
 DOBRO JE VEDETI 
 
Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska 
skupnost moža in žene. Temelji na svobodni 
odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski 
čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, 
razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči. V 
zakonski zvezi sta zakonca enakopravna. 
 
Izbira priimka 
Pravico do izbire priimka imata oba zakonca. Ob 
prijavi zakonske zveze se sporazumeta: 
- da si za priimek vzameta priimek enega ali 

drugega; 
- da obdržita vsak svoj priimek; 
- da vsak od njiju doda svojemu priimku priimek 

drugega; 
- da en zakonec ali oba vzameta priimek 

drugega in  temu priimku dodata svoj priimek. 
 
Vpis poroke iz tujine 
Zahtevo za vpis zakonske zveze državljana 
Republike Slovenije sklenjene v tujini, poda eden 
od zakoncev, in sicer na upravni enoti, kjer ima 
prijavljeno stalno prebivališče. 
K vlogi priloži izpisek iz poročne matične knjige 
tujega organa (po mednarodni konvenciji ali 
sporazumu  po potrebi s prevodom sodnega 
tolmača). 
Če v izpisku iz poročne matične knjige tujega 
organa ni vpisana izjava zakoncev o njunem 
priimku ob sklenitvi zakonske zveze, se ta podatek 
vpiše na podlagi izjave zakoncev. 
 
Ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve 
zakonske zveze 
Za ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve 

zakonske zveze se smiselno uporabljajo določbe 

Pravilnika za sklepanje zakonske zveze. 
Ponovitev slovesnosti se opravi na podlagi prijave 
zakoncev, v kateri zakonca navedeta datum in kraj 
sklenitve zakonske zveze.  

 
 

 INFORMACIJE 
 

Svetovalka za pomoč strankam (sprejemna pisarna 
v pritličju):   
telefon: 07 49 81 460 
 
Uslužbenke Oddelka za upravne notranje zadeve 
(pritličje,  soba 2): 
telefon: 07 49 81 414 
 
Krajevni urad Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 
cesta 7, Kostanjevica na Krki:  
telefon: 07 49 87 007  

 
E-naslov: ue.krsko@gov.si 
 
URADNE URE UE Krško:   
Ponedeljek: od 8. do 12. in od 13. do 15. 

ure 

Torek: od 8. do 12. in od 13. do 15. 
ure 

Sreda: od 8. do 12. in od 13. do 18. 
ure 

Petek: od 8. do 13. ure 

 
 
URADNE URE KU Kostanjevica na Krki: 
 
Vsak prvi 
in tretji 
četrtek 
v mesecu 

od   7. do 12. ure in 

od 13. do 15. ure 

 
Zloženka je informativnega značaja, podrobnejše 
informacije dobite pri svetovalki za pomoč strankam ali 
uslužbencih, ki vodijo te postopke.  
 

 

        Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško               T: 07 498 14 02 

  F: 07 498 14 07  

  E: ue.krsko@gov.si 

www.upravneenote.gov.si/krsko/ 
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 KDO  IN  KJE   
 

Osebi, ki želita skleniti zakonsko zvezo na 
območju Upravne enote Krško, prijavita zakonsko 
zvezo na:  
- sedežu Upravne enote Krško, na Oddelku za 

upravne notranje zadeve (pisarna št. 2  v  
pritličju) ali 

- Krajevnem uradu Kostanjevica na Krki. 
 

URADNI PROSTORI  IN  ČAS SKLEPANJA 
ZAKONSKIH ZVEZ 
 

⇒ Dvorana v parku v Krškem  in  
⇒ Romanska dvorana v Gradu Rajhenburg v   

Brestanici:    
-   sobota,  med 12. in 17. uro. 

⇒ Galerija Božidarja Jakca v Kostanjevici na 
Krki:  

-  sobota,  med 13. in 18. uro. 

⇒ Na sedežu Upravne enote Krško: 
-  torek, med 8. in 15. uro. 

 

Sklenitev zakonske zveze izven uradnega 
prostora in/ali izven določenega časa 
Bodoča zakonca lahko vložita vlogo za sklenitev 
zakonske zveze izven uradnega prostora in/ali 
izven določenega časa vsaj 30 dni pred sklenitvijo 
zakonske zveze. K vlogi za sklenitev zakonske 
zveze izven uradnega prostora je potrebno priložiti 
soglasje lastnika za uporabo lokacije, kjer bo 
potekal obred sklenitve zakonske zveze.  
Zakonska zveza se ne sklepa na dan, ki je praznik 
ali dela prost dan v Republiki Sloveniji, razen če je 
praznik ali dela prost dan na soboto.  
 

 
Dvorana v parku v Krškem                  

 VLOGA 
 
Vloga za sklenitev zakonske zveze podata bodoča 
zakonca   osebno na zapisnik pri  matičarki na Upravni 
enoti Krško ali na Krajevnem uradu v Kostanjevici na 
Krki. 
Ob prijavi stranki izbereta prost termin in uro, ki ga 
določi matičarka glede na vrstni red prijav v strnjenem 
zaporedju ter podata podatke o pričah (ime in priimek, 
datum rojstva in stalno prebivališče). 
Upravni organ po uradni dolžnosti preveri osebne 
podatke v matičnem registru za državljane Republike 
Slovenije. 
 

PRILOGE K  VLOGI 
 
V primeru zadržka mladoletnosti ali sorodstvenega 
razmerja je potrebno priložiti dovoljenje pristojnega 
Centra za socialno delo. 
 
Tujim državljanom je potrebno priložiti: 
- izpisek iz rojstne matične knjige, izdan na 

tiskovini po mednarodni konvenciji ali sporazumu 
– po potrebi s prevodom sodnega tolmača in 
pečatom  APOSTILLE; 

- potrdilo o samskem stanu; 
- potrdilo, da ni zadržkov za poroko, po 

predpisih države, katere državljan je; 
- dokazilo o državljanstvu (potrdilo ali kopija 

potnega lista). 
- mednarodni rojstni list za priče. 
 
Listine in potrdila iz tujine morajo biti overjena skladno 
v skladu 15. členom Zakona o overitvi listin v 
mednarodnem Prometu in ne smejo biti starejše od 
šestih mesecev. Overitev listine ni potrebna: 
- med državami podpisnicami Haaške konvencije o 

ukinitvi potrebe legalizacije tujih javnih listin, za 
katere v medsebojnem poslovanju zadostuje 
overitev s pečatom "APOSTILLE", 

- med državami, ki imajo sklenjene dvostranske 
sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez 
overitev, 

- za izpiske iz matičnih knjig, izdane na podlagi 
Dunajske in Pariške konvencije. 

   STROŠKI, TAKSA 
 
Za prijavo sklenitve zakonske zveze se taksa ne 
plača. 
 
V primeru sklenitve zakonske zveze izven uradnih 
prostorov in/ali izven določenega časa bodoča 
zakonca krijeta stroške za sklenitev zakonske 
zveze v višini 170,00 €. 
 
Za ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve 
zakonske zveze zakonca krijeta stroške v višini 
170,00 €. 
 

 

BELEŽKE 
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