Za izvrševanje 92. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg in 22/19)
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministrica za pravosodje, izdajata
PRAVILNIK
o registru pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja vodenje registra pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij (v nadaljnjem
besedilu: register), izvedbo vpisa, vpogled in izkazovanje vpisanih podatkov ter višino nadomestila za
vpis v register.
2. člen
(vodenje registra)
(1) Register vodi Notarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
(2) Zbirka podatkov v registru mora biti urejena tako, da je mogoč zaporedni vnos podatkov za vsako
pogodbo posebej.
II. VSEBINA IN POSTOPEK VPISA
3. člen
(podatki v registru)
(1) V register se vpisujejo podatki iz 91. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18
– ZNOrg).
(2) Zaporedna številka vpisa v register je sestavljena iz zaporedne številke vpisa v register v
posameznem koledarskem letu in številk koledarskega leta, v katerem so bili podatki o pogodbi
vpisani v register.
4. člen
(zahteva za vpis pogodbe v register in izdaja potrdila o vpisu)
Po opravljenem vpisu v register, ki ga zbornica opravi na notarjevo zahtevo za vpis, izda zbornica
notarju potrdilo o opravljenem vpisu v register, z navedbo vpisanih podatkov.
5. člen
(zahteva za vpis prenehanja veljavnosti pogodbe in izdaja potrdila)
(1) Zahteva za vpis prenehanja veljavnosti pogodbe po šestem odstavku 90. člena Družinskega
zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg) mora biti pisna z navedbo datuma prenehanja
veljavnosti pogodbe in ji mora biti priložen notarski zapis sporazuma o prenehanju veljavnosti
pogodbe ali druga javna listina, ki izkazuje, da je pogodba prenehala.

(2) Po opravljenem vpisu prenehanja pogodbe v register izda zbornica notarju potrdilo z navedbo
vpisanih podatkov.
6. člen
(kasnejši vpisi v register)
(1) Podatki o datumu spremembe in o datumu prenehanja veljavnosti pogodbe se štejejo za kasnejši
vpisi v register.
(2) Kasnejši vpisi v register se vpišejo pod zaporedno številko vpisa pogodbe v register z navedbo
datuma kasnejšega vpisa.
(3) Zbornica izda notarju potrdilo o opravljenem kasnejšem vpisu v register.
7. člen
(izvedba vpisa)
(1) Zahteva za vpis v register se poda z elektronskim prenosom podatkov.
(2) Notar, ki vloži zahtevo za vpis v register z elektronskim prenosom podatkov, se mora identificirati s
kvalificiranim potrdilom po zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
(3) Spremembo podatkov o notarju, ki hrani pogodbo (osebno ime in sedež notarja) v register vpiše
zbornica.
III. VPOGLED V REGISTER
8. člen
(zagotovitev javnosti podatkov o pogodbah)
(1) Zbornica zagotovi javnost podatkov vpisanih v register v skladu z drugim odstavkom 93. člena
Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg).
(2) Javnost podatkov iz prejšnjega odstavka se zagotovi z vpogledom v register preko spletne strani
zbornice (www.notar-z.si).
IV. NADOMESTILO
9. člen
(nadomestilo za vpis v register)
(1) Zbornica je za vpis v register upravičena do denarnega nadomestila.
(2) Nadomestilo za vpis v register iz prejšnjega odstavka se plača notarju pred vložitvijo zahteve za
vpis, na podlagi računa, ki ga izstavi notar.
(3) Za plačilo nadomestila za vse vpise v register v preteklem mesecu, ki jih je zbornica opravila na
zahtevo posameznega notarja, notarju enkrat mesečno, v petih delovnih dneh po koncu meseca
izstavi račun. Plačilo se izvede negotovinsko v roku osmih dni po izstavitvi računa.

10. člen
(višina nadomestila)
(1) Višina nadomestila za vpis pogodbe v register znaša 41 eurov.
(2) Višina nadomestila za kasnejši vpis po 6. členu tega pravilnika znaša 23 eurov.
(3) Vpis po tretjem odstavku 7. člena tega pravilnika je brezplačen.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(obvestilo zbornice)
(1) Zbornica obvesti notarje o izpolnitvi tehničnih pogojev za pošiljanje oziroma vnos podatkov v
register in na spletni strani določi datum začetka delovanja registra.
12. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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