2 KVALIFICIRANO POTRDILO
Kvalificirano potrdilo predstavlja potrdilo v elektronski obliki, ki združuje podatke za
preverjanje elektronskega podpisa z določeno osebo in s tem potrdi njeno identiteto (2.
člen, ZEPEP). Kvalificiranemu potrdilu lahko dopolnimo še, da morajo biti iz njega razvidni
določeni podatki (28. člen, ZEPEP):
•
•
•
•

pisati mora, da gre za kvalificirano potrdilo;
ime ali firma in država sedeža overitelja;
ime oziroma psevdonim imetnika potrdila (če gre za psevdonim, mora biti to
obvezno zavedeno);
podatki o imetniku potrdila, ki so predpisani za namen, za katerega se bo potrdilo
uporabljalo;
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•
•
•
•
•

podatki, s katerimi je moč preveriti elektronski podpis;
čas veljavnosti potrdila;
identifikacijska oznaka potrdila;
varen e-podpis overitelja, ki je izdal potrdilo;
omejitve v zvezi z uporabo in za transakcijske vrednosti, za katere se lahko
potrdilo uporablja.

V kolikor poseben zakon varuje določene podatke, slednji ne smejo biti vidni. V kolikor je
potrdilo izdano kot osebni dokument, mora vsebovati tudi osebno identifikacijsko oznako,
ki se jo lahko poveže s centralnim registrom prebivalstva. Pred izdajo kvalificiranega
potrdila je potrebno zanesljivo ugotoviti identiteto osebe, ki je za potrdilo zaprosila. Pred
izdajo pa mora overitelj tudi slednjo obvestiti o zakonski podlagi, ki se nanaša na uporabo
potrdila, o morebitnih omejitvah potrdila, obstoju prostovoljne akreditacije8, o postopkih
za reševanje pritožb in sporov, o ukrepih ter tehnologiji imetnika potrdila za varno
elektronsko podpisovanje in preverjanje podpisa. Obvestilo mora obsegati tudi opozorilo o
morebitnem ponovnem elektronskem podpisovanju dokumentov ter opozorilo, da imetnik
javi morebitne spremembe svojih osebnih podatkov (36. člen, ZEPEP).
Overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila mora voditi oziroma zagotoviti vodenje registra
potrdil, ki so bila preklicana. V registru mora biti podatek o identifikacijski oznaki
preklicanega potrdila ter podatek o datumu in času preklica; ne sme pa vsebovati
podatkov o vzroku preklica ali drugih podatkov, ki jih tudi samo potrdilo ne vsebuje. Za
zagotovitev avtentikacije registra, mora biti le-ta varno elektronsko podpisan ter podpis
overjen v kvalificiranim potrdilom. V kolikor overitelj preneha z delovanjem, mora
zagotoviti vodenje registra in hrambo dokumentacije s strani drugega overitelja (30. člen,
ZEPEP).
Overitelj mora biti pozoren tudi pri zaposlovanju. Zaposlovati mora osebe, ki imajo
ustrezno strokovno znanje, izkušnje in sposobljeni na področju upravljanja tehnologije
elektronskega poslovanja in ustreznih varnostnih postopkov (32. člen, ZEPEP). Prav tako
mora biti oprema overitelja zaščitena pred spreminjanjem in mora zagotavljati tehnično in
kriptografsko varnost uporabljenih postopkov. Sistemi, ki jih uporablja, morajo zagotavljati
enostavno odkrivanje sprememb in preverjanje pristnosti podatkov. Overitelj mora
zagotavljati zaupnost podatkov, ne sme pa shranjevati podatkov za elektronsko
podpisovanje imetnika potrdila (33. člen, ZEPEP).

8

“Overitelji, ki dokažejo, da izpolnjujejo vse z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
podzakonskimi predpisi predpisane pogoje za svoje delovanje, lahko zahtevajo, da jih akreditacijski
organ vpiše v register akreditiranih overiteljev.” (42. člen, ZEPEP)
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Pomembne podatke o kvalificiranih potrdilih mora overitelj hraniti (lahko tudi v elektronski
obliki) najmanj pet let od izdaje potrdila oziroma toliko časa, kot bodo shranjeni podatki,
podpisani z elektronskim podpisom, na katerega se nanaša kvalificirano potrdilo.
5.1.2.1

Notarjevo kvalificirano potrdilo

Notarjem kvalificirana potrdila ureja Notarska zbornica Slovenije. Vsi notarji imajo
zagotovljeno kvalificirano potrdilo s strani overitelja SIGOV-CA (overitelj digitalnih potrdil
na Ministrstvu za notranje zadeve).
SIGOV-CA izdaja državnim organom dve različni vrsti potrdil, in sicer posebna kvalificirana
in spletna kvalificirana digitalna potrdila. Potrdila se praviloma izdajo z obvezno uporabo
pametnih kartic in so na podlagi odobrenega zahtevka prevzeta neposredno na
imetnikovo pametno kartico in infrastrukturi izdajatelja SIGOV-CA.
Posebna in spletna kvalificirana potrdila se izdajajo za državne organe, in sicer za
zaposlene, za splošne nazive oziroma organizacijske enote in za strežnike. Posebno
kvalificirano potrdilo je namenjeno tudi za izdajatelje časovnih žigov, med tem ko je
posebno namenjeno državnim organom za podpis kode ter za sisteme, s katerimi se
preverja veljavnost digitalnih potrdil.
Glavna razlika med posebnim in spletnim kvalificiranim potrdilom SIGOV-CA je v ključih.
Spletno potrdilo vsebuje zgolj en par ključev, torej deluje na podlagi simetrične
kriptografije. Par ključev se uporablja tako za podpisovanje in overjanje podpisa kot tudi
za šifriranje in dešifriranje čistopisa. Pri posebnem potrdilu sta vključena dva para ključev;
prvi par za šifriranje oziroma dešifriranje in drugi par za podpisovanje oziroma overjanje
podpisa. Dolžina ključev je v obeh primerih 2048 bitov.
Posebno potrdilo se uporablja v namen šifriranja in dešifriranja datotek in direktorijev, za
digitalno podpisovanje, preverjanje pristnosti podpisa, za varno komunikacijo med
imetniki potrdil na MNZ (Ministrstvo za notranje zadeve), za uporabo Entrustovih aplikacij
ter drugih specifičnih aplikacij, kjer se zahteva uporaba potrdila overitelja SIGOV-CA.
Spletno digitalno potrdilo je namenjeno predvsem šifriranju in dešifriranju, digitalnem
podpisovanju, avtentikaciji, izmenjavi podatkov ter komunikaciji z javno upravo in za
storitve ter aplikacije, kjer je uporaba tega potrdila obvezna.
Razlika med posebnim in spletnim kvalificiranim potrdilom je tudi v veljavnosti. Posebno
potrdilo je izdano za čas veljavnosti 3 let, po zaključku te dobe pa se veljavnost potrdila
avtomatično podaljša. Spletno kvalificirano potrdilo pa je izdano za obdobje 5 let, vendar
njeno podaljševanje ni možno (povzeto po SIGOV-CA, 2013). Na podlagi tega zadnjega
argumenta sklepam, da notarji uporabljajo posebno kvalificirano potrdila overitelja SIGOVCA zaradi dejstva, da v primeru podaljšanja potrdila ostanejo listine z notarskim
elektronskim podpisom veljavne in jim ni potrebno podaljševati pravne veljavnosti.
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Kvalificirano potrdilo z obvezno uporabo pametne kartice se prevzame na imetnikovo
pametno kartico na infrastrukturi izdajatelja SIGOV-CA. Prejem pametne kartice s
kvalificiranim potrdilom je opravljen preko kontaktne osebe na Notarski zbornici,
prednastavljeno geslo za dostop do potrdila pa prejme notar preko pošte z oznako
»osebno« (SIGOV-CA, 2013). Ob prejemu je svetovano, da uporabnik, v našem primeru
notar, spremeni prednastavljeno geslo za dostop. Poleg tega pa so na spletni strani
SIGOV-CA objavljeni tudi predlogi, kako ravnati z gesli. Med drugim so to predlogi za
mešano uporabo črk in številk ter malih in velikih črk in posebnih znakov, geslo naj bi bilo,
za zagotovitev varnosti, dolgo vsaj 8 znakov in priporočljivo je izogibanje besed, ki so v
slovarju. Dobro je tudi, da gesla nima uporabnik zapisanega nekje na vidnem mestu. V
slednjem primeru ne pomaga nobeno od zgoraj naštetih priporočil.
Overitelj SIGOV-CA v skladu z 38.a členom ZN mora voditi evidenco izdanih kvalificiranih
potrdil notarjem ločeno od drugih izdanih kvalificiranih potrdil.
5.1.2.2

Preklic kvalificiranega potrdila

Notar mora, v primeru prenehanja s poslovanjem, ogroženosti zasebnih ključev in
spremembe podatkov, ki so navedeni v potrdilu, podati zahtevo za preklic na Notarsko
zbornico Slovenije. Slednja poda zahtevo za preklic naprej na SIGOV-CA. Preklic bi lahko
zahteval tudi imetnik potrdila, vendar zaradi notranje ureditve vse v zvezi s kvalificiranimi
potrdili ureja Notarska zbornica (SIGOV-CA, 2013).
Preklic kvalificiranega potrdila se lahko poda osebno v poslovnem času ali po elektronski
poti v poslovnem času državnega organa. V kolikor gre za sum na zlorabo ali
nezanesljivost potrdila, se lahko odda po elektronski pošti tudi izven uradnega delovnega
časa organa. Po elektronski poti je potrebno poslati obrazec, zahtevek za preklic, ki mora
biti digitalno podpisan s strani zaupanja vrednega potrdila. Poleg tega pa je potrebno o
preklicu obvestiti še dežurno službo overitelja po telefonu. V primeru preklica potrdila
zgolj preko telefona je potrebno v pogovoru navesti geslo, ki je bilo v zahtevku za
pridobitev potrdila podano kot geslo za preklic (SIGOV-CA, 2013).
5.1.3 ELEKTRONSKI PODPIS
Elektronski podpis je storitev, ki jo je vzpostavila IJK. Storitve ni moč doseči s pomočjo
simetrične kriptografije.
Elektronski podpis je enakovreden lastnoročnemu, ne samo po zakonski podlagi temveč je
tudi njegova ponareditev praktično nemogoča, saj ni možno, da posameznik naredi podpis
točno določene entite na določenih podatkih; slednje bi pomenilo ponareditev ali kraja
zasebnega ključa. Dokument oziroma določeno vsebino na dokumentu lahko podpiše
samo ena oseba s pomočjo svojega zasebnega ključa, podpis te osebe pa lahko preveri
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večje število uporabnikov s pomočjo javnega ključa osebe, ki je dokument podpisala
(Adams, Lloyd, 2002, str. 15).
Elektronski podpis zagotavlja vse funkcionalnosti lastnoročnega podpisa (Vintar, 2008). Te
funkcije so istovetnost, pristnost, verodostojnost, dokončnost ter opozorilo, da je
podpisan dokument zavezujoč. Istovetnost dokumenta nam razkrije podatek o osebi, ki je
dokument podpisala, pristnost označuje izjavo volje podpisanega ter verodostojnost je
dokazna funkcija elektronskega podpisa. Dokončnost elektronsko podpisanega dokumenta
označuje enako kot dokončnost fizično podpisanega dokumenta. S podpisom se dokument
konča.
Z elektronskim podpisom je moč podpisati poljubno velik dokument. V kriptografiji se
uporablja zgostitvena funkcija (angl. hash function), ki za vhodno informacijo vzame
poljubno velikost dokumenta in naredi izvleček. Podpisovalec nato doda svoj zasebni ključ
k izvlečku, ki se uporabi za podpisovanje dokumenta. Prejemnik podpisanega dokumenta
mora ločiti sporočilo od izvlečka ter iz sporočila narediti izvleček. Z javnim ključem
pošiljatelja nato overi podpis in od njega izloči izvleček poslanega dokumenta. V kolikor
sta oba izvlečka enaka, je podpis pristen (Vintar, 2008).
5.1.3.1

Notarski elektronski podpis

V skladu z zakonom, ki ureja elektronsko podpisovanje, poznamo elektronski ter varen
elektronski podpis. Elektronski podpis pomeni niz podatkov, ki je povezan, dodan ali ga
vsebujejo drugi podatki. Z njim se preveri pristnost in identifikacija posameznika. Varen
elektronsko podpis ima štiri temeljne značilnosti, ki morajo biti upoštevane za pravno
dokazno veljavnost podpisa. Te značilnosti so:
•
•
•
•

»da je povezan izključno s podpisnikom;
da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika;
da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod
podpisnikovim nadzorom;
da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša
sprememba teh podatkov ali povezave z njimi« (2. člen, ZEPEP).

ZN določa v tretjem odstavku 15. člena, da mora notar za svoje poslovanje uporabljati
svoj notarskih elektronski podpis, ki je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim
potrdilom. Notarsko listino v elektronski obliki mora torej notar podpisati s svojim varnim
elektronskim podpisom ter mora dokumentu dodati še časovni žig. Tako podpisana listina
je enakovredna fizični notarski listini, ki vsebuje lastnoročni podpis, žig ali pečat notarja.
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5.1.3.2

Časovni žig

Skladno z zakonom, ki ureje elektronsko poslovanje in podpisovanje, je časovni žig
elektronsko podpisano potrdilo overitelja, ki v točno določenem času potrjuje vsebino
podatkov v dokumentu, ki mu je dodan. Zakon opredeljuje tudi varen časovni žig, ki pa
mora obsegati enake lastnosti kot varen elektronski podpis (2. člen, ZEPEP).
Časovni žig zagotovi obstoj dokumenta v določenem času in povezuje datum ter točen čas
s podatki v elektronski obliki na kriptografsko varen način. Časovni žig predstavlja par
dveh elementov, in sicer zapisa absolutnega časa ter elektronsko podpisan povzetek
določenih podatkov (Dečman, 2001).
Mnoga podjetja (predvsem v ZDA) ponujajo storitve časovnega žigosanja preko spleta.
Slednje imenujejo kar notarsko storitev oziroma sebe imenujejo »The online Notary« (eTime Stamp, 2013). To je posledica predvsem zaradi razlik v zakonodaji med Evropo in
ZDA. Slednja ne pozna poklica notarja, kot ga pozna Evropa in ostale države članice
latinskega tipa notariata. Notar v Evropi predstavlja osebo javnega zaupanja, ki ji lahko
kdorkoli brezpogojno verjame, medtem ko v ZDA nimajo takšnega pravila. Slednje je
razvidno že iz intervjuja, v katerem je gost Jean-François Blanchette (Američan) ob
predstavitvi svoje knjige Burdens of proof izrazil zanimanje nad francoskim notarskim
sistemov predvsem zaradi dejstva, da ta poklic predstavljajo posamezniki, ki so
ultimativno sredstvo overjanja listin (IEEE Spectrum, 2013).
V Sloveniji je overitelj varnih časovnih žigov SI-TSA (angl. Slovenian Time Stamping
Authority).
5.1.3.2.1

SI-TSA

Izdajatelj varnih časovnih žigov SI-TSA (angl. Slovenian Time Stamping Authority) je del
IJK overitelja na MNZ. SI-TSA izdaja varne časovne žige za aplikacije, s katerimi upravljajo
osebe javne uprave ter tudi za poslovne subjekte, ki z njim sklenejo pogodbeno razmerje.
Namen varnega časovnega žiga je varno in nedvoumno dokazovanje časovne lastnosti
transakcije. Z varnim časovnim žigom se zagotovi, da je bil dokument v določenem
časovnem trenutku (najmanj na sekundo natančno) podpisan z veljavnim digitalnim
potrdilom. Varen časovni žig povezuje datum in čas ter vsebino sporočila v elektronski
obliki na kriptografsko varen način.
Postopek oziroma način časovnega žigosanja je sledeč (Dieu v Dečman, 2001). Ko želi
uporabnik dokument časovno žigosati, mora s pomočjo zgostitvene funkcije izračunati
povzetek dokumenta. Povzetek je nato poslan overitelju časovnega žiga. Slednji k
povzetku pripne zapis časa ter povzetek in zapis časa podpiše s svojim zasebnim ključem
(nastanek časovnega žiga). Slednje je nato poslano nazaj k uporabniku, ki preveri, če je
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podpisan povzetek enak povzetku njegovega dokumenta in ali je zapisan pravilen čas (glej
Sliko 7).
Slika 7: Postopek časovnega žigosanja

Vir: SI-TSA (2013)
5.1.3.3

Varen elektronski predal

Varen elektronski predal predstavlja elektronski naslov uporabnika v informacijskem
sistemu za varno elektronsko vročanje. Elektronski predal mora biti odprt pri enem od
pooblaščenih izvajalcev storitev varnega elektronskega obveščanja. V skladu z navodili
Vrhovnega sodišča RS (Vrhovno sodišče RS, 2012) sta to Pošta Slovenije, d. o. o. ali EIUS,
d. o. o. Notar mora imeti odprt varen elektronski predal zaradi sklepov, ki jih prejema s
strani sodišča pri postopka vpisa v sodni register, zemljiškoknjižne zadeve ter vse ostale
zadeve, kjer je potrebna varna elektronska izmenjava dokumentov.
Sistem za varno elektronsko vročanje omogoča, da uporabnik ob oddaji pošiljke v sistem
prejme elektronsko podpisano potrdilo o prevzemu pošiljke v dostavo. Prejemnik je s
strani sistema obveščen o novi pošti, ki jo lahko prevzame s podpisom povratnice.
Podpisano povratnico sistem posreduje nazaj k pošiljatelju (Reberc, 2012). Gre za
pretvorbo fizične oblike dostave pošiljke po ZUP-u v elektronsko obliko.

5.2

VARNOST ELEKTRONSKIH STORITEV

Varnost elektronske storitve je najpomembnejši faktor, ki ga je potrebno upoštevato pri
implementaciji storitve, saj elektronska storitev v nasprotnem primeru ne bo uporabna.
Varnost mora biti zagotovljena z vidika varnosti informacijskega sistema, na podlagi
katerega določena storitev deluje, ter tudi z vidika uporabnika elektronske storitve, ki
mora skrbno varovati svoje podatke pri delu, v nasprotnem primeru lahko nepooblaščena
oseba pridobi dostop do podatkov oziroma do storitev.
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Varnost v elektronskem poslovanju je mogoče doseči s šifriranjem, elektronskimi podpisi,
digitalnimi certifikati, postopki za preverjanje identitete ter nadzorom dostopa. Torej je
varnost zagotovljena z IJK. S pomočjo elektronskega podpisa ugotovimo istovetnost
osebe na drugi strani (avtentikacija), elektronski podpis omogoča, da podatki niso
spremenjeni oziroma je slednje moč razbrati iz podatkov (celovitost), podpisnik prav tako
ne mora zanikati podpisa določenega dokumenta (nezanikanje). Šifriranje dokumentu
omogoči predvsem zaupnost in nadzor dostopa. Do šifriranih podatkov lahko dostopa
samo oseba, ki lahko s svojim zasebnim ključem dešifrira podatke.
Pri zagotovitvi varnosti elektronske storitve je torej potrebno prvotno zagotoviti varnost
vseh komponent, ki delujejo oziroma so pomembni za določeno storitev. Pomembno je
tudi upoštevati vse možnosti nepooblaščenega dostopa (fizičnega in tudi informacijskega)
do sistema, na katerem deluje storitev. Grožnje varnosti lahko predstavljajo izredni,
naključni dogodki ali človekova dejavnost. Med izredne dogodke štejemo predvsem požar,
poplavo in izpad električne energije. Naključni dogodki lahko predstavljajo odpoved
programske ali strojne opreme ter odpoved človeka, v smislu neupoštevanja navodil ali
površnosti pri izvajanju. Dogodki, kot so vlom, sabotaža, nepooblaščen dostop ali uporaba
zlonamerne programske opreme, so povzročeni s strani človeka in se jih je najtejže
obraniti in predstavljajo največje »zlo« sistemu (Grom in Šaša Bastinos, 2012).
5.2.1 VERIFIKACIJA OSEB IN PRISTNOST LISTIN
Pristnost listin in verifikacija oseb pri poslovanju notarja je zagotovljena s pomočjo IJK.
Verifikacija oziroma ugotovitev istovetnosti oseb lahko rečemo, da je pri notarju 100
odstotna, saj je on edina oseba javnega prava, ki ima vzpostavljeno visoko raven javnega
zaupanja in lahko v skladu z navodili zakonodaje dosega verifikacijo osebe ne samo v
fizičnem svetu temveč tudi v digitalni različici sveta. Pred začetkom sestave notarske
listine mora notar preveriti istovetnsot strank in morebitnih drugih udeležencev. Slednje
preveri običajno s pomočjo osebnih dokumentov in v listino način ugotovitve tudi zapiše.
Za ugotavljanje istovetnosti osebe, ki je elektronsko podpisala listino, mora notar
postopati po določbah ZEPEP, saj ZN ne vsebuje tovrstne določbe.
Pristnost listine, ki jo podpiše notar, je zagotovljena s pomočjo IJK in zakonodaje (ZEPEP
in ZN). Notar mora za zagotovitev pristnosti listine preveriti ali listina vsebuje vse
potrebno, torej ali so zapisani vsi podatki o notarju ter strankah in pričah, ali je v listini
zapisana določba o ugotoviti istovetnosti oseb, ali je v listini navedena vsebina pravnega
posla, datum, ura in kraj sestave listine ter navedba, da je notar listino vsem prebral ter
da so jo udeleženci odobrili. Obvezno mora listina vsebovati tudi podpis, pečat ali žig
notarja oziroma v elektronski obliki mora vsebovati varne elektronske podpise stranke ter
morebitnih prič in na koncu notarja, ki doda listini še časovni žig.

64

Notar mora poleg sledenju zakonodaje in splošne uporabe IJK skrbeti za svoje notarsko
kvalificirano potrdilo v skladu z navodili, ki jih je prejel s strani overitelja. V nasprotnem
primeru lahko pride do razloga za preklic potrdila.
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6 PRIMERJALNA ANALIZA
Z namenom ugotovitve razvitosti elektronskih storitev, s katerimi se vsakodnevno ukvarja
notar v Sloveniji, je v nadaljevanju predstavljena primerjalna analiza med Slovenijo ter
Estonijo, Francijo in Nemčijo v treh notarskih storitvah: overitve, registracija podjetja in
vpis v zemljiško knjigo. Sodeč po rezultatih spletne ankete o informatizaciji storitev v
notarski službi v Sloveniji, opravljene med notarji v Sloveniji, v času od 1. 6. do 7. 7.
2013, se z navedenimi storitvami notarji v Sloveniji vsakodnevno srečujejo pri svojem delu
in so to tudi storitve, pri katerih je najbolj razvidna vpeljava elektronskega poslovanja v
notariat.

6.1

DEFINICIJA PRIMERJANIH ELEKTRONSKIH STORITEV

V primerjalni analizi Slovenije z Estonijo, Francijo ter Nemčijo bodo predstavljeni postopki,
ki v primerjanih državah urejajo storitve overitev, registracije podjetja in vpisa v zemljiško
knjigo.
Primerjava bo opravljena na podlagi lastne metodologije, v kateri bo storitev na podlagi
kazalnikov, uvrščena v določeno stopnjo razvitosti, skladno s spodnjo Tabelo.
Tabela 4: Opis stopnje razvitosti posamezne storitve

Stopnja
razvitosti

Opis stopnje razvitosti

Točkovanje

Komunikacija

Stopnja razvitosti komunikacije pomeni, da je komunikacija 11 ali
med notarjem in njegovimi strankami ter drugimi državnimi točk
organi razvita do stopnje telefonskega pogovora in običajnega
pošiljanja pošte. Občasno notar posluje po elektronski poti,
vendar praviloma ne. Notar nima omogočenega elektronskega
dostopa do registrov ter drugih baz podatkov oziroma je slednji
urejen, vendar omogoča samo vpogled in ni zagotovljena
celovitost podatkov. Prav tako ni omogočeno pošiljanje
dokumentacije preko elektronske pošte oziroma se notar
postopka loti samo v primeru, ko potrebuje vizualno potrditev
zapisanega teksta.
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manj

Integracija

Komunikacija s strankami poteka praviloma preko elektronske 12 do 16 točk
poti in telefona. Izbrana je hitrejša pot komunikacije s stranko
in tudi z državnim organom. Notar ima omogočen dostop do
registrov, vendar samo vpogled. Omogočena je celovitost in
ažurnost podatkov predstavljenih v registru, na njih se notar
torej lahko zanese. Dokumentacijo lahko notar posreduje po
elektronski poti, vendar v obliki optičnega zajema, kot sliko.
Dokumentacija nima pravne veljave, saj ni opremljena z varnim
elektronskim podpisom notarja in je notar ne more elektronsko
oddajati.

ePoslovanje

Stopnja razvitosti pomeni skladnost z zakonodajo, ki mora biti v 17 do 22 točk
vseh državah članicah EU usklajena z direktivo ES iz leta 1999.
Komunikacija med notarjem in stranko ter državnim organom
poteka na, za udeležence, hitrejši način, torej je omogočena
tako
elektronska
pošta,
telefonski
pogovori
ter
videokonferenčni klici. Notar ima omogočen elektronski dostop
do registrov in stranki ni potrebno nositi vloge v notarsko
pisarno fizično na papirju. Vloge, prijave in drugo
dokumentacijo lahko notar pošilja in oddaja pristojnim
organom v svojem imenu ter v imenu svojih strank po
elektronski poti. Dokumenti so opremljeni z notarjevim varnim
elektronskim podpisom.

Vir: lasten, priloga 2
6.1.1 NOTARSKA SLUŽBA V ESTONIJI
Estonski zakon o notariatu je bil sprejet 1. novembra 1993. Slednji je spremenil način dela
notarjev v Estoniji, saj je notarska služba prešla na latinski tip notariata, na podlagi
katerega so notarji postali javni uslužbenci poklica, ki ga opravljajo svobodno. Prvih 46
notarjev je nastopilo delo istega leta po sprejemu zakona o notariatu.
Sprememba statusa notarjev se je dogodila predvsem zaradi povečanega obsega
notarskih storitev, ki jih država ni bila več sposobna ponujati, nikakor pa ni hotela
povečati obsega dela in s tem tudi administrativnih stroškov za zadovoljitev trenutnemu
povečanemu obsegu dela. Večje število notarskih storitev, ki jih je bilo potrebno opraviti,
je bila posledica tržno gospodarskega razvoja v Estoniji in tudi zaradi pristopa do
civilnopravnih razmerij, kot jih imajo oblikovane v zahodni Evropi ter nordijskih državah.
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Poklicna dejavnost notarjev je urejena v že omenjenem Zakonu o notariatu ter v
nekaterih drugih predpisih, kot so: Zakon o disciplinskih ukrepih notarjev, Zakon o
notarskih tarifah, Overitveni zakon, Statut notarske zbornice, Predpisi o ureditvi notarskih
pisarn in uredba o učinkovitosti notarskih listin, pridobljenih iz Zakona o dedovanju.
Skladno z Zakonom o notariatu je bila vzpostavljena notarska zbornica. Članstvo v zbornici
je obvezno za notarje. Naloga notarske zbornice je zastopanje in varovanje poklicnih
interesov notarjev, poenotenje opravljanja notarskih storitev, koordinacija profesionalnih
aktivnosti notarjev, organizacija izobraževanja za notarje in kandidate za notarje, uvedba
ukrepov, ki zagotavljajo, da bodo notarji skrbno obravnavali svoje delo, sodelovanje pri
nadzoru dela notarjev in spremljanje ali notarji pri svojem delu upoštevajo pravila
poklicne etike.
Najvišji organ notarske zbornice je skupščina, ki se sestane vsaj enkrat letno. Skupščina
ima pristojnosti, da odobrava letni proračun, voli organe, sprejema za notarje obvezujoče
sklepe in določa tudi notarske tarife ter število notarjev in ureja nagrajevanje notarskih
pripravnikov.
28. maja 1995 je estonska notarska zbornica postala članica Mednarodne unije latinskega
notariata (U.I.N.L.). Na podlagi tega so lahko estonski notarji začeli obiskovati tudi svoje
kolege iz drugih držav ter izmenjevati znanje in izkušnje notarskega poklica (Estonian
Chamber of Notaries, 2013).
V Estoniji je danes 94 notarjev in 8 notarskih pripravnikov. Aktivnosti notarske zbornice so
urejene z zakonodajo. Na notarja v Estoniji se morajo državljani obrniti v primerih, ko
imajo opravka s transakcijami, ki vključujejo večje pravne posledice ali v primerih
lastninjenja premičnin ali nepremičnin, družinskih zadevah in pri dedovanju. Slednje
postanejo veljavne šele z notarsko overitvijo oziroma potrditvijo zapisanega (Andresen,
2009).
6.1.1.1

Overitve v Estoniji

Overitve v Republiki Estoniji so urejene z Zakonom o overitvi. Notar potrjuje transakcije,
izjave o nameri (vsebinska potrdila) ter overja podpise (istovetnost oseb) in prepise.
Notar mora pred potrditvijo izjave o nameri preveriti kakšen namen ima stranka z
dokumentom. Stranko mora tudi opozoriti na morebitna tveganja, ki bi nastala z
vsebinsko izpolnitvijo dokumenta, prav tako pa mora preveriti pravno sposobnost stranke.
Pred potrditvijo, notar še preveri ali so cilji pravnega posla legitimne narave. V kolikor
smatra, da gre za nelegitimen posel, lahko zavrne potrditev izjave. V kolikor ne vidi ovir,
sme potrditi vsebino izjave o nameri in preverjene okoliščine ter lahko pripravi notarsko
listino (Andresen, 2009).
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Notar v Estoniji, za namen overitve listine, lahko naredi enako kot notar v Sloveniji; naredi
fotokopijo ter overi, da je fotokopija enaka izvirni listini. Prav tako sme notar potrditi, da
je pred njim nekdo podpisal listino in da je podpis osebe izviren. Obstaja tudi izjema temu
pravilu, in sicer v kolikor stranka, ki je že podpisala pred notarjem notarsko listino, želi
sedaj pridobiti kopijo listine, lahko vlogo oziroma prošnjo za pridobitev le-te pošlje notarju
elektronsko. Stranka mora prošnjo elektronsko podpisati. Elektronski podpis omogoča
notarju, da ugotovi istovetnost osebe. Notar lahko nato listino elektronsko podpiše in jo
elektronsko posreduje stranki, ki je podala prošnjo za to listino. Kopije je možno
posredovati samo osebam, ki imajo do listin pravne pravice (Estonian Chamber of
Notaries, 2013).
6.1.1.2

Registracija podjetja v Estoniji

Registracija podjetja v Republiki Estoniji je sodeč po objavljenem videu na spletni strani
Centra za registre in informacijske sisteme (angl. eRIK, Central of Registries and
Information Systems) popolnoma enostavna. Republika Estonija ima od leta 1999
vzpostavljen elektronski poslovni register (angl. e-Business Register), ki je zasnovan kot
enotna vstopna točka za podjetnike, da lahko na enostaven način komunicirajo z upravo.
Elektronski poslovni register omogoča registracijo novega podjetja preko interneta,
spremembo podatkov v registru, oddajo letnih poročil za podjetja in omogoča tudi
detajlno poizvedovanje o drugih podjetjih, ki so zavedena v poslovnem registru (eRIK,
2013).
Elektronski poslovni register od leta 2008 dalje sprejema tudi nekatere tuje digitalne
ceritifikate, kar pomeni, da lahko tudi tujec registrira podjetje v Estoniji s pomočjo svojega
digitalnega certifikata. Državljani Portugalske, Finske in Belgije se lahko registrirajo na
portalu za registracijo podjetja (angl. Company Registration Portal) preko svoje
identifikacijske kartice (angl. ID-card). Državljani Estonije imajo poleg identifikacijske
kartice možnost registracije tudi preko mobilnega telefona (mobilna identiteta) ali s
pomočjo elektronskega bančništva. Državljani Litve pa lahko dostopajo do portala preko
svojega mobilnega telefona oziroma preko mobilne identitete (angl. Mobile-ID) (e-Estonia,
2013).
V Estoniji je vzpostavljena povezanost med različnimi akterji v državi (glej Sliko 8). S
centralnim poslovnim registrom so elektronsko povezane tako davčne izpostave, statistični
urad, zemljiška knjiga, zdravstvene zavarovalnice ter tudi notarji.
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Slika 8: Povezave med različnimi informacijskimi sistemi s poslovnim registrom

Vir: eRIK (2013)
Postopek registracije podjetja v Estoniji poteka preko portala za registracijo podjetij (angl.
Company Registration Portal), ki traja približno 20 minut. Slednje se lahko opravi tudi pri
notarju, vendar za državljane Estonije, Litve, Portugalske, Finske in Belgije to ni nujno.
Sodeč po zakonodaji sme notar na podlagi vloge pravne osebe, oddati letno poročilo
pravne osebe sodišču, ki je pristojno za urejanje poslovnega registra (Notaries Act, 29.
člen). Prav tako mora notar, na zahtevo stranke, izdati overjen izpisek iz registra, v kolikor
je register vzpostavljen elektronsko (Notaries Act, 31. člen). Notar lahko od 1. junija 2007
dokumente posreduje na poslovni register preko sistema e-Notar (Tauk, 2007).
Postopek registracije podjetja se opravi v naslednjih petih korakih:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

podjetnik se prijavi v portal s pomočjo svoje ID kartice;
podjetnik vnese zahtevane podatke v portal;
ustanovitelj ali ustanovitelji elektronsko podpišejo dokumente;
pristojbine ter osnovni kapital se prenesejo preko internetne povezave;
podjetnik posreduje prijavo;
potrditev prijave je prejeta po elektronski poti.

Celotna dokumentacija je avtomatsko poslana do sodišča in centralnega poslovnega
registra. V nekaj minutah prejme podjetnik potrditev. Postopek lahko seveda opravi tudi
notar, kar pa je odvisno, tako kot v Sloveniji, od oblike podjetja, ki ga posameznik ali
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posamezniki ustanavljajo. Na primer, delniške družbe morajo statut sprejeti v obliki
notarskega zapisa.
6.1.1.3

Vpis v zemljiško knjigo v Estoniji

Republika Estonija ima od oktobra 2005 vzpostavljeno elektronsko zemljiško knjigo (angl.
e-Land Registry). Gre za spletno aplikacijo, ki vsebuje podatke o lastništvu nepremičnin,
katastrskih številkah v Estoniji, podatke o bremenitvah, omejitvah in pravicah uporabe
parcel ter hipotekarne podatke (e-Estonija, 2013).
Vpis v zemljiško knjigo v Estoniji poteka zelo enostavno, vendar kljub vsemu ne povsem
elektronsko (Estonian Chamber of Notaries, 2013):
1. prodajalec in kupec morata skleniti kupoprodajno pogodbo. V ta namen je
potrebno obiskati notarja;
2. notar lahko dostopa do vseh potrebnih registrov in baz podatkov, kjer pridobi vse
potrebne podatke tako o kupcu in prodajalcu kot tudi o zemlji, katere lastnina se
prenaša in tako pripravi pogodbo. Torej lahko kupec in prodajalec obiščeta notarja
brez kakršnihkoli papirjev. Vse kar potrebujeta so osebni dokumenti, s pomočjo
katerih jih notar lahko identificira;
3. notar poda prodajalcu in kupcu pogodbo v podpis (ta del mora biti opravljen v
fizični obliki);
4. notar pogodo pretvori v elektronsko obliko, jo opremi s svojim digitalnim podpisom
ter jo elektronsko posreduje na zemljiškoknjižni register, kjer sodnik pogodbo
pregleda in naredi potrebne spremembe v zemljiški knjigi. Izvirnik pogodbe ostane
pri notarju v njegovi pisarni;
5. ko je vpis opravljen, prejmeta kupec in prodajalec potrditev, da je vpis opravljen.
Potrditev prejme tudi notar, prav tako po elektronski poti;
6. kupec lahko tudi vpogleda v elektronsko zemljiško knjigo.
Spodnja slika grafično prikazuje potek podatkov pri vpisu posameznika v zemljiško knjigo
(glej Sliko 9).
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Slika 9: Potek podatkov pri vpisu v elektronsko zemljiško knjigo

Vir: e-RIK (2013)
V bodoče v Estoniji načrtujejo tudi digitalizacijo celotne arhivske dokumentacije, izboljšavo
iskalnika in vzpostavitev portala, preko katerega lahko državljani vlagajo digitalno
podpisane dokumente (e-RIK, 2013).
6.1.2 NOTARSKA SLUŽBA V FRANCIJI
V Franciji deluje okrog 7.500 notarjev in 40.000 notarskih pomočnikov. Notarji v Franciji
delujejo v službi lokalnih organov, pristojnih predvsem na področju družinskih zadev, v
nepremičninskih in podjetniških poslih, podeželskih zadevah ter ostalih lokalnih zadevah in
za pripravo notarskih listin v skladu z njihovimi pristojnostmi. Notar v Franciji deluje po
navodilu ministra pristojnega za pravosodje.
V Franciji so notarji veliko bolj decentralizirano urejeni kot notarji v Sloveniji. Združujejo
se namreč v zbornice po okrajih, kjer delujejo. Te zbornice so odgovorne za ureditev
notarske službe in tudi za discipliniranje notarjev, ki delujejo v okraju njihove jurisdikcije.
Predstavniško telo notarjev za posle z državo je vrhovni svet notarjev (angl. Supreme
Council of Notaries). Vrhnovni svet ima poleg tega vlogo tudi na področju preventive in
reševanja sporov med notarji iz različnih zbornic, ki so krajevno ločene.
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6.1.2.1

Overitve v Franciji

Notarske listine v Franciji imajo največjo pravno moč. Za opravljanje poslov kot so
nepremičnine, ustanovitev podjetja ali ureditev razmerij med zakoncema so potrebni
notarsko overjeni dokumenti. Z notarskim podpisom in pečatom na listini, notar potrdi
želje strank in je osebno odgovoren za vsebino, veljavnost in datum na listini. Tovrstna
listina ima enako pravno veljavnost kot sodba na sodišču in je izvršljiva v nepravdnih
zadevah. Notar je odgovoren za poštenost pogodbe, kljub temu, da zastopa eno stranko
(Notaires France, 2013).
V Franciji se je prelom k elektronskem poslovanju dogodil v enakem obdobju kot v
Sloveniji, leta 2000, in sicer zaradi enakega razloga, vpeljave Evropske direktive v pravni
sistem države članice.
Notarska služba se je tukaj nadgradila, postala je služba, ki ima v temeljnem zakonu
svojega delovanja zapisano tudi elektronsko poslovanje. Veliko stvari se je v tem obdobju
spremenilo, kot na primer dostop do podatkov. Veliko podatkov sedaj lahko notarji
pridobijo po elektronski poti. Vendar je k notarju še vedno potrebno priti v primeru
avtentikacije listin. Notar lahko overi listino samo v primeru, da jo stranka pred njim
lastnoročno podpiše. Dr. Blanchette je v intervjuju za IEEE Spectrum omenil, da imajo v
Franciji prepričanje, da je »papir tehnologija, ki ima zelo dolgo tradicijo in ki mu ljudje
zaupajo in da elektronski dokument ni nekaj, kar bi bilo lepo in se sveti« (IEEE Spectrum,
2012). To prepričanje je zakoreninjeno v večini evropskih narodov in je nekaj česar
trenutnih 13 let zakonodaje ne more kar spremeniti, glede na to, da ljudje papirju zaupajo
že več tisoč let.
6.1.2.2

Registracija podjetja v Franciji

V Franciji poznajo več vrst podjetij in tako kot v Sloveniji je tudi tam od vrste podjetja
odvisna potreba po notarju.
Družba z omejeno odgovornostjo (fr. societe a responsabilite limitee – SARL) je družba, ki
mora biti vzpostavljena s strani vsaj dveh posameznikov ali pravnih oseb. Minimalni
osnovni kapital mora znašati 1 EUR. Osnovni kapital se določi v statutu pravne osebe.
Druga vrsta družbe je namenjena velikim podjetjem in mora biti vzpostavljena s strani
najmanj 7 članov, pravnih oseb ali posameznikov. Obvezno mora biti vsaj en partner
posameznik oziroma fizična oseba. Minimalni osnovni kapital znaša 37.000 EUR, od tega
mora biti vsaj polovica deponirana v času registracije podjetja. Deponiranje sredstev se
lahko opravi tudi pri notarju. Tretja oblika podjetja v Franciji je poenostavljena delniška
družba (fr. Societe par actions simplifiees – SAS). Slednja mora biti vzpostavljena vsaj s
strani enega člana, minimalni kapital pa mora znašati 37.000 EUR. Obstaja tudi splošno
partnerstvo (fr. societe en nom collectif – SNC), ki je oblika podjetništva, ki ga ustanovita
vsaj dva partnerja, pri tej obliki pa minimalni kapital ni določen. Posebnost te vrste
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poslovanja je, da sta partnerja odgovorna s svojim imetjem. Komanditna družba (SCS) je
vzpostavljena s strani glavnega partnerja in tihega partnerja. Tihi partner je tisti, ki
zagotavlja denarna sredstva in je odgovoren samo v višini teh denarnih sredstev, medtem
ko glavni partner ne prispeva finančno in je odgovoren tudi s svojim imetjem. Zadnja
oblika pa je samostojni podjetnik z omejeno odgovornostjo (EIRL). Gre za hibrida med
družbo z omejeno odgovornostjo in partnerstvom, ki ne potrebuje osnovnega kapitala.
Posebnost te oblike je to, da družbenik kljub temu, da gre za samostojnega podjetnika, ki
je običajno odgovoren z vsem svojim imetjem, v tem primeru ni. Opcija obstaja v Franciji
od januarja leta 2011. Omogoča podjetniku, da lahko loči poslovno od zasebnega. Pravni
status takšnega podjetnika se izogne največjemu strahu, ki ga imajo samostojni
podjetniki, to je, kako zavarovati svoje zasebno premoženje, če jim podjetje propade.
Na področju podjetništva se od notarja v Franciji s strani države pričakuje, da bo preprečil
zasežbo nepremičnin v primeru, ko poslovanje ni uspešno, in da bo preveril ali so
organizacijska pravila ter njeno delovanje skladni z zakonodajo. Pravne osebe se na
notarja obračajo v primeru overitve dokumentov, in sicer želijo, da imajo overjeni
dokumenti dokazno vrednost ter da so izvršljivi.
Pri ustanovitvi podjetja so notarji najbolj usposobljeni, da predlagajo in pripravijo vse
potrebne pravne akte družbe.
6.1.2.3

Francija in vpis v zemljiško knjigo

V Franciji notar predstavlja osebo, ki je usposobljena za urejanje poslovanja v zvezi z
nepremičninskim pravom. Notar je imenovan s strani francoske vlade kot edini javni
uslužbenec, ki je pooblaščen, da ureja posle z nepremičninami (Just France Sales, 2013).
V francoskem pravu vpis v register nepremičnin ni pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičnini. Francija deluje na podlagi t.i. konsenzualnega sistema, kar pomeni, da
se pravice pridobijo že s samo sklenitvijo pogodbe. Vpis v javni register je tako namenjen
zgolj javni objavi in preprečitvi ukinitve že pridobljene pravice na nepremičnini (Vlada RS,
2010).
Notar ima v Franciji glavno vlogo ne samo pri pripravi pogodb za prenos lastninskih
pravic, temveč tudi pri prodaji nepremičnin. Notar je pri prodaji pravni svetovalec oziroma
celo strokovnjak za prodajo nepremičnin, je oseba, ki je odgovorna za določitev vrednosti
nepremičnine. Ko notar pripravi pogodbo med kupcem in prodajalcem nepremičnine, je
vpis v zemljiško knjigo zgolj še formalnost, ki jo opravi (Immobilier.notaires, 2013). V ta
namen mora posredovati pogodbo ter druge relevantne dokumente na register, kjer
opravijo vpis lastninske pravice na nepremičnini. Notar obdrži izvirnik pogodbe, ki se
imenuje »la minute«, kupcu pa izda overjeno kopijo (Service-public.fr, 2013).
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Uradni sistem registracije zemlje, se imenuje »Cadastre«, vzdržuje ga francoski register
javnih zemljišč pod okriljem francoskega davčnega organa. Gre za kataster, ki ne
predstavlja točnih načrtov zemljišč. V primeru spora je namreč potrebno obvezno poklicati
geodeta, ki bo izmeril zemljišče in naredil uradno oceno o mejah na zemljišču. Kopijo
lokalnega katastra ima notar vedno v svoji pisarni. Podatki katastra sicer ne obsegajo tudi
podatkov o lastništvu na zemljišču ali kakršnih koli drugih podatkov o zemljišču. Notarji so
pooblaščeni za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, zemljiške knjige (fr. Matrice
Cadastrale). Torej v primeru, ko stranka potrebuje tovrstne podatke, lahko stopi do
notarja, ki ji lahko izda overjeno potrdilo o lastništvu nepremičnine.
Postopek vpisa v zemljiško knjigo oziroma zemljiški kataster v Franciji obsega naslednje
korake (povzeto po IFC, 2012):
1. Prodajalec pridobi obvezna okoljevarstvena poročila.
Gre za certifikat o termitih, certifikat o azbestu in certifikat o naravnih nesrečah in
tehnoloških tveganjih. Slednjega je v Parizu možno pridobiti elektronsko preko kupčevega
notarja.
2. Pridobiti potrdilo o opustitvi predkupne pravice s strani občine oziroma komune.
Slednje mora pridobiti prodajalčev notar. Odgovor s strani komune lahko traja tudi do
dveh mesecev. V kolikor notar ne prejme odgovora v dveh mesecih, se smatra, da se
komuna odpoveduje svojim predkupnim pravicam.
3. Pridobiti načrt stavbe (fr. document d`urbanisme).
Prodajalčev notar pridobi s strani komune dokumentacijo za nepremičnino. Ponekod, na
primer v Parizu, je vloga lahko poslana elektronsko, vendar to ni pravilo.
4. Pridobiti potrdilo katastrskega načrta (»plan catastral – Modéle 1«)
Prodajalčev notar priskrbi potrdilo katastrskega načrta, ki vsebuje referenčno številko
nepremičnine na katastrskem registru. Samo notar lahko pridobi to potrdilo preko spleta.
Slednje velja, od januarja 2008 dalje, za celotno Francijo.
5. Pridobiti od zemljiškega registra potrdilo, da je nepremičnina brez bremen ter
zaprositi za poizvedbo o nepremičnini za zadnjih 30 let (ang. Land Registry
Search«).
Za potrdilo prodajalčev notar zaprosi preko spleta. Poizvedba o nepremičnini je opravljena
v nepremičninski pisarni s pomočjo sistema Tele@ctes. Plačilo je prav tako spletno,
opravljeno preko notarskega tekočega računa.
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6. Notar (kupčev) pripravi osnutek kupoprodajne pogodbe.
Kupčev notar s pomočjo prodajalčevega notarja pripravi osnutek kupoprodajne pogodbe.
Pogodba obsega dva dela. Prvi del je standarden in vsebuje ključne podatke za vpis
nepremičnine v zemljiški register. Ti podatki so: osebni podatki kupca in prodajalca, opis
nepremičnine, poreklo naslova in prodajna cena. Drugi del notarske listine je lahko bolj
prosto zapisan in vsebuje povzetek podatkov in informacij, pridobljenih v postopku.
7. Izvršitev kupoprodajne pogodbe.
Ko enkrat kupčev notar prejme vso potrebno dokumentacijo in informacije, pripravi
kupoprodajno pogodbo. Stranki se ponovno srečata v notarski pisarni, kjer ju notar
seznani s pogodbo in vsemi obveznostmi, ki za stranki izhajata iz te pogodbe. Notar se
mora prepričati, da stranki obveznosti in pravice iz pogodbe razumeta. Pogodba mora biti
izvršena, torej podpisana, pred notarjem. V kolikor ni, ne mora priti do registracije v
zemljiškem registru. Registracija in plačilo notarske storitve mora biti poravnano vnaprej.
Kupec ima polno lastništvo nepremičnine takoj po podpisu kupoprodajne pogodbe pred
notarjem. Nepremičnino lahko tudi proda takoj po podpisu, vendar je malo verjetno, da jo
bo, če še ni bil objavljen kot lastnik te nepremičnine v zemljiškem registru.
Notar mora, po zakonu iz leta 2011, najkasneje 1 mesec po podpisu kupoprodajne
pogodbe opraviti registracijo v zemljiškem registru. V letu 2009 je bila opravljena
statistika 12 registrov v Parizu (‘Direction générale des Finances publiques‘), ki je
pokazala, da je povprečen čas od trenutka podpisa do pošiljanja zahtevka za vpis v
zemljiško knjigo 31 dni.
8. Vloga za objavo kupoprodajne pogodbe v zemljiškem registru.
Notar lahko takoj po podpisu pogodbe dokumentacijo, osebno ali elektronsko preko
sistema Tele@ctes., posreduje na zemljiški register. Hkrati notar plača na registru takso
za objavo (fr. Taxe de Publicité Foncière), ki znaša 25 EUR. Plačati je potrebno tudi še 0,1
odstotka vrednosti nepremičnine. Izvirnik pogodbe ostane pri notarju naslednjih 100 let.
Na podlagi statističnih podatkov je bilo, junija 2009, 28 odstotkov vseh vlog za objavo v
zemljiški knjigi opravljenih elektronsko. Elektronski sistem v Franciji omogoča hitrejši
postopek in zmanjša možnost napak v registru, saj zaposleni na zemljiškem registru ne
potrebujejo prepisovati vseh podatkov v register. Zemljiški regsitri vabijo k tovrstnem
sodelovanju notarje po vsej Franciji, za enkrat je zaznati pozitiven odziv s strani notarjev.
Na kratko mora notar pripraviti pogodbo s pomočjo njegovega računalnika, jo natisniti, da
jo lahko vse stranke podpišejo in nato znova vnese vse informacije v sistem Teleactes, da
jih lahko posreduje na register za objavo. Celoten postopek vpisa v zemljiški register lahko
traja od enega pa tudi do treh mesecev (povzeto po IFC, 2012).
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6.1.3 NOTARSKA SLUŽBA V NEMČIJI
Notariat v Zvezni Republiki Nemčiji je urejen z zakonom o notariatu (nem.
Bundesnotarordnung), ki je bil sprejet 4. februarja 1961 (Generalni sekretariat Vlade RS,
2012). V Nemčiji trenutno deluje približno 9.600 notarjev, ki so uradniki imenovani s
strani države (angl. state-appointed) in zagotavljajo neodvisne, nepristranske in
objektivne pravne nasvete. Približno 1.600 notarjev v Nemčiji deluje zgolj kot notarji.
Približno 7.500 notarjev pa predstavlja poklic, ki združuje delo odvetnika in opravljajo
poklic kot notar. Zaradi zgodovinskih razlogov je tudi nekaj notarjev (okrog 500) v okraju
Baden-Württemberg, ki niso imenovani s strain države, temveč jih je država za to mesto
zaposlila (angl. state-employed); so javni uslužbenci. Kakršen koli status ima notar v
Nemčiji, vedno gre za notarja, ki mu delo ureja zvezni zakon in je zato status notarja enak
po celotni državi (Bundesnotarkammer, 2013). Do spremembe zakona o notariatu v
Nemčiji, leta 2011, je bila na notarsko delovno mesto lahko imenovana samo oseba, ki je
imela izpolnjen pogoj nemškega državljanstva. Po spremembi pa je lahko imenovan
kdorkoli, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom (Generalni sekretariat Vlade RS, 2012).
Notarji imajo ključno vlogo pri prodaji ali nakupu nepremičnin, vzpostavitvi hipoteke na
nepremičnini, registraciji družbe z omejeno odgovornostjo (nem. GmbH) ali delniške
družbe (nem. Aktiengesellschaft) ter pri pripravi sporazumov o premoženjskih razmerjih
med zakoncema (Bundesnotarkammer, 2013).
Po zakonu imajo pristne javne listine, sestavljene s strani notarja, večjo dokazno vrednost
ter so neposredno izvršljive (Bundesnotarkammer, 2013).
6.1.3.1

Notarska overitev v Nemčiji

V Nemčiji je overitev listine opravljena ob prisotnosti notarja in ostalih udeleženih, na
katere se vsebina listine nanaša. Pomembno in tudi večkrat poudarjeno dejstvo, ki ga je
moč zaslediti pri prebiranju nemške literature, da mora notar listino prebrati na glas pred
stranko oziroma strankami. Pred samim branjem listine in preverjanjem ali stranke
razumejo vsebino listine, pa mora notar tudi obvezno identificirati prisotne osebe.
Notarizacija listine je lahko v Nemčiji opravljena v nemškem jeziku ali tudi drugem, v
kolikor je notar dovolj usposobljen za komunikacijo in razumevanje v tistem jeziku. V
kolikor je listina sestavljena v dveh jezikih, morata biti oba dela listine prebrana na glas,
saj je potrebno preveriti vsebino obeh. Po postopku notarizacije je notar odgovoren za
izvršitev listine. Notar zagotovi, da na primer, če gre za kupoprodajno pogodbo, da so
vse potrebne spremembe in dopolnitve vnešene v zemljiški register ali v primeru
korporacijskega prava, da so potrebne spremembe vnešene v poslovni register. Listina po
navadi vsebuje pooblastilo za zaposlene v notarski pisarni, da storijo vse kar je v njihovi
moči, da uresničijo izvršitev listine, da strankam ni potrebno večkrat prihajati v notarsko
pisarno.
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Na spletni strani Zvezne notarske zbornice (nem. Bundesnotarkammer) je zapisano, da
skladno z zakonodajo, smejo notarji izvajati tudi storitev izdelave elektronskih listin, ki jih
opremijo s svojim varnim elektronskim podpisom. Za generiranje elektronskega podpisa
uporabi notar svojo podpisno kartico (nem. Signaturkarte), ki jo prejme pred začetkom
svojega delovanja, na podlagi zahteve, ki jo posreduje na Bundesnotarkammer. Podpisna
kartica nadomešča lastnoročni podpis in notarjev pečat. Storitve, ki jih lahko notar
opravlja s podpisno kartico so Dnotl Online Plus in druge posebne storitve, ki jih ponujajo
notarske zbornice za svoje člane. Dostop do teh storitev je zaščiten z uporabo podpisne
kartice.
6.1.3.2

Registracija podjetja v Nemčiji

Registracija podjetja v Nemčiji poteka s pomočjo notarja. Podjetnik mora prvo imenovati
svetovalce, preglednike in pravnike družbe. Pri notarju ali tudi pri območni gospodarski
zbornici je potrebno nato preveriti ustreznost imena podjetja. V kolikor ime ni preverjeno
ima lahko podjetje, ob izbiri že obstoječega imena pravne posledice. Naslednji korak je
priprava pravne podlage za delovanje podjetja (družbena pogodba, pooblastila, sklepi,
idr.). Pri slednjem postopku, ki ga podjetnik opravi pri notarju, mora notar overiti vse
listine s svojim podpisom in pečatom (SPIRIT, 2013). Po opravljeni overitvi dokumentacije
podjetja mora podjetnik odpreti svoj bančni račun in položiti osnovni kapital v višini
določeni za vrsto podjetja, ki ga podjetnik odpira. Pred opravljenimi overitvami podjetnik
tega postopka ne more in ne sme izvesti. Notar po pridobitvi, pregledu in odobritvi celotne
dokumentacije podjetja in po vplačilu osnovnega kapitala, posreduje elektronsko prijavo
lokalnemu poslovnemu registru. Skladno z zakonodajo mora poslovni register svojo
nalogo odločitve o registraciji podjetja, opraviti hitro, brez nepotrebnih zamud. Po
odločitvi objavi registracijo podjetja v gospodarskem registru (nem. Handelsregister).
Objava je bila v Nemčiji do leta 2007 opravljena v Uradnem listu (nem. Bundesanzeiger),
vendar s sprejemom zakona, ki ureja vzdrževanje elektronskih registrov, med drugimi tudi
poslovnega registra, to ni več potrebno. Poslovni register tudi pošlje obvestilo o vpisu na
Gospodarsko zbornico in davčnemu uradu novoustanovljenega podjetja. Davčni urad
mora pridobiti to obvestilo najkasneje v roku 1 meseca od podpisa družbene pogodbe
(Learn4Good, 2013).
Podjetje mora obvestiti pisarno o poslovanju in standardih v svojem okrožju, da je
registrirano v poslovnem registru. Pisarna nato izda podjetju licenco za trgovanje. V
postopek pridobitve te licence je vključena tudi prijava na statističnem uradu, gospodarski
zbornici, socialno in zdravstveno zavarovanje in prijava na zavodu za zaposlovanje
(Learn4Good, 2013).
V Nemčiji je pri ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (nem. Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, GmbH) obvezna prisotnost notarja. GmbH je ustanovljena s tem,
ko družbeniki pred notarjem podpišejo uradne listine. Ustanovitveni kapital GmbH je
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minimalno 25.000 EUR, ki je razdeljen na deleže in mora biti vpisan ob ustanovitvi.
Kakršnakoli sprememba deležev mora biti zapisana, in sicer v obliki notarskega zapisa.
Prav tako mora biti tudi prenos deležev opravljen pred notarjem (SPIRIT, 2013).
6.1.3.3

Vpis v zemljiško knjigo v Nemčiji

Vpis v zemljiško knjigo v Nemčiji se začne s postopkom pridobitve podatkov in informacij
o nepremičnini od zemljiškega registra. S pomočjo pridobljenih informacij lahko notar
ugotovi ali so na nepremičnini zapisane kakšne obremenitve in ali je na nepremičnini
hipoteka. Notar ima elektronski dostop do zemljiškega registra, ki je prav tako urejen kot
elektronska baza podatkov. Notar na podlagi pridobljenih podatkov uredi kupoprodajno
pogodbo (IFC, 2012).
Po pripravi kupoprodajne pogodbe je potrebno pridobiti potrdilo s strani občine, da se
odpoveduje svojim predkupnim pravicam do določene nepremičnine. Občina običajno
odgovori v roku 2 mesecev. To potrdilo je potrebno dostaviti na zemljiški register poleg
vloge za spremembo podatkov v registru (IFC, 2012).
Pred samim vpisom v zemljiški register je potrebno izpolniti vse pogoje, izpolnjevanje
katerih pomeni zapadlost kupnine. Na zemljiški kataster je priporočljiva registracija
prioritetnega obvestila v izogib težavam, ki bi jih povzročil nakup s strani tretje osebe.
Obvestilo omogoča visoko stopnjo pravne in ekonomske varnosti ter gotovosti. Obvestilo
varuje kupca pred različnimi tveganji v začetnih fazah pred samim prepisom
nepremičnine. Prodajalec mora pridobiti tudi soglasje za preklic obstoječih bremen na
nepremičnini. Na okrajnem uradu (nem. Beziksamt) pa je potrebno pridobiti še soglasje za
izvedbo prenosa. Vsa dokumentacija mora biti nato dostavljena notarju in v kolikor je
dokumentacija popolna, bo notar izdal potrdilo o zapadlosti kupnine kupcu nepremičnine.
Na podlagi potrdila bo kupec primoran plačati kupnino (IFC, 2012).
Naslednji korak pri nakupu nepremičnine je plačilo davka. Notar mora na davčni urad
posredovati overjeno kopijo kupoprodajne pogodbe (fizična oblika), na podlagi katere bo
davčni urad podal izračun davka in slednjega poslal kupcu. Po plačilu davka (oziroma v
roku največ 2 mesecev) bo notar s strani davčnega urada prejel izjavo o neškodljivosti, ki
jo mora skupaj z ostalo dokumentacijo poslati na zemljiški register. Ob tem, ko je prejeta
vloga za vpis v zemljiški register oziroma za prenos lastninske pravice, se na slednjem
izbriše prioritetno obvestilo o namenu na določeni nepremičnini. Izbris slednjega in prijava
v register se plačata v višini, ki je odvisna od vrednosti nepremičnine (IFC, 2012).

6.2

PRIMERJAVA ANALIZIRANIH ELEKTRONSKIH STORITEV

V nadaljevanju je predstavljen opis primerjave analiziranih storitev med Slovenijo in
Nemčijo, Francijo ter Estonijo. Analiza bo zaradi pomanjkanja pridobitve podatkov o
dejanskem stanju v določenih državah opravljena na podlagi pridobljenih podatkov.
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6.2.1 PRIMERJAVA MED OVERITVAMI
Pri primerjavi overitev je bil glavni namen ugotovitev treh dejstev o overitvah v
posameznih državah: ali je overitev opravljena vpričo notarja ali je slednji lahko prisoten
preko telekomunikacijskega kanala, ali je overitev lahko opravljena v elektronski ali fizični
obliki ter ali je omogoče elektronsko pošiljanje kopij listin oziroma odpravkov sklepov
strankam.
V Sloveniji so overitve opravljene vpričo notarja. Notar overitev prepisa ali prevoda opravi
povsem v fizični obliki. Notar pri prepisu naredi fotokopijo dokumenta in na podlagi
strankine potrditve, da je podpis na listini njen oziroma na podlagi podpisa stranke vpričo
notarja, overi listino. Notar pri overitvi ni odgovoren za vsebino listine, razen če overitev
podpisa veže stranko v izpolnitev določenih pogojev. Overitev podpisa je zaradi
posodobitve poslovanja spremenjena, in sicer je opravljena s pomočjo programa eNotar.
Overitev podpisa poteka tako, da notar v overitveno knjigo vpiše potrebne podatke in
poda stranki podpisno tablico, na katero se stranka podpiše. Podpis se prenese v eNotar,
kjer ga notar, skupaj z ostalimi podatki, varno shrani. Overitev je, kljub uporabi
tehnologije, opravljena fizično. Stranki prav tako ni možno pošiljati odpravkov sklepov in
listin v elektronski obliki.
V Estoniji mora biti overitev prav tako opravljena vpričo notarja, v nasprotnem primeru
slednji ne more potrditi, da je stranka resnično podpisala določeno listino. Overitev je tako
tudi v Estoniji opravljena v fizični obliki. Zakonska podlaga za elektronsko overjanje sicer
obstaja, vendar sodeč po odgovorih, prejetih s strani Notarske zbornice v Estoniji, overitev
s pomočjo elektronskega podpisa ni udejanjena v praksi. V Estoniji obstaja razlika v
primerjavi z ostalimi državami, in sicer v pošiljanju sklepov ter listin po elektronski poti. V
kolikor je stranka že bila v notarski pisarni torej, da je notar že ugotovil njeno istovetnost
in sedaj želi zgolj overjeno kopijo določenega dokumenta, lahko stranka za to zaprosi
preko elektronske pošte. Odgovor bo stranka prejela s strani notarja preko elektronske
pošte.
Podatki za Francijo in Nemčijo so pomanjkljivi. V obeh državah poteka overjanje vpričo
notarja. Overitev je opravljena v fizični obliki in ni podatka, ki bi temu dejstvu nasprotoval.
Na podlagi pridobljenih podatkov ugotovimo, da je Estonija tista, ki ima, na podlagi
zastavljenih trditev, najbolje razvito področje overitev. Slovenija je zasedla drugo mesto
razvitosti, na zadnjem mestu pa sta, zaradi pomanjkanja podatkov, Nemčija in Francija.
Drugo mesto Slovenije ni nujno drugo, saj bi Francija in Nemčija, tudi v primeru
ugotovitve, da odpravkov sklepov in listin ni možno pošiljati po elektronski poti, obe
prejeli po eno točko, kar bi pomenilo, da bi imele Slovenija, Nemčija in Francija vsaka po
3 točke. Torej lahko ocenimo, da je Slovenija v slednjem primeru pogojno druga.
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Grafikon 1: Primerjava stopnje razvitosti v storitvi overitev
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Analiza za storitvi registracije podjetja in vpisa v zemljiško knjigo je bila opravljena na
podlagi točkovanja glede na trditve spodaj:
KOMUNIKACIJA:
• poteka preko običajne pošte, telefona, telefaksa, prihod stranke v notarsko pisarno
(0 točk);
• poteka preko običajne pošte, e-pošte, telefona, telefaksa, prihod stranke v
notarsko pisarno (1 točka);
• poteka preko e-pošte, telefona ali druge sodobne komunikacijske tehnologije (npr.
videokonferenca), prihod stranke ni nujno potreben (2 točki).
DOSTOP:
• elektronskega dostopa do baz podatkov ni (0 točk);
• omogočen je elektronski dostop do baz podatkov (ni nujno posodobljena baza
podatkov) (1 točka);
• omogočen je elektronski dostop do baz podatkov, storitev vpogleda (posodobljena
baza podatkov) (2 točki).
ODDAJA VLOG:
• vsa dokumentacija se pošilja po običajni pošti (0 točk);
• dokumentacija se pošilja po običajni poti in tudi po elektronski poti (1 točka);
• dokumentacija se pošilja po elektronski poti (2 točki).
PREJEM POTRDITVE:
• potrditev prejme notar preko običajne pošte (fizična oblika) (0 točk);
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•
•

potrditev je prejeta po elektronski poti ter tudi preko običajne poti (fizična in
elektronska oblika) (1 točka);
potrditev je prejeta zgolj po elektronski poti (elektronska oblika) (2 točki).

6.2.2 PRIMERJAVA STORITVE REGISTRACIJE PODJETJA
Primerjava registracije podjetja je opravljena med tremi državami: Slovenijo, Estonijo in
Nemčijo. Po podatkih sodeč v Franciji tovrstne storitve ne opravlja notar, temveč je on
samo tisti, ki uredi družbeno pogodbo in v primeru želje poslovneža hrani osnovni kapital.
Iz tega razloga je bila Francija izločena iz analize.
Grafikon 2: Primerjava razvitosti storitve registracije podjetja
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Kot je razvidno iz zgornjega grafikona (glej Grafikon 2) sodi Slovenija med bolj razvite na
področju registracije podjetja. Vse obravnavane države imajo skupno 1 točko na področju
komunikacije. Povsod poteka komunikacija preko običajne in e-pošte, preko telefona in
telefaksa, ter vsem je skupen nujen prihod stranke v notarsko pisarno. Edina razlika je v
Estoniji, kjer je možno tudi opraviti pogovor z notarjem preko videokonference, vendar
mora stranka kljub temu priti fizično v notarsko pisarno, da podpiše pogodbo, ki jo
pripravi notar. Vse države imajo omogočen elektronski dostop do baz podatkov in
registrov. V zvezi z oddajo vlog pri registraciji podjetja je vsem skupno, da lahko
dokumentacijo pošiljajo po elektronski poti. Zadnji kriterij ocenjevanja, prejem potrditve,
je za Slovenijo privzet, vedno po elektronski poti. V ta namen mora imeti notar odprt
varen elektronski predal. V Estoniji in Nemčiji je prav tako vsa dokumentacija, odločitve
idr. prejeto po elektronski poti.
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6.2.3 PRIMERJAVA STORITVE VPISA V ZEMLJIŠKO KNJIGO
Storitev vpisa v zemljiško knjigo je med primerjanimi državami na razmeroma podobni
ravni razvoja v smislu elektronskega poslovanja. Zanimivo je, da ima notar največ dela z
vpisom v zemljiški knjigi v Franciji, saj praktično pomaga pomezniku pri nakupu same
nepremičnine, vendar kljub temu Francija nima urejenega enakega dostopa do registra po
celotni državi, prav tako se v nekaterih francoskih mestih dokumentacija tudi še vedno
pošilja po običajni poti. Na primer pri prenosu lastnine na nepremičnini se kupoprodajna
pogodba podpisana s strani kupca, prodajalca in notarja, pošlje po običajni pošti. Zadeva
je precej presentljiva saj so bili francoski notarji prvi, ki so izvedli podpis pogodbe preko
videokonference in aplikacijo podpisov preko podpisnih tablic v letu 2004 (Blanchette,
2012).
V primerjavi storitve vpisa v zemljiško knjigo je Slovenija ponovno med boljše razvitimi
oziroma med najbolje razvitimi, takoj poleg Estonije. Vse obravnavane države imajo
skupno to, da mora stranka priti v notarsko pisarno, da podpiše dokumentacijo
lastnoročno. Komunikacija s stranko in drugimi državnimi organi poteka večinoma preko
elektronske poti. Prav tako imajo vse države razen Francije skupno dejstvo, da je
omogočen dostop do registrov, katerih podatki so posodobljeni sproti, torej ne prihaja do
zamikov pri vpisovanju. V Franciji so bili najdeni podatki, da prihaja do zamikov pri
vpisovanju podatkov v nekaterih delih Francije. 100 odstotna posodobitev naj bi bila
zagotovljena v Parizu in okolici. Kljub temu je točkovanje nižje. Oddaja vlog na zemljiško
knjigo oziroma register v Sloveniji, Nemčiji in Estoniji poteka elektronsko, v Franciji je
pogodbo potrebno tudi poslati po običajni poti, za kar je ta država prejela manj točk.
Prejem potrditve v Sloveniji, Estoniji in Nemčiji poteka po elektronski poti, med tem ko za
Francijo podatka ni bilo moč najti. Tudi če bi za Francijo tu obveljala enaka opcija kot za
ostale države, slednje ne bi prejela toliko točk kot ostale in bi še vedno zasedla zadnje
mesto (glej Grafikon 3). Tudi, če bi Francija prejela 2 točki, bi imela skupno 5 točk, kar bi
jo uvrstilo na zadnje mesto.
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Grafikon 3: Primerjava razvitosti storitve vpisa v elektronsko knjigo
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6.2.3.1

Ugotovitve

Primerjava med analiziranimi državami je temeljila na iskanju med spletnimi viri, fizično
literaturo in prejetimi odgovori s strani državnih organov v teh državah. Na žalost je bilo
slednjih manj kot želeno, zaradi česar nekaterih podatkov ni bilo moč točno ugotoviti.
Pri analizi overitev je Estonija dosegla največ, 4 od 6 točk. Na drugo mesto se je postavila
Slovenija s 3 točkami, na tretjem mestu pa sta bili Nemčija in Francija z 2 točkama. Pri
slednjem rezultatu je potrebno omeniti, da bi slednji državi lahko prejeli enako število točk
v primeru, da bi se izkazalo, da je možno overjene dokumente posredovati po elektronski
poti z uporabo elektronskega podpisa. Slednje možnosti ni bilo možno potrditi oziroma
zanikati.
Pri analizi registracije podjetja je bila iz analize odvzeta Francija, saj se notarji v Franciji,
sodeč po podatkih, ne ukvarjajo neposredno s pošiljanjem zahtevkov na poslovni register.
Ostale tri države so pri tej analizi prejele enako število točk. Glede registracije podjetja so
si notarske storitve v Sloveniji, Estoniji in Nemčiji enakovredne.
Pri analizi vpisa v zemljiško knjigo sta znova Slovenija in Estonija na vrhu, poleg njiju pa
tudi Nemčija. Storitev je v Franciji manj razvita.
Na podlagi vseh ocenjenih storitev je v elektronskem poslovanju v analiziranih storitvah
najbolj razvita Estonija, druga je Slovenija, na tretjem mestu je Nemčija in Francija četrta
(glej Grafikon 4).
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Grafikon 4: Končni rezultat analize vseh storitev
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Ponovno je potrebno poudariti, da je bila Francija izvzeta iz analize storitev registracije
podjetja in zato tam ta država ni prejela točk.
Na podlagi rezultatov lahko potrdimo, da je Slovenija na primeru analiziranih storitev med
boljše razvitimi državami, saj sodeč po številu točk sodi v stopnjo razvitosti ePoslovanja.
Največ točk, skupno 18, je dosegla Estonija, na drugem mestu pa je Slovenija s 17
točkami. Na tretje mesto se je uvrstila Nemčija s 16 točkami in na zadnjem mestu je
Francija s 7 točkami. Zaradi izločitve iz analize ene izmed storitev je ne moramo uvrstiti v
stopnjo razvitosti. Estonija in Slovenija sta se uvrstili v stopnjo ePoslovanje, Nemčija pa se
je uvrstila v stopnjo razvitosti integracija.
Rezultat Estonije je pričakovan, saj gre za državo, ki je zelo razvita na področju
elektronskih storitev, predvsem e-uprave. Slovenija očitno tudi sodi med bolj razvite
države na tem področju, saj ima pri analiziranih storivah dobro urejeno komunikacijo s
strankami in drugimi organi, kar vključuje tudi vzpostavljene registre in druge baze
podatkov, do katerih lahko notarji dostopajo in kjer lahko notarji pridobijo posodobljene in
celovite podatke. Komunikacija med notarji in drugimi organi poteka po elektronski poti,
prav tako se vloge in priložena dokumentacija pošiljajo po elektronski poti. Notarji
uporabljajo v ta namen svoje varne elektronske podpise in imajo vzpostavljen varen
elektronski predal. Nemčija je glede razvoja očitno na podobni stopnji kot Slovenija. Tam
imajo tudi vzpostavljene digitalne certifikate ter varne elektronske predale, kamor lahko
prejemajo dokumentacijo. V Franciji so sodeč po literaturi (Blanchette, 2012) vzpostavljeni
digitalni certifikati, s pomočjo katerih si notar zgenerira svoj varen elektronski podpis in
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namesto lastnoročno podpiše dokument elektronsko, vendar v praksi ni bilo moč najti
primera uporabe.
Na podlagi analize lahko zavržemo hipotezo, zastavljeno v začetku pričujočega dela.
Slovenija ni med slabše razvitimi državami, temveč je med bolj razvitimi državami na
področju razvoja elektronskih storitev v notarski službi.
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7 ANALIZA RAZISKOVALNEGA DELA
Analiza razsikovalnega dela na področju razvoja elektronskih storitev v notarski službi v
Sloveniji obsega intervju, opravljen s predsednico Notarske zbornice Slovenije, notarko
ga. Marjano Tičar Bešter, ter spletno anketo, ki je bila opravljena med notarji v Sloveniji.

7.1

INTERVJU S PREDSEDNICO NOTARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

Intervju z ga. Marjano Tičar Bešter je potekal 15. maja 2013. Ga. Bešter me je prijazno
sprejela v prostorih svoje notarske pisarne, kjer je bilo moč tudi praktično videti, kako
poteka njeno delo.
V intervjuju sem ge. Bešter zastavila vprašanja, s katerimi sem poskušala ugotoviti njeno
splošno mnenje o elektronskem poslovanju, katere so elektronske storitve, s katerimi se
vsakodnevno srečuje pri svojem delu in kako te storitve delujejo navzven (napram
strankam). Povprašala pa sem jo tudi o primerjavi z drugimi državami.
Prvi del intervjuja je bil namenjen sprehodu skozi terminologijo elektronskega poslovanja.
Ga. Bešter je poudarila strinjanje, da je elektronsko poslovanje, ki ga danes poznamo
praktično povsod, nujna in logična posledica trenutne stopnje tehnološkega razvoja.
Povedala je, da se ji zdi povsem normalno, da sedaj komunikacija poteka skoraj da le še
preko elektronske pošte. Poudarila je zaupanje v tehnologijo in hkrati zadovoljstvo, da
lahko danes marsikatero zadevo uredi hitreje, kot jo je 10 ali več let nazaj. Na vprašanje,
ali se strinja z zakonsko izenačitvijo elektronskega podpisa z lastnoročnim, je odgovorila
pritrdilno in je bila tudi mnenja, da elektronskega ni mogoče ponarediti.
V nadaljevanju so sledila vprašanja o elektronskih storitvah, s katerimi se srečuje
vsakodnevno pri svojem poslovanju. Tu je poudarila predvsem program eNotar in
aplikaciji eZemljiška knjiga ter e-VEM. Povedala je, da so bili začetki uporabe novih
tehnologij vzpodbudni tako za njo kot za ostale notarje v Sloveniji. Predvsem za program
eNotar je poudarila, da je podjetje Zaslon Telecom zelo dobro opravilo svoje delo, ne
samo za razvoj programa, temveč predvsem za opravljeno izobraževanje in pomoč, ki jo
je nudilo končnim uporabnikom, se pravi notarjem. Na začetku se je za uporabo programa
eNotar odzvalo veliko notarjev (po oceni dobra polovica), ga. Bešter pa je povedala še, da
se notarji še vedno pridružujejo k tej storitvi. Trenutno uporablja program eNotar dve
tretjini vseh notarjev v Sloveniji. Ga. Bešter na žalost ni morala predvideti, kdaj bo možno,
da bi vsi notarji uporabljali takšen sistem dela, kot ga omogoča eNotar, za slednjega se
namreč sami odločajo ali ga bodo uporabljali ali ne. Želja po vzpostavitvi 100 odstotnega
eNotarja seveda je prisotna na Notarski zbornici. Ga. Bešter je povedala, da dokler ni
eNotar 100 odstotno zastopan v vseh notarskih pisarnah, je potrebno tudi vzdrževati
zemljiškoknjižni elektronski posedni vpisnik, ki ga je Notarska zbornica vzpostavila leta
2011, ko je tudi elektronska knjiga začela delovati elektronsko. Notarji, ki pa uporabljajo
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program eNotar, imajo v sklopu slednjega drugačno aplikacijo tudi za zemljiškoknjižni
vpisnik.
Pri delu s programom eNotar je ga. Bešter poudarila nekatere njegove prednosti in
slabosti. Vpisnik, kamor notarji vpisujejo svoje zadeve, velja hkrati kot imenik, kar je
pripomoglo k odpravljanju dvojnega vpisovanja, prvo v vpisnik nato še enkrat vpis stranke
v imenik. Slednje je precej pospešilo delo notarja. Ga. Bešter je poudarila novost, ki je
predvsem vidna navzven. To so podpisne tablice, ki so zamenjale podpisovanje v vpisno
knjigo. »Za stranko je tablica elektronsko poslovanje«, je poudarila. S slednjimi so sicer
manjše težave za osebe, ki pišejo z levo roko ali za tiste malo starejše, ki niti ne morejo
toliko pritisniti na podpisno površino. Tu zna biti postopek, zaradi ponavljanja
podpisovanja, malo bolj dolgotrajen kot je pri lastnoročnem podpisu s svinčnikom na
papir. Ga. Bešter je sicer tudi poudarila, da ni možno povsem izničiti »fizičnega« dela s
knjigami. V primerih, ko je prekinjena povezava do interneta, je še vedno potrebno vse
vpisati v »staro dobro knjigo«. Ko začne sistem ponovno delovati pa je potrebno vpisati v
eNotar-ja stranko. V za podpis namenjen prostor se naredi črtica in se zapiše opomba, da
je zaradi nedelovanja internetne povezave podpis stranke v knjigi pod določeno
zaporedno številko.
Po besedah ga. Bešter je bila prva aplikacija, s katero so notarji začeli postopati na poti
do elektronskega poslovanja, AJPES-ova aplikacija RZPP, to je register zastavnih in
zarubljenih pravic na premičninah. RZPP omogoča enovit vpogled v sezname zastavljenih
premičnin na celotnem območju Slovenije. Vpis v register onemogoča zlorabe glede
odtujitve ali zarubljenih premičnin. Po vzpostavitvi slednje so na Notarski zbornici
Slovenije vzpostavili tudi centralni register oporok, ki ga vodi zbornica. Namen tega
registra je, da lahko sodišča preverjajo ali oporoka obstaja ter kje je hranjena. V
nadaljevanju je ga. Bešter omenila še aplikaciji eZemljiška knjiga in e-VEM, s katerima
imajo notarji dandanes največ dela in pri katerih je prav zaradi vpeljave elektronskega
poslovanja najbolj očitna razlika glede na prejšnje stanje. Notarji so leta 2008 začeli z
aplikacijo e-VEM, in sicer so s 1. februarjem 2008 postali e-VEM točke za sodni register.
Druga zadeva pa je bila e-zemljiška knjiga, kamor so notarji začeli pošiljati predloge za
vpis 1. maja 2011. Slednjih, pravi ga. Bešter, je zelo veliko. Na dan intervjuja jih je
program eNotar zabeležil že 1.726 v tekočem letu. Aplikaciji eZemljiška knjiga in e-VEM
sta za uporabnika prijazni in razen vsebinskih zadev pri zemljiški knjigi, ne povzročata
težav pri notarjevem delu. Zanimivost, ki jo je poudarila ga. Bešter pri delu s tema dvema
aplikacijama ter pri komunikaciji s sodiščem in drugimi državnimi organi je, da ima optično
zajeta verzija dokumenta, poslana s strani notarja, enako dokazno moč kot izvirnik.
Optično lahko dokument zajame samo notar, ker ima javna pooblastila.
Notar se vsakodnevno največ srečuje z overitvami. V vpisnik overitev je ga. Bešter
povedala, da je bilo na dan intervjuja, le-teh vpisanih že 2.000, kar je slabih 300 zadev
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več, kot je bilo vpisov v eZemljiško knjigo. Največ overitev pa je prav zaradi slednjega,
vpisa v zemljiško knjigo.
Med drugimi zadevami, za katere je razkrila statistiko svoje notarske pisarne, je omenila
zelo majhno številko, in sicer 19 vpisanih oporok. Poudarila je, da so številke zelo različne
od notarja do notarja in so odvisne tudi oziroma predvsem od kraja, v katerem ima notar
svoje prostore.
Ob zaključku je bila tema pogovora primerjava v ZN predpisanih postopkov glede eposlovanja s prakso notarske pisarne. Ga. Bešter je povedala, da je zakonska podlaga
predpisana, vendar, da si sama ne predstavlja, da bi stranka ta trenutek lahko prinesla na
primer elektronski dokument varno elektronsko podpisan na USB ključku in bi takšnega
lahko dala overiti notarju. Povedala je, da se dogajajo primeri, ko stranke zanikajo, da so
bili v notarski pisarni in da zaradi tega ne verjame, da bi to torej lahko potekalo
elektronsko, ker bi lahko bilo, po njenih besedah, še več tovrstnih zanikanj. Učinkovitost
notarskega dela je ocenila kot boljše v primerjavi s stanjem pred 15-imi ali 10-imi leti.
Slednje pripisuje predvsem vzpostavitvi registrov, zaradi katerih se je doseglo hitrejše
reševanje zadev, predvsem zaradi hitrejšega dostopa do ažurnih podatkov.

7.2

ANKETA MED NOTARJI V SLOVENIJI

Z namenom ugotovitve mnenja notarjev o informatizaciji njihovega poslovanja je bila
preko Notarske zbornice Slovenije med vse notarje v Sloveniji v reševanje poslana spletna
anketa o informatizaciji storitev v notarski službi. Notarji so anketo lahko reševali v času
med 1. junijem in 7. julijem 2013.
Anketa je obsegala štiri sklope vprašanj:
1.
2.
3.
4.

splošno o anketiranih,
poznavanje elektronskega poslovanja,
poslovanje notarja in
primerjava službe notarja v Sloveniji s tujino.

7.2.1 SPLOŠNO O ANKETIRANIH
Na vprašanja v anketi je odgovarjalo skupno 20 oseb (kar znaša 22 % vseh notarjev v
Sloveniji), od tega 16 moških in 4 ženske. Največ anketiranih (45 %) je sodilo v starostno
skupino od 25–35 let. Slednje je verjetno posledica izbire spletne ankete, na katero so
odgovarjali večinoma mlajši predstavniki notarske službe. Najmanjši odstotek (10 %)
anketiranih je sodilo v starostno skupino 55 let in več (glej Grafikon 5).
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Grafikon 5: Starost anketiranih
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Med statističnimi regijami, kjer imajo anketiranci svojo pisarno, je največji odstotek
predstavljala osrednjeslovenska regija (30 %). Najmanj odgovorov je bilo prejetih s strani
jugovzhodne in posavske regije (obakrat 5 %), nič odgovorov ni bilo prejetih z goriške,
notranjsko-kraške, zasavske, koroške in pomurske regije.
7.2.2 POZNAVANJE ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Drugi sklop vprašanj je predstavljajo področje elektronskega poslovanja. S pomočjo
zastavljenih vprašanj je bil namen ugotoviti, kako se anketirani opredeljujejo do
elektronskega poslovanja, predvsem do elektronskega podpisa.
Prvo vprašanje v tem sklopu je zajemalo tri možne interpretacije elektronskega podpisa,
med katerimi je največ anketiranih (94 %) izbralo definicijo, ki pravi, da je elektronski
podpis ustvarjen s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije in lahko z njim
upravlja samo imetnik digitalnega certifikata. Mnenja, da je elektronski podpis, podpis
ustvarjen na elektronski tablici, ni izrazil nihče. Je pa 6 % anketiranih mnenja, da
elektronski podpis predstavlja lastnoročen podpis, kateri je prenesen v elektronsko obliko
(optično zajet podpis). Rezultati tega vprašanja kažejo na razumevanje področja s strani
anketiranih.
Bolj zanimivi so odgovori na naslednje vprašanje; ali elektronski podpis zagotavlja večjo
verodostojnost podpisnika kot lastnoročni (glej Grafikon 6).
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Grafikon 6: Ali elektronski podpis zagotavlja večjo verodostojnost kot lastnoročni?
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Zgornja tabela pokaže zanimivost, saj je zgolj 69 % anketiranih mnenja, da je elektronski
podpis varnejši kot lastnoročni. 56 % anketiranih je pri tem odgovoru trdilo, da je bolj
varen, ker lahko z njim upravlja samo imetnik digitalnega certifikata, med tem ko je enako
trditev pri prejšnjem odgovoru imelo 94 % anketiranih. Kar 31 % tistih, ki so pri
prejšnjem vprašanju odgovorili, da lahko s podpisom upravlja samo imetnik digitalnega
certifikata, je pri tem odgovoru označilo možnost, da elektronski podpis ne zagotavlja
večje verodostojnosti, ker stopnja razvoja tehnologije še ni na tako visokem nivoju. Če
primerjamo še naslednje vprašanje, ki terja od anketiranih (ne)strinjanje zakonske
izenačitve lastnoročnega in elektronskega podpisa, se jih izmed teh 31 %, slaba polovica
strinja z zakonsko izenačitvijo elektronskega in lastnoročnega podpisa. Torej je mnenje
nekaterih anketiranih, da je elektronski podpis podpis, s katerim lahko upravlja samo
imetnik digitalnega certifikata, vendar ne zagotavlja večje verodostojnosti, ker tehnologija
še ni razvita do te stopnje, da bi bilo to mogoče in hkrati se strinjajo z izenačitvijo
elektronskega in lastnoročnega podpisa. Odgovori na vprašanje, zakaj se strinjajo oziroma
zakaj se ne strinjajo z izenačitvijo so usmerjeni predvsem v hitrejše in bolj ekonomično
poslovanje. Tisti proti izenačitvi pa so mnenja, da elektronski podpis ponuja več možnosti
ponarejanja. Iz tega je mogoče razbrati, da so anketirani mnenja, da je elektronski podpis
koristen in uporaben ter omogoča boljše in hitrejše poslovanje, vendar slednjemu ne
zaupajo, ker niso prepričani v varnost poslovanja.
Pri naslednjem vprašanju je bil odgovor pričakovan. Vprašanje se je glasilo: »Ali pri vašem
delu komunicirate s strankami na elektronski način?« 75 % anketiranih je odgovorilo z da
in 0 % ni označilo možnosti ne. 25 % anketiranih ni podalo odgovora.
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7.2.3 POSLOVANJE NOTARJA
Naslednji sklop vprašanja je usmerjen v poslovanje notarjev.
Naslednje vprašanje je bilo namenjeno ugotovitvi ali bi ne glede na mnenje o
elektronskem podpisu, anketirani sprejeli elektronsko vlogo stranke. Odgovorilo je 75 %
anketiranih, od katerih se jih je zgolj 10 % opredelilo, da vloge ne bi sprejeli (glej
Grafikon 7).
Grafikon 7: Sprejem elektronske vloge stranke
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Naslednje podvprašanje je od anketiranih terjalo razlog, zakaj bi oziroma ne bi sprejeli
elektronske vloge. Razlogi za sprejem vloge so prikazani v naslednji tabeli (glej Grafikon
8).
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Grafikon 8: Razlogi za sprejem elektronske vloge
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Največ tistih, ki so podali odgovor, zakaj bi se odločili za sprejem, se je odločilo tako
zaradi hitrosti in posledično vedenja, da bi s tem več zadev hitreje rešili kot običajno. Na
drugem mestu sta sledili cena in enostavnejše poslovanje, na tretjem mestu pa so
anketirani opredelili razloge, kot so: način življenja, zahteva zakonodajalca, približevanje
zahtevam strank in natančnost. Razlogi, zakaj ne bi sprejeli elektronske vloge, so bili
predvsem zaradi nezaupanja v tehnologijo oziroma, ker niso bili prepričani, da bi bilo na
takšen način izvedeno vse skladno s predpisi. Naslednje vprašanje, zastavljeno v spletni
anketi se je glasilo: »Katere notarske storitve najbolj pogosto (vsakodnevno) opravljate?«
(glej Grafikon 9).
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Grafikon 9: Najbolj pogoste notarske storitve
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Najbolj pogost odgovor tu so bili zemljiškoknjižni predlogi ter sestavljanje javnih listin
(oboje 20 %). Prav tako kot zelo pogosto storitev so notarji navedli overitve ter
sestavljanej zasebnih listin (oboje 17 %). Storitve sodnega registra so prejele 7 %, e-VEM
prav tako, AJPES 3 %, prav tako 3 % so prejele tudi zapisi in branje notarskih listin,
pravno svetovanje strankam ter eNotar. Slednje je bilo presenetljivo, saj je storitev eNotar
vsakodnevno prisotna pri delu notarja, kot je razložila predsednica Notarske zbornice.
Pri naslednjem vprašanju je bil namen ugotoviti, katere od zgoraj navedenih storitev so se
najbolj spremenile zaradi informatizacije. Anketirani so se odločili za 5 storitev, in sicer:
zemljiškoknjižni predlogi, sodni register, overitve, eNotar ter e-VEM (glej Grafikon 10).
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Grafikon 10: Storitve, kjer je zaradi informatizacije največ sprememb
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Daleč največ anketiranih, kar 50 %, se je opredelilo, da je pri zemljiškoknjižnih predlogih
največja razlika v poslovanju zaradi vpeljave informatizacije storitve.
V nadaljevanju je bilo zastavljeno vprašanje: »Ali je zaradi informatizacije v poslovanju
vaše delo danes bolj učinkovito opravljeno, kot je bilo pred informatizacijo?« Najn je
večina anketiranih odgovorila pritrdilno (glej Grafikon 11).
Grafikon 11: Ali je poslovanje bolj učinkovito zaradi vpeljave informatizacije
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Kar 58 % vseh se je opredelilo, da je informatizacija za njihovo poslovanje dobra in da
pripomore k večji učinkovitosti. Razlogi za, ki so bili razvidni v podvprašanju »zakaj«, so
bili predvsem zaradi hitrosti, enostavnejšega poslovanja, boljšega dostopa do podatkov,
večje preglednosti nad poslovanjem, manj papirologije ter bolj natančnega dela. Razlogi
proti učinkovitosti poslovanja zaradi informatizacije so bili zanimivi, saj so vključevali
predolgo trajanje postopka in hranjenje dokumentacije na večih mestih. Eden izmed
odgovorov se je glasil: »Je hitrejše, ni pa bolj učinkovito.«
Naslednje vprašanje je bilo namenjeno ugotovitvi zadovoljstva strank, preko notarjev, z
informatizacijo poslovanja. Kot je odgovorila ga. Bešter, za stranke elektronsko poslovanje
pomeni predvsem podpis na elektronsko tablico. Tako so odgovarjali tudi anketirani.
Veliko odgovorov je bilo ločenih med starejše in mlajše uporabnike, zato je v analizi ločen
mlajši in starejši del populacije, ki opravlja storitve pri notarju. Če upoštevamo samo
odgovore, ki se nanašajo na mlajši del populacije, so stranke zelo zadovoljne z
informatizacijo poslovanja in slednjega podpirajo. V kolikor pa prištejemo zraven še
odgovore, ki se nanašajo na starejši del populacije, pa je največ odgovorov, kar 45 %, da
stranke niso zadovoljne z informatizacijo (glej Grafikon 12).
Grafikon 12: Primerjava o zadovoljstvu z informatizacijo glede na starost strank v notarski
pisarni

Zadovoljstvo strank mlajši
14%

29%

Zadovojstvo strank vključeni tudi starejši
uporabniki

Zelo
zadovoljne
57%

Srednje
zadovoljne

45%

36%

Zelo
zadovoljne
Srednje
zadovoljne

Niso
zadovoljne
18%

Niso
zadovoljne

Vir: lasten, priloga 3
Med odgovori na to vprašanje je zaslediti tudi odgovor: »Tega še ne uporabljamo,« in
»Stranke so zaskrbljene ali bodo imele kakovostno opravljeno storitev.« Na podlagi
odgovorov lahko povzamemo, da so tudi stranke, tako kot notarji, v večini zadovoljne z
novim načinom poslovanja vendar, tako kot notarji, tudi stranke ne zaupajo tehnologiji, ki
stoji za informatizacijo.
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V nadaljevanju je sledilo vprašanje, kako izboljšati učinkovitost poslovanja. Med podanimi
odgovori je največ anketiranih označilo možnosti informatizacije storitev ter stalno
izobraževanje (oboje 28 %). Odgovor motivacija pri delu preko nagrad ali višje plače je
prejela 17 %.
Naslednjih 7 vprašanj v anketi se je nanašalo na delo s programom eNotar. Prvo je bilo
namenjeno ugotovitvi ali anketiranec program uporablja, naslednja vprašanja so bila
odvisna od podanega odgovora glede (ne)uporabe. Uporabo programa eNotar je potrdilo
67 % vseh anketiranih, 6 % je uporabo zanikalo. Ostali anketirani se niso opredelili do
tega vprašanja (glej Grafikon 13).
Grafikon 13: Uporaba programa eNotar
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V nadaljevanju bodo prvo predstavljeni odgovori anketiranih, ki so potrdili uporabo
programa eNotar.
Na prvo vprašanje, kdaj so anketirani začeli uporabljati program eNotar, so tisti, ki so
podali odgovor, odgovorili datumsko, 1. januar 2012. Naslednje vprašanje je bilo
namenjeno ugotovitvi, kako so bili zadovoljni z začetki dela s tem programom. Večina
anketiranih (70 %) je odgovorila pozitivno, da so bili zadovoljni z uporabo programa (glej
Grafikon 14).
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Grafikon 14: Ocena zadovoljstva anketiranih s programom eNotar
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Med drugim so anketirani zapisali tudi, da je ta program še najbolj uporabniku prijazen,
vendar bi se lahko tudi slednjega še bolj prilagodilo željam uporabnika.
Naslednje vprašanje je terjalo od anketiranih odgovor ali je njihovo poslovanje s pomočjo
programa eNotar enostavnejše kot je bilo pred uvedbo (glej Grafikon 15).
Grafikon 15: Uporaba programa eNotar
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Dobra polovica anketiranih je imela pozitivno mnenje, vendar jih kar 40% ni podalo
odgovora pri temu vprašanju.
V nadaljevanju so bili anketirani vprašani, kakšne so prednosti in slabosti tega programa.
Odgovori so zbrani v spodnji tabeli (glej Tabelo 5).
Tabela 5: Prednosti in slabosti uporabe programa eNotar

Prednosti

Slabosti

Vse na enem mestu

Kljub temu, da gre za deponiran sistem je potrebno
narediti znak na tablici

Poenostavitev

Ni primerno za zadeve z velikim številom strank
(overitve)

Večja preglednost in natančnost

Ni usklajeno z načinom dela notariata

Enostavno iskanje subjektov

Nepovezanost s CRP

Manj papirologije

Slab iskalnik

Hitrejša administracija
Nepodvajanje vpisov in delna uporaba že vnesenih
podatkov
Skupni imeniki strank

Vir: lasten, priloga 3
Pri naslednjem vprašanju so anketirani lahko izrazili željo ali mnenje. Vprašani so bili ali bi
bilo možno informatizirati tudi kakšno drugo storitev v njihovi službi. Tu je bilo največ
tistih, ki niso odgovorili (55 %). 20 % anketiranih je bilo mnenja, da trenutno ne bi bilo
možno in 10 % da bi bila to dobra ideja. Med temi 10 % je bil tudi predlog, da bi se
napoved na davčni urad lahko vložila po elektronski poti. 15 % anketiranih ni imelo
mnenja o informatizaciji drugih storitev (glej Grafikon 16).
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Grafikon 16: Ali bi bilo možno informatizirati tudi kakšno drugo storitev v notarski službi?
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Naslednji predstavljeni rezultati se nanašajo na odgovore osebe, ki je zanikala uporabo
programa eNotar. Na spletno anketo se je odzvala samo ena takšna oseba.
Prvo vprašanje se je glasilo: »Kaj je glavni razlog za neuporabo sistema?« Odgovor na to
vprašanje je bil, da je program glede na pripovedovanje ostalih uporabnikov še dokaj
nedodelan in da je trenutno delo opravljeno veliko hitreje, kot če bi se morali ubadati še s
problemi, ki jih povzroča delo s programom. Anketirani si torej ne želijo uporabljati
programa, dokler ne bo to kot obvezen del notarjevega poklica predstavila Notarska
zbornica. Anketirani se je tudi opredelil, da je njegovo delo trenutno bolj učinkovito
opravljeno brez informacijske tehnologije. V mnenju zakaj, je anketirani izrazil, da je še
vedno človeški dejavnik tisti, ki najboljše deluje. Izpsotavil je težavo, ki nastane zaradi
izpada električne energije ali primer, ko preneha delovati internetna povezava. Za slednje
je tudi ga. Bešter v intervjuju izpostavila, da imajo notarji v takšnih primerih še vedno
»dobre stare knjige«.
Naslednje vprašanje se je glasilo: »Ali menite, da so bile tiste storitve, ki jih morate
opravljati s pomočjo informacijske tehnologije (npr. storitve preko portala e-VEM), prej
opravljene bolj točno, z manj napak in hitreje kot sedaj?« Na to vprašanje je bil odgovor
negativen. Zanimivo, da se je anketirani opredelil, da svoje delo hitreje oprav,i kot bi ga z
delom s pomočjo programa eNotar, vendar ko pa vzamemo za primer informacijsko
tehnologijo na splošno, ki deluje kot pripomoček uporabniku, je odgovor, da je s pomočjo
tega poslovanje boljše. Očitno anketirani nima dobrega mnenja o programu oziroma so
mu takšno mnenje podali drugi, ki program uporabljajo.
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7.2.4 PRIMERJAVA SLUŽBE NOTARJA V SLOVENIJI S TUJINO
V zadnjem sklopu spletne ankete so bila vprašanja namenjena ugotovitvi, s katerimi
državami so slovenski notarji najbolj poenoteni oziroma s katero državo si je Slovenija
najbolj podobna v razvoju storitev.
Prvo vprašanje v tem sklopu se je glasilo: »V smislu informatizacije storitev v notarski
službi, s katero državo bi se lahko po vašem mnenju primerjala Slovenija?« Podani so bili
odgovori: Estonija, Nemčija, Francija, Italija ter Hrvaška oziroma drugo. Največ odstotkov
je prejela država »Nemčija« (glej Grafikon 17).
Grafikon 17: Primerjava Slovenije z drugimi državami v smislu informatizacije storitev v notarski
službi
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Na drugo mesto so anketirani postavili Estonijo, nihče pa se ni odločil za možnosti
Francija, Italija ali Hrvaška. Na žalost največ anketiranih (60 %) ni odgovorilo na to
vprašanje.
Naslednje vprašanje se je nanašalo na opažanje informatizacije poslovanja pri
sodelovanju z drugimi državami. Na žalost se tudi tukaj največ anketiranih (60 %) ni
opredelilo do te teme. 25 % vseh anketiranih je bilo mnenja, da se informatizacija opazi
tudi pri poslovanju z drugimi državami. 15 % anketiranih pa je bilo mnenja, da temu ni
tako (glej Grafikon 18).

101

Grafikon 18: Opažanje informatizacije pri poslovanju z drugimi državami
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Naslednje vprašanje je terjalo od anketiranih odgovor, pri katerih elektronskih storitvah je
opažena največja razlika glede na poslovanje s tujino. Tu je bil najbolj prisoten odgovor
»ne vem«, nekateri pa so opredelili komunikacijo s strankami, zemljiško knjigo ter
overitve.
Predzadnje vprašanje ankete je bil praktični primer: »Državljan Estonije, po poklicu notar,
kupuje nepremičnino v Republiki Sloveniji. Kupuje brez nepremičninskega posrednika in bi
želel, da proces nakupa poteka preko notarja. Vi sestavite kupoprodajno pogodbo, ki jo
morata podpisati kupec in prodajalec. Ali bi sprejeli elektronski podpis kupca na
pogodbi?«
Največ anketiranih (32 %) je na to vprašanje odgovorilo negativno (glej Grafikon 19).
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Grafikon 19: Rezultati praktičnega primera
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Na drugem mestu, s 26 %, je sledil odgovor, da bi sprejeli elektronski podpis na pogodbi.
Največ anketiranih (42 %) je bilo tu brez odgovora. Naslednje podvprašanje je terjalo od
anketiranega razlog, zakaj bi oziroma ne bi sprejeli elektronskega podpisa. Podani so bili
naslednji odgovori:
•
•
•
•

»Zadošča, da se kupec zgolj podpiše na pogodbi, da je le-ta sklenjena.«
»Nismo še uvedli elektronskega podpisovanja notarskih zapisov.«
»Tehniki ne zaupam dovolj.«
»Trenutno zakonodaja tega še ne omogoča.«

Zadnji v alineji naveden odgovor je bil pravilen, saj v Sloveniji resnično zakonodaja ne
dopušča elektronskega podpisa pri pravnih poslih, s katerimi se prenaša lastninska pravica
na nepremičnini ali s katerimi se ustanavlja druga stvarna pravica na nepremičnini (13.
člen, ZEPEP). Pravilni odgovor so torej podali anketirani, ki so izbrali možnost, da ne bi
dopustili tujcu elektronsko podpisati pogodbo. Sicer je bilo prisotno eno mnenje
anketirane osebe, ki je označila pravilno »ne« in tudi zapisala, da tega ne bi dopustila
zaradi zakonodaje, ki tega trenutno ne dopušča, vendar da pa bi podprla tovrstno
urejanje pravnih poslov, saj bi pospešili urejanje zadev.
7.2.5 UGOTOVITVE
Rezultati ankete kažejo predvsem na zadovoljstvo uporabnikov in na njihovo splošno
sprejemanje elektronskih storitev pri svojem poklicu. Med uporabniki je sicer opaziti
določeno stopnjo zadržanosti in nezaupanja napram elektronskim storitvam, vendar je ta
stopnja nizka in je pričakovana.

103

S pomočjo elektronskega poslovanja je sodeč po odgovorih delo v notarski pisarni hitrejše
in bolj učinkovito. Ga. Bešter je slednje tudi potrdila v intervjuju maja letos. Po njenem
mnenju je e-poslovanje dobro in tudi v veliki večini dobro sprejeto, kar dokazuje tudi
velika stopnja uporabe programa eNotar. Pri slednjem je sicer zanimivo dejstvo, da se za
uporabo programa ni odločila oseba, ki sodi v starostno skupino od 25 do 35 let, saj je v
tej skupini opaziti najevečje zadovoljstvo nad uporabo elektronskih storitev. Z uvedbo
programa eNotar je sicer zadovoljnih večina notarjev, v anketi jih je kar 70 % potrdilo
svoje zadovoljstvo z njegovo uvedbo. 20 % notarjev je bilo tu tudi zadovoljnih, vendar so
bili mnenja, da je še prostora za izboljšave. Prav tako so pozitivni odgovori na vprašanje
ali je poslovanje bolj enostavno z uporabo programa eNotar. Na to vprašanje je pozitivno
pritrdilo 55 % notarjev, zgolj 5 % jih je označilo možnost »ne«. Med navajanjem
prednosti in slabosti je opaziti, da program ni primeren za delo z velikim številom strank
pri overitvah ter da ni popolnoma usklajeno z načinom dela v notarski pisarni. Slednje je
možno odpraviti po dogovoru z naročnikom in izdelovalcem programa.
Na podlagi odgovorov v anketnem vprašalniku vidimo, da so notarji sami prepričani v
dejstvo, da informatizacija izboljšuje poslovanje. Na primer, pri vprašanju, zakaj bi sprejeli
elektronsko vlogo stranke, je največ notarjev odgovorilo, da bi to naredili zaradi hitrosti
postopka (30 %). Drugi odgovori so bili tudi zaradi natančnosti in zaradi enostavnejšega
poslovanja. Na vprašanje ali je njihovo delo bolj učinkovito zaradi informatizacije je tudi
največ notarjev (58 %) odgovorilo, da slednje drži. Zgolj 16 % jih je tudi podalo odgovor,
da poslovanje ni boljše zaradi informatizacije.
Po drugi strani so tudi stranke, tiste mlajše, zadovoljne z informatizacijo storitev v notarski
pisarni. Zaradi očitne razlike med odgovori mlajših in odgovori starejših so slednji ločeni
na dva dela. Vendar, tudi če združimo vse odgovore, je še vedno opaziti, da se slaba
polovica (44 %) strank po mnenju notarjev strinja z uvedbo informatizacije.
Na podlagi odgovorov lahko ugotovimo, da so notarji in skozi njihove oči tudi stranke,
zadovoljni z vpeljavo informatizacije v vsakodnevno poslovanje. Manjši delež je takšen, ki
s slednjim ni zadovoljen, vendar bi tudi ta prešel na elektronsko poslovanje oziroma bi se
z njim strinjal, v kolikor bi bila izvedba programa dejansko namenjena pomoči uporabniku.
Veliko je namreč takšnih primerov, ko je storitev narejena na način »sama sebi namen«.
Storitev je pripravljena in izdelana, da zadovolji papirnati strategiji po informatizaciji
postopka, vendar ne upošteva potrebe in želja dejanskih uporabnikov. Pri informatizaciji
storitev v notarski službi ne gre za slednji problem, saj je, sodeč po rezultatih, mnenje
notarjev zadovoljivo.
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8 PREVERITEV HIPOTEZ
V magistrskem delu so bile v uvodu zastavljene tri hipoteze, katerih namen je bil s
pomočjo domače in tuje zakonodaje, strokovne in znanstvene literature ter na podlagi
raziskovalnega dela, ugotoviti kakšna je stopnja razvitosti elektronskih storitev v notarski
službi in kakšno je mnenje notarjev glede informatizacije njihovega poslovanja.
H1: Slovenija je v razvoju e-notariata med slabše razvitimi med primerjanimi
državami, vendar se stanje bistveno izboljšuje tudi s pomočjo trenutno
aktualne strategije na področju pravosodja.
Hipoteza je zavrnjena.
E-notariat lahko opredelimo kot elektronsko opravljanje notarske službe. Hipoteza je bila
zastavljena z namenom ugotovitve stopnje razvitosti e-poslovanja v notarski službi v
Sloveniji. Uvodoma je bil razvoj elektronskih storitev predviden za slabšega v primerjavi z
drugimi državami, vendar lahko na podlagi analize, v kateri smo notarske storitve v
Sloveniji primerjali s storitvami v Nemčiji, Estoniji in Franciji ugotovimo, da je razvoj
elektronskih notarskih storitev v Sloveniji na visoki stopnji. Na podlagi metodologije se je
Slovenija uvrstila med boljše razvite države. Vse izmed predstavljenih držav, razen
Francije, so se uvrstile dokaj visoko in lahko rečemo, da so na področju analiziranih
storitev te države zelo dobro elektronsko uredile svoje poslovanje.
Strategije na področju pravosodja sicer v veliki meri omenjajo izboljšanje stanja v
pravosodnih organih Slovenije, vendar je to izboljšanje usmerjeno predvsem v zmanjšanje
sodnih zaostankov ter v druge, trenutno pomembnejše projekte. Strategije ne omenjajo v
velikem obsegu kakšne so naloge notarjev in kakšen je njihov doprinos k izboljšanju
storitev. Prav tako niso omenjeni cilji v notarski službi in pot k uresničevanju tistih ciljev.
Omenjena sicer je zakonska sprememba temeljnega notarskega akta in tudi spremembi
zakona o zemljiški knjigi in o sodnem registru. Na podlagi strateških dokumentov ne
moremo potrditi, da se bo poslovanje v notarski pisarni bistveno izboljšalo.
H2: S pomočjo elektronskega poslovanja je delo notarjev v Republiki Sloveniji
bolj učinkovito in hitrejše.
Hipoteza je potrjena.
Hipotezo lahko potrdimo na podlagi rezultatov spletne ankete ter s primerjavo postopkov,
kakršni so bili pred informatizacijo. Postopki, pri katerih je delo notarske pisarne bistveno
drugače so predvsem vlaganje zemljiškoknjižnih zahtevkov, vpisniki notarja, registracija
podjetja, overitve ter vzpostavljen centralni register oporok. Vse naštete storitve se v
notarski pisarni opravijo hitreje zaradi informatizacije postopka. Na primer registracija
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podjetja je hitrejša že zaradi posredovanja pošte, ki danes poteka elektronsko. Notar
posreduje dokumentacijo v elektronski obliki in prav tako prejme odgovor v elektronski
obliki, kar pomeni, da je lahko vpis urejen že isti dan, saj ni potrebno čakati, da dostavna
služba, da opravi dostavo pošiljke. Razlika je tudi pri deponiranju podpisov, ki se danes
opravi elektronsko in tako imajo vsi notarji dostop do vseh deponiranih podpisov in ne
samo do tistih, ki so bili opravljeni v njihovi notarski pisarni.
Pri odgovorih na vprašanja zastavljena v spletni anketi je zaslediti učinkovito in hitrejše
opravljanje storitev. Pri odgovorih na 9. vprašanje (glej Priloga 3) je pri razlogih za
sprejem elektronske vloge (kar je potrdilo 65 % anketiranih) zaslediti odgovore: manj
papirologije, hitrejša izvedba storitve, bolj enostavno poslovanje... Pri odgovoru na 12.
vprašanje (glej Priloga 3) je 58 % anketiranih potrdilo, da je učinkovitost poslovanja
danes boljša prav zaradi informatizacije. Pri razlogih zakaj (13. vprašanje, Priloga 3) je
zaslediti predvsem zadovoljstvo s hitreje opravljenim postopkom.
H3: Notarji so z informatizacijo poslovanja zadovoljni in menijo, da je njihovo
delo zaradi posodobitve boljše opravljeno.
Hipoteza je delno potrjena.
Potrditev je opravljena na podlagi rezultatov spletne ankete in na podlagi izsledkov iz
intervjuja s predsednico Notarske zbornice Slovenije, ga. Bešter.
Pri 9. vprašanju (glej Priloga 3) so notarji, s 65 %, potrdili, da bi sprejeli elektronsko vlogo
stranke. Na 12. vprašanje (glej Priloga 3) so notarji odgovorili, da je učinkovitost
poslovanja danes boljša zaradi vpeljave informatizacije v poslovanje. Pri 15. vprašanju
(glej Priloga 3) se je med možnosti izboljšave učinkovitosti poslovanja uvrstila tudi
informatizacija storitev. Na 18. vprašanje v anketi (glej Priloga 3) je večina, 70 %,
odgovorila, da so zadovoljni z uvedbo sistema eNotar. 55 % (19. vprašanje, Priloga 3) jih
je tudi potrdilo, da je poslovanje z uporabo programa bolj enostavno. Vsi ti odgovori
potrjujejo zadovoljstvo in strinjanje z informatizacijo.
Tudi pri odgovorih ga. Bešter je zaznati zadovoljstvo z informatizacijo poslovanja. Po
njenem mnenju gre za logično posledico trenutnega razvoja in si ne predstavlja, da bi
poslovanje še vedno potekalo na »star« način. V intervjuju je poudarila predvsem
zadovoljstvo, da se danes lahko storitve opravijo hitreje kot nekoč. Tudi učinkovitost
poslovanja je ocenila kot boljše, predvsem zaradi vzpostavitve baz podatkov, preko
katerih lahko notarji ažurne informacije pridobijo hitreje.
Glede na zgornje opredelitve, ki so pozitivne, je zanimivo, da se je za možnost
informatizacije kakšne druge storitve (21. vprašanje, Priloga 3) odločilo zgolj 10 %
vprašanih. Izmed tistih, ki so odgovor podali, jih je 20 % odgovorilo, da ne bi
informatizirali drugih storitev. Zaradi tega odgovora je hipoteza delno potrjena, saj ne
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moremo 100 odstotno trditi, da so notarji z informatizacijo zadovoljni, če se ne strinjajo z
informatizacijo drugih storitev.
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9 ZAKLJUČEK
Notarska služba v Republiki Sloveniji ima razmeroma kratko zgodovino. Od konstituiranja
Notarske zbornice Slovenije in začetka dela notarjev je minilo zgolj 18 let. Njihova
zgodovina pa sega že v daljno 9. stoletje, ko se omenja notarja Gregoriusa v Kopru. Na
splošno je bil razvoj notarske službe v preteklosti vedno hitrejši v obmorskih mestih. Tu se
je poznal predvsem vpliv italskega sveta. O neprekinjenem delovanju notariata na
slovenskih tleh pred osamosvojitvijo lahko govorimo v času od sprejema prvega
avstrijskega notarskega reda ter do sprejetega odloka AVNOJ-a, katerega posledica je bila
ukinitev notarskega reda. Skupaj 90 let dela v notarski službi in nato prevzem njihovega
dela s strani sodišč, odvetnikov, ljudskih odborov in drugih. Ob osamosvojitvi Republike
Slovenije je v Sloveniji vladalo prepričanje, da je potrebno notarsko službo znova
vzpostaviti. In tako je leta 1991 notariat postal ustavno priznana javna služba. Začetke
notarske službe v Sloveniji obeležuje tudi pridružitev Slovenije k Mednarodni uniji
latinskega notariata (U.I.N.L.) v letu 1997. U.I.N.L. združuje skupno 83 držav po celem
svetu, od tega 23 držav članic EU. Slovenski notarji tako delujejo v skladu s pravili
latinskega notariata, ki narekujejo, da imajo notarji dvojno vlogo, in sicer so pravni
strokovnjaki in imajo zato svetovalno vlogo, ter so tudi ustvarjalci listin.
Normativna podlaga za notarjevo delo je zelo obsežna. V pričujočem delu je bila zato
predstavljena osnovna podlaga za njihovo delo. Poleg tega pa tudi normativna podlaga,
namenjena elektronskim storitvam. Predpisi na področju elektronskih storitev so posledica
sprejete direktive EU po poenotenju lastnoročnega podpisa z elektronskim. Na podlagi te
direktive so morale Slovenija, kot takratna država pristopnica k EU, ter vse ostale države
članice, vključiti v svoj pravni red možnost, da lahko posameznik podpisuje dokumente
lastnoročno ali elektronsko. V ta namen je bil v Sloveniji leta 2000 sprejet Zakon o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisovanju, ki je ta dva podpisa (skoraj)
izenačil. V notarski službi še nista bila izenačena, prav zaradi člena v tem zakonu, ki je
izenačenje prepovedoval, do sprejema ustrezne zakonodaje, ki bo uredila elektronsko
poslovanje v notarski službi. To je bilo urejeno s sprejemom Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o notariatu. Slednji je vnesel potrebne zakonske spremembe za
začetek elektronskega poslovanja notarjev. Določeni členi bi sicer morali biti bolje
opredeljeni. Na primer Zakon o notariatu ne opredeljuje varnega elektronskega podpisa za
notarskega pomočnika, opredeljuje pa, da lahko slednji nadomešča notarja, v primeru
odsotnosti. Prav tako ni opredeljeno v Zakonu, kako je opravljeno elektronsko
nadomeščanje notarja. Sodeč po pridobljenih podatkih o praktičnem delu v notarski
pisarni, se nadomeščanje opravlja s certifikatom notarja, ki se ga nadomešča. To
predstavlja kršitev zakona, ki ureja elektronsko poslovanje, saj slednji opredeljuje, da
morajo biti sredstva za varno elektronsko podpisovanje izključno pod podpisnikovim
nadzorom. Pri slednjemu je seveda potrebno omeniti, da govorimo o osebah, ki so vredne

108

javnega zaupanja, vendar če je tu dovoljena izjema, je lahko ta opredeljena tudi kje
drugje.
Na področju pravosodja sta v Sloveniji trenutno aktualni dve strategiji, in sicer epravosodje in strategija pravosodje 2020. Cilji, zapisani v teh strategijah, so usmerjeni
predvsem v večjo učinkovitost pri delu pravosodja. V aktih lahko na večih delih poiščemo
željo po zmanjševanju sodnih zaostankov. Glede notarskega dela je bolj malo
opredeljenega. Opaziti je na splošno veliko prizadevanja na področju učinkovite rabe
informacijske tehnologije, trajnostnega razvoja in uporabo sodobnih spletnih elektronskih
storitev, ki bi omogočale hitrejše in natančnejše delo v pravosodju.
Notar ima pri svojem vsakdanjem delu veliko opravka s sestavljanjem listin. V zakonodaji
sta opredeljeni dve vrsti notarskih listin, fizična in elektronska listina. S slednjo imajo
notarji opravka predvsem pri storitvah, kot je registracija podjetja in vpis spremembe
lastninske pravice v zemljiško knjigo. Tu govorimo o dokumentih, ki so fizični in nato
pretvorjeni v elektronsko obliko, ki jim je nato dodan notarjev elektronski podpis. Ključne
notarske storitve, ki jih opravljajo notarji vsak dan, so overitve, priprava zemljiškoknjižnih
predlogov, vpis v sodni register ter hramba denarja in vrednostnih papirjev. Najbolj
pogosto notar pri svojem delu sestavlja oporoke ter različne pogodbe, ki se nanašajo na
dedno in družinsko pravo ter civilno pravo. Vrsta dela je seveda od pisarne do pisarne
drugačna. Vsem pa so skupne storitve, pri katerih je opaziti največ sprememb zaradi
vpeljave informatizacije v poslovanje. Tu govorimo predvsem o zemljiškoknjižnih
predlogih, vpisih v poslovni register, overitvah ter o oporokah.
Zemljiškoknjižne predloge notar vlaga zgolj elektronsko. Za vložitev zahtevka potrebuje
svoj varen elektronski podpis in obvezno varen elektronski predal, kamor mu lahko
zemljiškoknjižno sodišče vloži sklep. Pri svojem vsakdanjem delu večina notarjev v
Sloveniji uporablja program eNotar. Program eNotar je na elektronski način nadomestila
fizične knjige, v katere so notarji včasih vpisovali zadeve. Sodeč po rezultatih ankete, na
katero je odgovorilo dobrih 20 % notarjev v Sloveniji, je delo s programom preprosto in
učinkovito. Program je ponudil možnost kako delo v notarski pisarni optimizirati, predvsem
v smislu časa in nepotrebnega podvajanja dela. Vpis v poslovni register je opravljen preko
portala e-VEM. Notarji tu delujejo kot s strani podjetja oziroma podjetnika, pooblaščene
osebe. Poslovanje kot e-VEM točka pomeni elektronsko poslovanje, saj je vloga vložena
po elektronski poti, komunikacija z organom je preko elektronske pošte in potrditev s
strani organa je prejeta v notarjev varen elektronski predal. Elektronsko poslovanje je
poseglo tudi na področje overitev podpisov, ki jih mora notar vpisati v notarski vpisnik,
torej v program eNotar. Program omogoča digitalni zajem podpisa stranke, s pomočjo
podpisne tablice, katero imajo notarji v svojih pisarnah. Tu gre torej za zajem
lastnoročnega podpisa in ne za elektronski podpis stranke. Po podatkih, se zaradi
varnostnih razlogov ter iz razlogov možnosti zanikanja podpisovanja določene listine,
elektronskega podpisovanja v notarskih pisarnah, ne poslužujejo. Kljub temu obstaja
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zakonska podlaga za to možnost in tudi želja nekaterih notarjev, zaradi hitrejše izvedbe
postopka. Oporoke sicer niso sestavljene v elektronski obliki in so tudi edina vrsta
notarskega zapisa, za katerega je zakonsko opredeljena nezmožnost sestave v elektronski
obliki, vendar pa so vseeno zapisane v centralnem registru oporok, katerega vodi
Notarska zbornica Slovenije. V registru so vpisane oporoke, ki so bile sestavljene s strani
notarja ali so pri notarju hranjene. Enako velja tudi za sodne oporoke ter za oporoke, ki
jih sestavijo oziroma hranijo odvetniki. Zahtevo za vpis lahko, preko spletne strani za
oddajo zahtevkov, posredujejo zgolj notarji, odvetniki in sodišča z uporabo svojih
kvalificiranih potrdil. Neposreden dostop do podatkov o oporokah pa ima zaradi
varnostnih razlogov samo Notarska zbornica Slovenije.
Iz zapisanega je očitno, da notar pri svojem delu nujno potrebuje kvalificirano potrdilo, ki
omogoča njegovo potrditev identitete. Notarsko listino v elektronski obliki mora notar
podpisati s svojim varnim elektronskim podpisom ter ji dodati časovni žig, ki v točno
določenem času potrdi vsebino podatkov v dokumentu, ki mu je dodan. Tako urejen
elektronski dokument ima enako veljavo kot fizični dokument, ki vsebuje lastnoročni
podpis ter žig ali pečat notarja. Sestave elektronskih listin, v pomenu, da ni potrebno
dokumenta natisniti, se notarji, kljub zakonski podlagi, še ne poslužujejo. Pri svojem delu
mora notar obvezno imeti tudi varen elektronski predal, kateri je namenjen varnemu
elektronskemu vročanju. Ko notar odda vlogo v sistem, prejme elektronsko potrdilo, da je
bila pošta prevzeta. Prejemnik vloge mora prvo prevzeti novo pošto tako, da podpiše
povratnico, katero sistem posreduje nazaj notarju.
Pri pregledu razvoja elektronskih storitev v nekaterih drugih državah EU je opaziti
podobne načine poslovanja kot v Sloveniji. Pri primerjalni analizi med tremi različnimi
storitvami v štirih državah je bila Slovenija večinoma ocenjena med najboljšimi.
Primerjava, opravljena med Slovenijo in Estonijo, Nemčijo ter Francijo, je pokazala, da so
v Sloveniji notarske storitve zelo dobro razvite. V analiziranih državah ni bilo opaziti
možnosti, da bi se tudi stranka lahko elektronsko podpisala na dokument, kar zakonodaja
dovoljuje. Niti Estonija, ki je bila v analizi najboljše ocenjena, ne dosega tako visoke
stopnje. Na podlagi rezultatov analize je zaključek zavrnitev hipoteze, zastavljene na
začetku pričujočega dela. Slovenija namreč ni med slabše razvitimi državami, temveč je
med boljše razvitimi državami.
Zaradi ugotovitve mnenja o informatizaciji storitev je bila opravljena spletna anketa med
notarji v Sloveniji. Slabost ankete je bila njena spletna oblika, saj je povsem možno, da bi
nekateri prej rešili anketo, v kolikor bi le-to prejeli v fizični obliki. Spletna anketa,
opravljena v juniju letos, je pokazala na splošno zadovoljstvo z vpeljavo elektronskih
storitev. Glede na splošno zadovoljstvo, tako s programom eNotar kot tudi ostalih
elektronskih storitev, je bilo zanimivo dejstvo, da je zgolj 10 % notarjev potrdilo možnost
informatizacije tudi drugih notarskih storitev. Slednji rezultat bi lahko nakazoval na
zavračanje novega ali na zadovoljstvo s trenutnim stanjem.
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Delo v notarski pisarni v Sloveniji je s strani informatizacije poslovanja dobro podprto,
vendar je še vedno prostora za izboljšave. Izboljšave so potrebne tako na normativnem
področju kot tudi na področju miselnega premika stran od papirnatega in naprej k
elektronskemu. Na žalost še vedno veliko uporabnikov meni, da je papir edina oblika
dokumenta, ki mu lahko zaupajo. Kljub splošno zelo dobremu razvoju elektronskih storitev
obstaja bojazen, da je kljub samemu elektronskemu opravljanju storitve še vedno veliko
takšnih, ki na koncu dneva spravijo papir v svoj notarski arhiv.
Z nalogo je temeljni prispevek k znanosti opredeljen s strnjenim opisom ključnih
elektronskih področij, s katerimi se notar dnevno srečuje. Dnevne notarjeve naloge so
opredeljene v različni literaturi, vendar ne v smislu elektronskih storitev. V nalogi je
predstavljena normativna podlaga za notarjevo elektronsko poslovanje, kjer so
izpostavljene tudi nekatere slabosti, ki nakazujejo na nepripravljenost zakonodajalca na
informatizacijo. Izsledki predstavljajo nekatera odprta vprašanja, katera zakonsko niso
urejena, kot je na primer elektronski podpis notarskega pomočnika, katerega ZN ne
določa. Ključni prispevek pričujoče naloge je predstavitev metodologije, s pomočjo katere
je moč določiti stopnjo razvoja elektronske storitve. Metodologijo se lahko uporabi tudi pri
ocenjevanju drugih storitev, ne nujno notarskih, kjer obstaja komunikacija med organom
in stranko, način dostopa do podatkov, oddaja vloge in prejem potrditve s strani organa.
Na tej podlagi je bila opravljena primerjava med štirimi državami. Primerjava pa bi lahko
obsegala tudi več držav, pri katerih bi želeli ugotoviti 4 splošne, vendar ključne dele v
poslovanju posameznika.
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18.

5.

7.

2013
2013

iz:
iz:

PRILOGE
Priloga 1: Vprašalnik na temo informatizacije storitev v notarski službi
Spoštovani!
Sem študentka Skupnega magistrskega študijskega programa Management v upravi na
Fakulteti za upravo, Univerze v Ljubljani in Fakultete za organizacijske vede, Univerze v
Beogradu. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Ljupča Todorovskega pripravljam magistrsko
delo z naslovom »Razvoj elektronskih storitev na področju notarske službe«. Za potrebe
svojega raziskovanja potrebujem Vašo pomoč, zato Vas vljudno naprošam, da si vzamete
20 minut Vašega časa in izpolnite anketni vprašalnik. Podatki, pridobljeni v anketi, imajo
lahko vpliv na načrtovanje smernic nadaljnjega razvoja informatizacije notarskih storitev v
Sloveniji.
Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem.
Jerca Tekavec
Splošna vprašanja
1. Prosim označite spol.
a. m
b. ž
2. Prosim označite ustrezno starostno skupino.
a.
25–35 let
b.
35–45 let
c.
45–55 let
d.
več kot 55 let
3. Prosim označite statistično regijo, v kateri je locirana vaša notarska pisarna.
a. Obalno-kraška regija
b. Goriška
c. Gorenjska
d. Notranjsko-kraška
e. Osrednjeslovenska
f. Jugovzhodna
g. Zasavska
h. Spodnjeposavska
i. Savinjska
j. Koroška
k. Podravska
l. Pomurska
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Vprašanja o poznavanju elektronskega poslovanja – splošno
4. Obkrožite vam najbolj ustrezno definicijo elektronskega podpisa.
a. Elektronski podpis je lastnoročno podpisan podpis, ki je prenesen v elektronsko
obliko.
b. Elektronski podpis je podpis, ustvarjen s pomočjo informacijsko komunikacijske
tehnologije in lahko z njim upravlja samo imetnik digitalnega certifikata.
c. Elektronski podpis je podpis, ustvarjen na elektronski tablici.
5. Ali po vašem mnenju elektronski podpis zagotavlja večjo verodostojnost podpisnika
kot lastnoročni podpis?
a. Da, ker lahko z njim upravlja samo imetnik digitalnega certifikata.
b. Da, ker ga je nemogoče ponarediti.
c. Ne, ker je elektronski podpis moč ponarediti, medtem ko lastnoročnega ni
možno oziroma je pri slednjem lažje odkriti ponaredek.
d. Ne, elektronski podpis ne zagotavlja večje verodostojnosti, ker stopnja razvoja
tehnologije še ni na tako visokem nivoju.
6. Ali se strinjate z zakonsko navedbo izenačitve elektronskega podpisa z
lastnoročnim?
a. Da.
b. Ne.
Prosim opredelite zakaj: ___________________________________________________
Vprašanja o poslovanju notarja
7. Ali pri vašem delu komunicirate s strankami na elektronski način?
a. Da.
b. Ne.
8. Ali bi sprejeli elektronsko vlogo stranke?
a. Da.
b. Ne.
9. V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »ne«, prosim opredelite 2 razloga,
zakaj ne. ___________________________________________________________
10. V kolikor ste na zgornje vprašanje odgovorili z »da«, prosim opredelite 2 vam
najbolj pomembna razloga, zakaj bi sprejmeli vlogo na takšen način in ali bi v
bodoče želeli, da je tovrstnih načinov več. ________________________________
11. Katere notarske storitve najbolj pogosto (vsakodnevno) opravljate? __________
12. Pri katerih od zgoraj naštetih storitev je poslovanje bistveno drugačno zaradi
vpeljave informatizacije in zakaj? ________________________________________
13. Ali je zaradi informatizacije v poslovanju vaše delo danes bolj učinkovito opravljeno,
kot je bilo pred informatizacijo?
a. Da.
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b. Ne.
Prosim opredelite vsaj dva razloga, zakaj.
14. Kako so stranke zadovoljne z informatizacijo notarskih storitev (npr. podpisovanje
na podpisne tablice)? _________________________________________________
15. Kaj je po vašem mnenju najboljši način za izboljšanje učinkovitosti vašega
poslovanja?
a. Informatizacija storitev (s pomočjo informacijske tehnologije se izboljša hitrost
opravljenih storitev in tudi učinkovitost poslovanja).
b. Stalno izobraževanje (zaposleni na takšen način bolje poznajo storitve in jih
znajo bolje opravljati).
c. Motivacija pri delu (preko nagrad, višje plače).
16. Ali pri vašem delu uporabljate sistem e-Notar?
a. Da.
b. Ne.

Na naslednja vprašanja odgovorite, v kolikor ste pozitivno odgovorili na prejšnje vprašanje
(da uporabljate sistem e-Notar).
17. Koliko časa že uporabljate sistem e-Notar? _______________________________
18. Ali ste bili zadovoljni z uvedbo sistema (izvedba izobraževanja, začetna uporaba,
itd.)? _______________________________________________________________
19. Ali vam je poslovanje s sistemom e-Notar bolj enostavno kot je bilo poslovanje brez
tega sistema?
a. Da.
b. Ne.
20. Katere so največje prednosti/slabosti tega sistema? ________________________
21. Ali bi lahko po vašem mnenju informatizirali še kakšno drugo storitev v vaši službi?
_____________________________________________________________

Na naslednja vprašanja odgovorite, v kolikor ste na prejšnje vprašanje (št. 9) odgovorili
negativno (da ne uproabljate e-Notarja).
22. Kaj je glavni razlog za neuporabo sistema e-Notar? ________________________
23. Ali menite, da je delo v notarski službi lahko opravljeno bolj učinkovito brez
informacijske tehnologije?
a. Da.
b. Ne.
Prosim opredelite, zakaj: ____________________________________________________
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24. Ali menite, da so bile tiste storitve, ki jih morate opravljati s pomočjo informacijske
tehnologije (npr. storitve preko portala e-VEM), prej opravljene bolj točno, z manj
napak in hitreje kot sedaj?
a. Da.
b. Ne.
Prosim opredelite vsaj 1 razlog, zakaj: _________________________________________
Primerjava notarske službe z drugimi državami
25. V smislu informatizacije storitev v notarski službi, s katero državo bi se lahko, po
vašem mnenju primerjala Slovenija?
a. Estonija
b. Nemčija
c. Francija
d. Hrvaška
e. drugo:
26. Ali je informatizacija poslovanja opažena tudi pri sodelovanju z drugimi državami?
a. Da.
b. Ne.
27. Pri katerih storitvah, ki jih pri vašem delu opravljate elektronsko, je opažena
največja razlika, v primerjavi z drugimi državami? __________________________
Praktični primer:
28. Državljan Estonije po poklicu notar kupuje nepremičnino v Republiki Sloveniji.
Kupuje brez nepremičnineskega posrednika in bi želel, da proces nakupa poteka
preko notarja. Vi sestavite kupoprodajno pogodbo, ki jo morata podpisati kupec in
prodajalec. Ali bi sprejeli elektronski podpis kupca na pogodbi?
a. Da.
b. Ne.
Prosim opredelite, zakaj: ____________________________________________________

Odgovorili ste na vsa vprašanja v anketi.
Hvala za sodelovanje.
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Priloga 2: Primerjalna analiza
Primerjalna analiza med Slovenijo in Francijo, Nemčijo in Estonijo.
OVERITVE
Pri posamezni trditvi lahko država prejme maksimalno 2 točki. Točkovanje storitve je
urejeno kot sledi:
•
•
•

online (2 točki) ali v prisotnosti notarja opravljena overitev (1 točka);
elektronska oblika (2 točki) ali fizična oblika overitve (1 točka);
elektronsko pošiljanje overjenih kopij listin (2 točki) ali fizično pošiljanje overjenih
kopij listin (1 točka).

Točkovanje po državah:

OVERITVE

Estonija

Slovenija

Nemčija

Francija

online (2 točki) ali v prisotnosti 1
notarja opravljena overitev (1
točka)

1

1

1

elektronska oblika (2 točki) ali 1
fizična oblika overitve (1 točka)

1

1

1

elektronsko pošiljanje overjenih 1,5
kopij listin (2 točki) ali fizično
pošiljanje overjenih kopij listin
(1 točka)

1

0

0

skupaj: 3,5

3

2

2
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Prikaz rezultatov v grafu:

4

3,5
3

3
2

2

2

1
0
Estonija

Slovenija

Nemčija

Francija

ANALIZA STORITVE REGISTRACIJE PODJETJA
Ocena je narejena na podlagi štirih kazalnikov: komunikacija, dostop, oddaja vlog in
prejem potrditve.

Registracija podjetja

Estonija

Slovenija

Nemčija

X

X

KOMUNIKACIJA
poteka preko običajne pošte in telefona,
telefaxa, prihod stranke v notarsko
pisarno (0 točk)
poteka preko običajne pošte, e-pošte, X
telefona, telefaxa, prihod stranke v
notarsko pisarno (1 točka)
poteka preko e-pošte, telefona ali druge
sodobne komunikacijske tehnologije (npr.
videokonferenca), prihod stranke ni nujno
potreben (2 točki)
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DOSTOP
elektronskega dostopa do baz podatkov ni
(0 točk)
omogočen je elektronski dostop do baz
podatkov (ni nujno posodobljena baza
podatkov) (1 točka)
omogočen je elektronski dostop do baz
podatkov, storitev vpogleda (posodobljena
baza podatkov) (2 točki)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

skupaj: 7

7

7

ODDAJA VLOG
vsa dokumentacija se pošilja po običajni
pošti (0 točk)

dokumentacija se pošilja po običajni poti
in tudi po elektronski poti (1 točka)

dokumentacija se pošilja po elektronski
poti (2 točki)

PREJEM POTRDITVE
potrditev prejme notar preko običajne
pošte (fizična oblika) (0 točk)

potrditev je prejeta po elektronski poti ter
tudi preko običajne poti (fizična in
elektronska oblika) (1 točka)

potrditev je prejeta zgolj po elektronski
poti (elektronska oblika) (2 točki)
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Prikaz rezultatov v grafu:

7

7

7

7
6
5
4
3
2
1
0
Slovenija

Nemčija

Estonija

ANALIZA STORITVE VPISA V ZEMLJIŠKO KNJIGO

Vpis v zemljiško knjigo

Estonija

Slovenija

Nemčija

Francija

X

X

X

KOMUNIKACIJA
poteka preko običajne pošte in
telefona, telefaxa, prihod
stranke v notarsko pisarno (0
poteka preko običajne pošte, e- X
pošte, telefona, telefaxa, prihod
stranke v notarsko pisarno (1
točka)
poteka preko e-pošte, telefona
ali druge sodobne
komunikacijske tehnologije
(npr. videokonferenca), prihod
stranke ni nujno potreben (2
točki)
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DOSTOP
elektronskega dostopa do baz
podatkov ni (0 točk)
omogočen je elektronski dostop
do baz podatkov (ni nujno
posodobljena baza podatkov) (1
omogočen je elektronski dostop
do baz podatkov, storitev
vpogleda (posodobljena baza)

X

X

X

X

ODDAJA VLOG
vsa dokumentacija se pošilja po
običajni pošti (0 točk)
dokumentacija se pošilja po
običajni poti in tudi po
elektronski poti (1 točka)
dokumentacija se pošilja po
elektronski poti (2 točki)

X

X

X

X

X

X

X

skupaj: 7

7

7

PREJEM POTRDITVE

Ni podatka

Potrditev prejme notar preko
običajne pošte (fizična oblika)
(0 točk)
Potrditev je prejeta po
elektronski poti ter tudi preko
običajne poti (fizična in
elektronska oblika) (1 točka)
Potrditev je prejeta zgolj po
elektronski poti (elektronska
oblika) (2 točki)
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3

Prikaz rezultatov storitve vpisa v zemljiško knjigo, v grafu:
7

7

7

7
6
5
4

3

3
2
1
0
Slovenija

Francija

Nemčija

Estonija

SKUPNO TOČKOVANJE

11 točk ali manj

komunikacija

Slovenija

17 točk

12 do 16 točk

integracija

Francija

7 točk

17 do 22 točk

ePoslovanje

Nemčija

16 točk

Estonija

17,5 točk

Prikaz skupnega rezultata analize vseh držav v grafu:

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Slovenija

Francija

Nemčija
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Estonija

Priloga 3: Analiza vprašalnika
1) vprašanje: Prosim opredelite spol.

ženski
moški

16
4

80%
20%

Odstotek anketiranih glede na
spol
20%
ženski
moški

80%

2) vprašanje: Prosim označite ustrezno starostno skupino.

25-35 let
35-45 let
45-55 let
55 let in več

9
4
5
2

45%
20%
25%
10%

Starost anketiranih
55 let in več

10%

45-55 let

25%

35-45 let

20%

25-35 let

45%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

3) vprašanje: Prosim označite statistično regijo, v kateri je locirana vaša notarska
pisarna.
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Obalno-kraška
Goriška
Gorenjska
Notranjsko-kraška
Osrednjeslovenska
Jugovzhodna
Zasavska
Spodnjeposavska
Savinjska
Koroška
Podravska
Pomurska

3
0
2
0
6
1
0
1
3
0
4
0

15%
0%
10%
0%
30%
5%
0%
5%
15%
0%
20%
0%

Odstotek anketiranih glede na statistično
regijo, v kateri je locirana pisarna
0%
20%

0%

15%

Obalno-kraška

0%

Goriška
10%
0%

15%

Gorenjska
Notranjsko-kraška

5%
5%

Osrednjeslovenska

30%

Jugovzhodna
Zasavska

0%

Spodnjeposavska
Savinjska

4) vprašanje: Obkrožite vam najbolj ustrezno definicijo elektronskega podpisa.

Elektronski podpis je lastnoročno
podpisan podpis, kateri je
prenesen v elektronsko obliko.
Elektronski podpis je podpis
ustvarjen s pomočjo
informacijsko komunikacijske
tehnologije in lahko z njim
upravlja samo imetnik digitalnega
certifikata.
Elektronski podpis je podpis
ustvarjen na elektronski tablici.

130

1

6%

15

94%

0

0%

Definicija elektronskega podpisa po
mnenju anketiranih
Elektronski podpis je podpis ustvarjen na
elektronski tablici.

0%

Elektronski podpis je podpis ustvarjen s
pomočjo informacijsko komunikacijske
tehnologije in lahko z njim upravlja samo…
Elektronski podpis je lastnoročno podpisan
podpis, kateri je prenesen v elektronsko
obliko.

94%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

5) vprašanje: Ali po vašem mnenju elektronski podpis zagotavlja večjo verodostojnost
podpisnika kot lastnoročni podpis?

Da, ker lahko z njim upravlja samoimetnik
digitalnega certifikata.
Da, ker ga je nemogoče ponarediti.
Ne, ker je elektronski podpis moč ponarediti,
medtem ko lastnoročnega ni možno oziroma
je pri slednjem lažje odkriti ponaredek.
Ne, elektronski podpis ne zagotavlja večje
verodostojnosti, ker stopnja razvoja
tehnologije še ni na tako visokem nivoju.

9
2

56%
13%

0

0%

5

31%

6) vprašanje: Ali se strinjate z zakonsko navedbo izenačitve elektronskega podpisa z
lastnoročnim?

Da.
Ne.

11
5

69%
31%

Da.
Ne.
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7) Prosim opredelite, zakaj.
Odgovori so bili:
Zaradi napredka.
Saj se je tudi v elektronski obliki stranka podpisala.
Zaradi večje možnosti ponarejanja. Zlasti ne pri za posameznika ključnih pravnih
poslih.
• Zaradi ekonomičnosti poslovanja.
• Lažje, hitrejše poslovanje.
• Zaradi hitrejšega urejanja zadev.
• Zaradi vedno večje potrebe po elektronskih storitvah.
8) vprašanje: Ali pri vašem delu komunicirate s strankami na elektronski način?

•
•
•

Da
Ne
Brez odgovora

15
0
5

75%
0%
25%

Elektronska komunikacija s strankami
25%
0%

Da
Ne

75%

Brez odgovora

9) vprašanje: Ali bi sprejeli elektronsko vlogo stranke?

Da
Ne
Brez odgovora

13
2
5

65%
10%
25%
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Ali bi sprejeli elektronsko vlogo
stranke?
Da
Ne
Brez odgovora

Prosim opredelite vsaj 1 razlog, zakaj.
Odgovori so bili:
•
•

Ni sto odstotno.
/

Prosim opredelite vsaj 1 vam najbolj pomemben razlog, zakaj bi sprejeli vlogo na takšen
način in ali bi želeli, da je v bodoče tovrstnih načinov več?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ker je manj papirologijie.
Hitrejša izvedba storitve.
Ker je hitreje in ceneje.
Hitrejši postopek, da.
Način življnja pač narekuje tudi takšno obliko dela.
Sprejela bi, ker od mene to zahteva zakonodaja in usmeritve zakonodajalca,
drugače pa ji nisem naklonjena.
Čim bolj se želimo približati in biti dostopni strankam. Več tovrstnih načinov ne bi
želeli, ker stranke posredujejo pomanjkljive informacije, pa tudi časa ni dovolj.
Hitrost,natančnost.
Hitrost poslovanja, ja.
Zaradi hitrejšega komuniciranja.
Zaradi količine dela je to enostavno najboljši način komuniciranja s stranko, saj se
ji posvetiš v danem trenutku popolnoma, čeprav bi to bilo po uradnih urah.
Hitrost postopka, manjši stroški.
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Razlogi naklonjenosti k sprejemu
elektronske vloge Enostavnejše poslovanje
Hitrost
9%
Cena

35%
30%

4%

Način življenja
Zahteva zakonodajalca

9%

Približevanje zahtevam
strank
Natančnost

4%
4%

4%

10) vprašanje: Katere notarske storitve najbolj pogosto (vsakodnevno) opravljate?
sestavljanje javnih listin
sestavljanje zasebnih listin
zemljiškoknjižni predlogi
sodni register
overitve
AJPES
E-notar
e-vem
zapisi in branje notarskih listin
pravno svetovanje strankam

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

Notarske storitve glede na pogostost uporabe
sestavljanje javnih listin
sestavljanje zasebnih listin
zemljiškoknjižni predlogi
sodni register
overitve
AJPES
E-notar
e-vem
zapisi in branje notarskih listin
pravno svetovanje strankam
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6
5
6
2
5
1
1
2
1
1

20%
17%
20%
7%
17%
3%
3%
7%
3%
3%

11) vprašanje: Pri katerih od zgoraj navedenih notarskih storitev je poslovanje
bistveno drugačno zaradi vpeljave informatizacije in zakaj?
zemljiškoknjižni predlogi
sodni register
overitve
e-notar
e-vem

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

9
3
4
1
1
18

Storitve, kjer je največ sprememb
zaradi informatizacije
6%

6%

zemljiškoknjižni predlogi
22%

50%

sodni register
overitve

17%

e-notar
e-vem

12) vprašanje: Ali je zaradi informatizacije v poslovanju vaše delo danes bolj
učinkovito opravljeno, kot je bilo pred informatizacijo?

Da
Ne
Brez odgovora

11
3
5

58%
16%
26%

Ali je učinkovitost poslovanja
danes boljša zaradi
informatizacije?
26%
16%

Da
58%

Ne
Brez odgovora
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50%
17%
22%
6%
6%
100%

13) vprašanje: Prosim opredelite vsaj 2 razloga, zakaj.
Odgovori so bili:
Hitreje, enostavneje.
Izmenjava podatkov je hitrejša kot pa bi bila z navadno pošto, delo je opravljeno
hitreje kot po navadi.
• Krajši postopki, dostopnost do podatkov, večja preglednost poslovanja notarja.
• Ni bolj učinkovito, je pa hitrejše.
• Manj je papirnatega dela, mogoče je tudi hitrejše in ko se navadiš je zagotovo
lažje.
• Pravo se mora na žalost prilagajati tehnologiji in ne obratno, kot bi moralo biti!
Namesto da se ukvarjamo z vsebino, se s tehniko, ki še vedno ni uporabniku
prijazna. Velika pomankljivost je pomankanje uporabnih navodil za uporabo
aplikacij ter učinkov.
• Zahteva kar precej časa, hraniti je potrebno veliko dokumentacije na večih mestih,
predvsem pa je zamudno ročno preverjanje pravnomočnosti vpisov in vračanje
listin strankam.
• Hitrost, natančnost.
• Hitrost poslovanja.
• Skrajšan čas urejanja zadeve.
• Manj papirologije, morebiti celo postopek hitrejši.
• Hitrost postopka – vloga je na sodišču takoj ko se jo odda, zaradi elektronskih
evidenc je olajšano tudi iskanje.
14) vprašanje: Kako so stranke zadovoljne z informatizacijo notarskih storitev (npr.
podpisovanje na podpisno tablico)?
•
•

Mlajši:

Mlajši

Starejši

Zelo zadovoljni

4

57 %

4

36 %

Srednje zadovoljni

2

29 %

2

18 %

Niso zadovoljni

1

14 %

5

45 %
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Zadovoljstvo strank mlajši
14%

Zadovojstvo strank vključeni tudi starejši
uporabniki

Zelo
zadovoljne

29%

57%

36%

45%

Srednje
zadovoljne

Zelo
zadovoljne
Srednje
zadovoljne

Niso
zadovoljne

18%

15) vprašanje: Kaj je po vašem mnenju najboljši način za izboljšanje učinkovitosti
vašega poslovanja?

Informatizacija storitev (s pomočjo informacijske
tehnologije se izboljša hitrost opravljenih storitev
in tudi učinkovitost poslovanja)
Stalno izobraževanje (zaposleni na takšen način
bolje spoznajo storitve in jih znajo bolje opravljati)
Motivacija pri delu (preko nagrad, višje plače)
Brez odgovora

Kako izboljšati učinkovitost
poslovanja?
28%

28%

5

28%

5
3
5

28%
17%
28%

Informatizacija storitev (s
pomočjo informacijske
tehnologije se izboljša hitrost
opravljenih storitev in tudi
učinkovitost poslovanja)
Stalno izobraževanje (zaposleni
na takšen način bolje spoznajo
storitve in jih znajo bolje
opravljati)
Motivacija pri delu (preko
nagrad, višje plače)

17%
28%
Brez odgovora
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16) vprašanje: Ali pri vašem delu uporabljate sistem e-Notar?

Da
Ne
Brez odgovora

12
1
5

67%
6%
28%

Uporaba sistema e-notar
28%
Da
Ne

67%

Brez odgovora

6%

17) vprašanje: Koliko časa že uporabljate sistem e-Notar?
Odgovori so bili: od 1. 1. 2012
18) Ali ste bili zadovoljni z z uvedbo sistema (izvedba izobraževanja, začetna uporaba,
itd.)?
Da
x
x
Ne
x
Je še prostora
x za izboljšave
x

x

x

x

x

x

Zadovoljstvo anketiranih z
uvedbo sistema e-notar
Da

20%
10%

Ne
70%
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Je še prostora za
izboljšave

7
1
2

70%
10%
20%

19) vprašanje: Ali vam je poslovanje s sistemom e-Notar bolj enostavno, kot je bilo
poslovanje brez tega sistema?

Da
Ne
Brez odgovora

11
1
8

55%
5%
40%

Ali je poslovanje enostavneje z
uporabo programa eNotar?
40%

Da
55%

Ne
Brez odgovora

5%

20) vprašanje: Katere so največje prednosti/slabosti tega sistema?
Prednosti

Slabosti

Vse na enem mestu

Kljub temu, da gre za deponiran sistem je
potrebno narediti znak na tablici

Poenostavitev

Ni primerno za zadeve z velikim številom
strank (overitve)

Večja preglednost

Ni usklajeno z načinom dela notariata

Enostavno iskanje subjektov

Nepovezanost s CRP

Manj papirologije

Slab iskalnik

Hitrejša administracija
Nepodvajanje vpisov
Delna uporaba že vnesenih podatkov
Skupni imeniki strank
Natančnost
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21) vprašanje: Ali bi lahko, po vašem mnenju, informatizirali še kakšno drugo storitev
v vaši službi?

Ne
x
Da
x
Ne vem x
Brez odgovora

x
x
x

x

x

4
2
3
11

x

60%

20%
10%
15%
55%

55%

50%
40%
30%
20%
20%

15%
10%

10%
0%
Ne

Da

Ne vem

Brez odgovora

22) vprašanje: Kaj je glavni razlog za neuporabo sistema e-Notar?
Odgovor: Glede na pripovedovanje ostalih uporabnikov navedenega programa je le ta še
vedno nedodelan. Delo sedaj opravljamo hitrejše, kot če bi se ubadali s problemi, ki
nastopajo pri uporabi navedenega programa (sicer občasno, pa vseeno).
23) vprašanje: Ali menite, da je delo v notarski službi lahko opravljeno bolj učinkovito
brez informacijske tehnologije?
Odgovor: Da.
24) vprašanje: Prosim opredelite, zakaj.
Odgovor: Še vedno je človeški dejavnik tisti, ki deluje npr: če zmanjka električne energije,
pade informacijski sistem ali pa internetna povezava.
25) vprašanje: Ali menite, da so bile tiste storitve, ki jih morate opravljati s pomočjo
informacijske tehnologije (npr. storitve preko portala e-VEM), prej opravljene bolj
točno, z manj napak in hitreje kot sedaj?
Odgovor: Ne.
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26) vprašanje: V smislu informatizacije storitev v notarski službi, s katero državo bi se
lahko po vašem mnenju primerjala Slovenija?

Estonija
Nemčija
Francija
Italija
Hrvaška
Ne vem
Brez odgovora

1
6
0
0
0
1
12

5%
30%
0%
0%
0%
5%
60%

70%
60%
60%
50%
40%
30%
30%
20%
10%

5%

5%
0%

0%

0%

0%
Estonija Nemčija Francija

Italija

Hrvaška Ne vem

Brez
odgovora

27) vprašanje: Ali je informatizacija poslovanja opažena tudi pri sodelovanju z drugimi
državami?

Da
Ne
Brez odgovora

5
3
12

25%
15%
60%

Opažanje informatizacije pri
poslovanju z drugimi
državami
25%
Da
Ne

60%
15%

Brez odgovora
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28) vprašanje: Pri katerih storitvah, ki jih pri vašem delu opravljate elektronsko, je
opažena največja razlika v primerjavi z drugimi državami?
Odgovori:
• Komunikacija s strankami.
• • /
• Ne vem.
• Mislim da zemljiška knjiga in overitve (primerjam z Italijo).
• Ne vem.
• Ne vem.
• Overitve ponekod še niso elektronske.
29) vprašanje: Praktični primer: Državljan Estonije po poklicu notar kupuje
nepremičnino v Republiki Sloveniji. Kupuje brez nepremičninskega posrednika in bi
želel, da proces nakupa poteka preko notarja. Vi sestavite kupoprodajno pogodbo,
ki jo morata podpisati kupec in prodajalec. Ali bi sprejeli elektronski podpis kupca
na pogodbi?

Da
Ne
Brez odgovora

5
6
8

26%
32%
42%

Rezultati praktičnega primera
42%

45%
40%
35%
30%

32%
26%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Da

Ne

Brez odgovora

30) vprašanje: Prosim opredelite vsaj 1 razlog, zakaj.
Odgovori:
•

Ker zadošča, da se kupec zgolj podpiše na pogodbi, da je le-ta sklenjena.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zaradi obstoječe zakonodaje.
Nismo še uvedli elektronskega podpisovanja not. zapisov.
Zadeve ne poznam tako dobro, da bi bila prepičana, da je tako prav.
Ne zaupam tehniki še dovolj, v primeru da stranka ni pravnik kot tu, pa je
potrebno stranko ob sklenitvi posla opozoriti na pravne posledice, ker so ljudje še
vedno premalo pazljivi pri sklepanju pravnih poslov.
Pojavile bi se lahko težave pri zemljiškoknjižni realizaciji takšne pogodbe, ker je
praksa zemljiških knjig po Sloveniji zelo različna.
Natančnost.
Opomba: bi sprejela, če bi slovenski zakon to dopuščal, razlog: pospešitev
urejanja zadeva.
Trenutno tega zakonodaja še ne omogoča.
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