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POVZETEK
Matičar je oseba, ki skrbi za pravilno, točno in zakonito vodenje matičnega registra. V
matični register vnaša nova matična dejstva in spremembe osebnih stanj, dopolnjuje
vpise, popravljajo napake v matičnem registru ter izdaja izpiske in potrdila iz matičnega
registra. Matičar sklepa zakonske zveze in opravlja registracije istospolnih partnerskih
skupnosti, sprejema in potrjuje priznanja očetovstva, izjave o spremembi priimka po
sklenitvi zakonske zveze ter izjave po spremembi priimka po razvezi zakonske zveze.
Matični register je računalniška baza podatkov, oziroma centralno vodena evidenca
osebnih stanj. Matični register je razvid glavnih matičnih dejstev rojstva, poroke in smrti
za vse državljane Slovenije, vanj pa se vpisujejo tudi matična dejstva, ki so se na območju
Slovenije zgodila tujim državljanom.
V diplomskem delu je zajeta zgodovina nastanka in vodenja matičnih knjig ter zakonska
ureditev matičnega področja na ozemlju današnje Slovenije. Opisane so pristojnosti
matičarjev od prvih cerkvenih ureditev, pa vse do današnjega časa. V osrednjem delu so
skozi veljavno zakonodajo podrobno opisane sedanje pristojnosti matičarjev v Republiki
Sloveniji. Sledijo navedbe razlik v pristojnosti matičarjev v Republiki Avstriji, Republiki
Hrvaški in Republiki Italiji.
V zadnjem delu je na podlagi pregleda vseh opisanih držav, narejena primerjava
pristojnostih matičarjev skozi glavna matična dejstva rojstva, zakonske zveze in smrti ter
registracije istospolne partnerske skupnosti. Primerjane so tudi upravne in zakonske
ureditve matičnega področja ter matični registri in izpiski iz matičnega registra. Za jasno
predstavo in priročno uporabo je narejena tabela, v kateri so povzete poglavitne razlike
med državami.
Ključne besede: matičar, matični register, pristojnost, vpis rojstva, sklenitev zakonske
zveze, istospolna partnerska skupnost, izpisek iz matičnega registra
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SUMMARY
THE ROLE AND JURISDICTION OF REGISTRARS IN THE RS AND IN
OTHER MEMBER STATES OF THE EU
Registrar is the person who is responsible for the proper, accurate and lawful conduct of
citizens’ personal status in the registry of civil status. He takes care of the input of new
life facts and changes in personal status, completes already existing personal facts,
corrects errors in the registry of civil status and issues extracts and certificates from the
registry of civil status. Registrar concludes marriages and carries out the registration of
same-sex partnerships, approves and confirms the recognition of paternity, the statement
of change in surname after marriage, and the statements to change surname after
divorce.
Registry of civil status is a computerized database, or centrally managed personal status
record. The registry of civil status is an overview of the main personal facts of birth,
marriage and death, for all citizens of Slovenia and also for the main personal facts that
occurred in Slovenia to foreign citizens.
This thesis covers the historical formation, conduction and legal regulation of register
books in the territory of Slovenia. Describes the competences of the registrars from the
first ecclesial regime, all the way to the present time. In the central part of the thesis
there is a detailed description of current competences of registrars in Slovenia. Followed
by the indication of differences in the competences of registrars in the Republic of Austria,
the Republic of Croatia and the Republic of Italy.
The last part, based on a review of all countries, contains a comparison of registrars
competences, through the main personal facts of birth, marriage and death and through
the registration of same-sex partnerships. Also the administrative and legal arrangements
of the civil status, the registries of civil status in described countries and the issuing of
extracts from the registry are compared. For a better understanding and convenience, a
table that coveres the main differences between countries is made.
Key words: registrar, registry of civil status, competence, registration of birth, conclusion
of marriage, same-sex partnership, extract from the registry of civil status
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1 UVOD
Oseba, ki opravlja poklic matičarja je pristojna za vodenje in vzdrževanje podatkov v
matičnih knjigah oziroma matičnem registru ter izdajanje izpiskov in potrdil iz matičnih
knjig ali matičnega registra. Vloga matičarjev je, poleg pristojnosti, ki jih nalaga
zakonodaja, zelo pomembna, saj je povezana z najpomembnejšimi življenjskimi dogodki
ljudi, vse od rojstva do smrti. Matičar pri svojem delu vseskozi dela z ljudmi, zato mora
imeti nemalokrat veliko posluha, razumevanja in znanja, da lahko ljudem pomaga, jih
pravilno usmerja in predvsem svoje dela opravlja v skladu z zakoni.
Matične knjige v papirni ali elektronski obliki, oziroma matični register, kot računalniška
baza podatkov, so evidence celotnega osebnega stanja državljanov ter evidence vseh
matičnih dejstev tujih državljanov, ki so se zgodila na območju neke države. Vodijo se z
namenom natančnega pregleda osebnih stanj državljanov ter nadaljnje uporabe teh
podatkov, tako za državljane, kot za državne ustanove in druge organizacije, ki te podatke
potrebujejo in so upravičene do uporabe teh podatkov.
Od junija 2012 opravljam delo matičarke pri Upravni Enoti Piran. Med vpeljevanjem v delo
matičarja, sem morala pregledati in preučiti sedanjo in preteklo zakonodajo na področju
osebnih stanj, saj je neko starejše matično dejstvo ali sprememba, vezana na starejše
zakone. Naučiti sem se morala uporabljati matični register, matične knjige ter ostale
evidence, ki se nahajajo v matičnem arhivu. V stiku z strankami, ki pogosto ne vedo, kako
je potrebno neko stvar urediti, sem si izpopolnila tudi znanje v zvezi z postopki, vezanimi
na osebna stanja, ki jih morajo stranke urediti v drugih ustanovah, kot so sodišča,
fakultete, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Center za socialno delo in
druge. Poleg vseh delovnih nalog in pristojnosti matičarja sem ob učenju ugotovila, kako
pomembno in odgovorno je delo matičarja, ki ima vsak dan stik z ljudmi in njihovimi
najpomembnejšimi življenjskimi dogodki, ki so lahko žalostni ali veseli in ljudem prinašajo
koristi ali pa jim nalagajo dolžnosti. Ker svoje delo opravljam na območju, kjer imamo
veliko stika z tujimi državljani in posledično tudi tujimi matičnimi uradi, se nemalokrat
pojavijo vprašanja ali potrebe po razjasnitvi tega, kako se neka zadeva iz matičnega
področja vpisuje, obravnava ali rešuje v drugi državi. V diplomskem delu sem želela na
nekatera pogosto postavljena vprašanja, v zvezi s tujimi matičnimi službami, odgovoriti in
na enem mestu zbrati podatke, ki bi lahko služili matičarjem kot pomoč pri njihovem delu.
V diplomskem delu je bil problem raziskovanja obsežnejši pregled zgodovine in sedanjega
delovanja matičarjev v naši državi ter predstavitev zgodovine in delovanja matičarjev v
Republiki Avstriji, Republiki Hrvaški in Republike Italiji ter končna primerjava vlog in
pristojnosti matičarjev ter ureditve področja osebnih stanj v opisanih državah.
Namen je bil, zaradi popolnega pregleda, podrobneje opisati delovanje matičnih služb na
območju Slovenije skozi zgodovino in vse do danes. Za Avstrijo, Italijo in Hrvaško pa sem
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navedla le zgodovinsko pomembna dejstva in poudarila predvsem pristojnosti in vloge
matičarjev skozi zakonsko ureditev posamezne države.
Za cilj diplomskega dela sem izpostavila oziroma primerjala razlike v delu matičarjev, v
Avstriji, Hrvaški in Italiji v primerjavi s Slovenijo. Izpostavila sem upravno ureditev držav,
zakonodajo, ki ureja matično področje, opisala način vodenja matičnih knjig oziroma
matičnega registra, navedla glavne razlike v pristojnostih matičarjev in navedla tudi razlike
pri vpisu matičnih dejstev rojstva, zakonske zveze, in smrti ter registracije istospolne
partnerske skupnosti. Sestavila sem razpredelnico za lažji pregled razlike v ureditvi
matičnega področja in urejanju osebnega statusa po državah ter na podlagi zbranih
ugotovitev ocenila ureditev matičnega področja ter delovanja matičarjev v Republiki
Sloveniji.
Diplomsko delo temelji na teoretičnem delu, oziroma zbiranju podatkov iz zakonov in
predpisov, literature in internetnih virov, tako slovenski kot tujih in mednarodnih. Z
uporabo opisovalne in primerjalne metode sem zbrane podatke opisala, analizirala in v
končnem delu tudi primerjala in navedla temeljne razlike med državami ter na podlagi
zbranih ugotovitev analizirala sedanjo ureditev v Sloveniji.
V diplomski nalogi sem v drugem poglavju najprej opisala zgodovinski razvoj matičnih
knjig in nato pristojnosti matičarjev in vodenje matičnih knjig na območju današnje
Slovenije, skozi Zakon o državnih matičnih knjigah1 v veljavi do leta 1974 in Zakon o
matičnih knjigah2 v veljavi do leta 2003. V tretjem poglavju sem navedla namen in način
informatizacije matičnih knjig, za vzpostavitev sedanjega matičnega registra. V četrtem
poglavju sem podrobneje opisala pristojnosti matičarjev v Sloveniji, v skladu s sedaj
veljavnim Zakonom o matičnem registru3 ter namenila dodatna poglavja opisu pristojnosti
matičarjev, opisu poteka vpisa matičnih dejstev v matični register, izdaji izpiskov in potrdil
iz matičnega registra, mednarodnemu poslovanju ter overovitvam listin, opisu pristojnosti
matičarjev pri vpisu glavnih matičnih dejstev rojstva, poroke in smrti in ostalih sprememb
osebnih stanj. V petem, šestem in sedmem poglavju sem opisala pomembna zgodovinska
dejstva ter glavne razlike v pristojnostih matičarjev in delovanju matičnih služb v Avstriji,
Hrvaški in Italiji. V osmem poglavju sem obravnavane države primerjala v zgodovinskem
razvoju, upravni in zakonski ureditvi ter večji del poglavja namenila primerjavi nalog in
dolžnosti matičarjev v opisanih državah ter izdelala razpredelnico razlik med državami.
Navedla sem tudi ugotovitve in spoznanja v zvezi s slovensko ureditvijo matičnega
področja, pridobljene skozi celotno delo in na podlagi končne primerjave držav. V
zaključku diplomskega dela sem strnila vse ugotovitve dela in potrdila oceno ureditve
matičnega področja v Sloveniji.

1
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(1946). Zakon o državnih matičnih knjigah. Ur. list FLRJ, št. 183/46.
(1974). Zakon o matičnih knjigah (ZMK). Ur. list SRS, št. 16/74, 28/81, 38/86, 2/87-UPB.
(2003). Zakon o matičnem registru (ZMatR) Ur. list RS, št. 37/03, 39/06, 59/06-UPB1, 106/10, 11/11-UPB2.
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2 ZGODOVINSKI RAZVOJ MATIČNIH KNJIG NA OBMOČJU
DANAŠNJE SLOVENIJE
Matične knjige v zgodovini spadajo med vire namenjene za organizacijo družbe in uradno
poslovanje oblasti. Poleg matičnih knjig so bili to skozi zgodovino tudi status animariumi4,
nekrologi, testamenti, urbarji, katastri, zemljiške knjige, deželne deske, družinske kronike,
šolske kronike in druge zbirke o prebivalcih.
Prvi najdeni zapisi o krščenih vernikih v cerkvah izhajajo iz tretjega stoletja. Prvotno so
duhovniki vodili sezname krščencev in njihovih botrov ter sezname umrlih. Slednji so bili
sprva v obliki zložljivih lesenih ploščic imenovanih »dyptiche« ali diptihi5, na katere se je
izpisovalo umrle, kasneje pa so vpisi umrlih prešli na papir. V šestem stoletju, v času
bizantinskega cesarja Justinijana, ki je uredil vseveljavno rimsko pravo, ko je Bizanc
doživljal svoje zlato obdobje in je imel cesar pri vladanju močno podporo vojske, dobro
šolanega uradništva in cerkve, je bilo s predpisom določeno, da ja potrebno ob vpisu
poroke sestaviti listino, v diptihe vpisovati umrle in vse pomembne osebe vpisati tudi v
nekrologe. Ti vpisi so služili kot evidenca pripadnikov cerkvene občine (Umek, 2000).
Vodenje matičnih knjig so prvič sistematično uredili v času reformacije na Tridentinskem
cerkvenem zboru. Ta je s premori potekal kar 18 let, med leti 1545 in 1563, ko so z
namenom izboljšanja pregleda nad verniki, določil obvezno vodenje krstnih oziroma
rojstnih in poročnih matičnih knjig in s sklepom sprejeli tudi določila o sklepanju zakonske
zveze pod nadzorom cerkve (Bauman, 2004).
Rimski obrednik iz leta 1614 je naknadno predpisal natančnejša navodila za vodenje vseh
matičnih knjig. Določen je bil narativni način vodenja knjig, ko se je dogodke zapisovalo v
obliki pripovedi ali opisa. Prav tako je določil vodenje mrliških matičnih knjig, ki so morale
vsebovati zaznambo o tem, ali je pokojni prejel vse zakramente in vodenje župnijskih
družinskih knjig v latinščini imenovanih »status animarium«, kjer so bili navedeni
poglavitni življenjski dogodki in značajske lastnosti vsakega župljana in v katero so bile
vpisane vse družine v župniji (Bauman, 2004). V matične knjige se je v obliki pripovedi
vpisalo leto dan in mesec, ime župnika cerkve, dogodek (rojstvo in krst, poroka ali smrt),
kraj oziroma hišna številka, ime in spol novorojenca, ime otrokovih staršev ob rojstvu, ime
botra ob rojstvu, oklic pri poroki, priče ob poroki, ter tudi vera, spol, starost in bolezen v
primeru vpisa smrti (Umek, 2000).

4
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Status animariumi ali dobesedno prevedeno knjige duš, so bile v skladu z Rimskim obrednikom iz leta 1614
predpisane knjige, v katere so v latinskem jeziku župniki po župnijah vpisovali župljane. Vodili so jih
predvsem zaradi pregleda znanja verouka prebivalcev župnije. Vpis je vseboval kraj in številko vpisa, leto
rojstva ali starost, znanje verouka, značaj osebe ter pripadnost gospodarstvu in drugo (Kolar, 2013).
Diptih ali angleško dyptich je slika sestavljena iz dveh plošč, ki sta med seboj povezani. V antiki so jih
izdelovali iz slonovine, kasneje pa večinoma iz lesa (Wikimedia Foundation, Inc, 2013).
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Slika 1 :

Pripovedna rojstna matična knjiga iz leta 1770

Vir: Wikimedia Foundation, Inc, (2013)

V »status animarium« se je ob imenu vsakega člana družine vpisal naslov, datumi rojstva,
krsta, birme, obhajila, poroke in smrti, poleg tega so bili navedeni tudi podatki o tem, kdaj
je nekdo morebiti postal duhovnik ali redovnik, njegov status v družini, pripadnost veri in
ocena verouka po letih ter poklic oziroma znanje družinskega člana (Hrvatsko rodoslovno
društvo »Pavao Ritter Vitezović«, 2013).
Slika 2 :

Status animarium v latinskem jeziku

Vir: Rodoslovje.net (2013)
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Čeprav je rimski obrednik predpisal natančen vzorec po katerem naj bi se matične knjige
vodile, ta ni bil enotno upoštevan, redke škofije (ponekod v Franciji, Italiji in Švici) so že
predhodno na ta način vodile matične knjige, večinoma pa so bile prakse škofij različne.
Praviloma je obstajala za vsako župnijo ena matična knjiga v treh delih, eden za krstne
vpise s pododdelkom za vpis nezakonskih otrok, drugi za poročne vpise in tretji za mrliške
vpise. V knjige se je vpisovalo v latinščini ali deželnem jeziku, natančno in čitljivo ali
površno, različno od duhovnika do duhovnika (Jelinčić, 2013).
Avstrijska država je nato v času Marije Terezije uredila vojaški sistem in uvedla štetje
prebivalstva ter takrat cerkvene evidence prebivalcev uporabila v vojaške in zdravstvene
namene, s čimer je prišla do ugotovitve, da so matične knjige zelo pomembne za državno
področje. Marija Terezija je zato pričela izdajati odloke, ki so se nanašali na vodenje,
hrambo in zaščito matičnih knjig v primeru požara. Leta 1781 je avstrijska država priznala
matične knjige za državne knjige (Umek, 2000). Kmalu zatem je cesar Franc Jožef II s
cesarskim patentom iz leta 1784 predpisal vodenje matičnih knjig tudi s strani države. S
tem je postavil temelje sodobnim maticam, ko se je datum rojstva ločil od datuma krsta,
ko se je pričelo natančno in čim popolnejše vodenje knjig na tabelarični način z rubrikami
in je patent določil, da morajo biti vodene tri ločene knjige: poročna, krstna in mrliška
(Jelinčić, 2013).
Slika 3 :

Poročna matična knjiga iz leta 1787

Vir: Wikimedia Foundation, Inc, (2013)
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Na tem področju sta cerkev in država prišli v spor glede lastništva matičnih knjig, vendar
je imela rimskokatoliška cerkev takrat velik vpliv na državo in si je obdržala pristojnost za
vodenje matičnih knjig. Tako so katoliški duhovniki postali plačani državni uradniki, ki so
skrbeli za matične knjige (Bauman, 2004). Od leta 1784 so se matične knjige ločeno
vodile tudi za največje bolnišnice, najdenišnice in kaznilnice na slovenskem ozemlju. Prav
tako so se vodile mornariške (Reka, Pula), vojaške in orožniške matične knjige ter knjige
za vpis rojstev, ki so se zgodila v tujini. Kljub temu, da so druge veroizpovedi, kot so bile
evangeličanska, augsburška in kalvinska veroizpoved, grškokatoliška veroizpoved,
starokatoliška veroizpoved, baptistična veroizpoved, srbska pravoslavna veroizpoved in
muslimanska veroizpoved, vodile svoje matične knjige, te niso imele javnopravnega
značaja, dokler jim slednji ni bil podeljen z odlokom. Do takrat pa so bili katoliški
duhovniki zadolženi in edini pristojni za potrjevanje (vidiranje) in overovljanje matičnih
knjig drugih veroizpovedi (Umek, 2000).
V času kratkotrajne francoske oblasti (1812-1814), ko so Francozi vpeljali tudi civilno
poroko, so vodenje matic prevzeli župani občin (Jelinčić, 2013). S ponovnim prihodom
avstrijskih oblasti je vodenje matic spet zaupano župnikom, ki jih vodijo pod državnim in
cerkvenim nadzorom ter vodijo ločeno cerkvene in državne matične knjige. V tem času je
bilo določeni, da se v rojstno knjigo vpisuje tudi zaznamba o poroki. V obdobju od leta
1918 do leta 1945 oziroma v času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in kasneje
Kraljevine Jugoslavije je takratna oblast prevzela vso zakonodajo o matičnih knjigah iz
avstrijske dobe, zato so župniki še naprej vodili matične knjige v službi države (Bauman,
2004).
Edini izjemi kjer so se matične knjige v teh obdobjih vodile drugače sta bili Slovensko
Primorje in Prekmurje. V Slovenskem primorju, ki je bilo po prvi svetovni vojni pod
italijansko oblastjo, so poleg cerkvenih knjig leta 1923 začeli občinski matični uradi voditi
tudi civilne matične knjige. V Prekmurju, ki pa spadalo bilo pod Kraljevino Madžarsko so
med leti 1894 in 1919 državni matičarji po matičnih okrajih vodile državne matične knjige
(Bauman, 2004).
Z izjemo Primorske in Ljubljanske pokrajine, kjer so matične knjige do leta 1945 vodili
župnijski uradi, so med drugo svetovno vojno na okupiranih ozemljih Gorenjske in
Štajerske, nemške oblasti od leta 1941 do leta 1945 uvedle vodenje civilnih matičnih knjig
tako, da so jih župniki vodili le še za svoje potrebe. Nemci so določili vodenje knjig v 17
okrajih, v občinskih okrajih pod državnim nadzorom in v nemškem jeziku (Bauman, 2004).
Pomembnejša zakona, ki sta bila dne 9.5.1946 sprejeta v Federativni ljudski republiki
Jugoslaviji na matičnem področju sta bila Zakon o državnih matičnih knjigah (v
nadaljevanju: ZDMK) in Temeljni zakon o zakonski zvezi6 (v nadaljevanju: TZZZ).
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(1946) Temeljni zakon o zakonski zvezi. Ur. list FLRJ, št. 29/46, 36/48, 44/51, 18/55 in Ur. list SFRJ št.
12/65, 28/65-uradno prečiščeno besedilo.
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TZZZ je določil obvezno sklenitev civilne zakonske zveze pred državnim organom. Zakon
je določil, da se zakonska zveza sklepa pred članom ljudskega odbora in matičarjem, ki
opravi prijavo in vpis zakonske zveze v poročno matično knjigo. Poroke se sklepajo v
ustrezno opremljenih in urejenih, posebej določenih uradnih prostorih ali na drugem
mestu zaradi posebnih razlogov (bolezen, ipd.). Prav tako je TZZZ uvedel tudi možnost in
priznanje razveze zakonske zveze. Poroke sklenjene v skladu s predpisi, ki so veljali pred
sprejetjem TZZZ so bile veljavne, neveljavne poroke pa so se lahko določile za veljavne,
če vzrok neveljavnosti ni bil določen v novem zakonu. Zakonske zveze sklenjene v času
druge svetovne vojne so bile veljavne, če so bile vpisane v matične knjige in če so bili
izpolnjeni pogoji TZZZ. Take poroke je bilo potrebno vpisati v matične knjige do 9.5.1947,
na priključenem ozemlju pa do 15.9.1948.

2.1 POVZETEK ZGODOVINSKEGA NASTANKA MATIČNIH KNJIG NA
OBMOČJU DANAŠNJE SLOVENIJE
Najstarejši rojstni matični knjigi za območje Slovenije sta rojstna knjiga Pirana iz leta 1458
ter rojstna knjiga Izole iz leta 1506. Kot je bilo podrobneje opisano v prejšnjih poglavjih,
je vodenje matičnih knjig na ozemlju Slovenije predpisal tridentinski cerkveni zbor v
šestnajstem stoletju, naknadno, pa je njihovo obličnost predpisal rimski obrednik leta
1614. Do leta 1770 so se matične knjige vodile opisno (narativno), po letu 1770 pa
tabelarično. Matične knjige je vodila cerkev za svoje namene in pregled vernikov, vse do
leta 1784, ko je cesar cesarski patent določil vodenje matičnih knjig s strani države.
Takrat je oblast prvič pokazala zanimanje za vodenje matičnih knjig in jih uporabila kot
evidenco prebivalcev za svoje namene. Knjige so še vedno vodili župniki vendar po
navodilih državne oblasti in za to uporabljali s strani države natisnjene obrazce v
tabelarični obliki. Civilne matične knjige so bile prvič uvedene v času Ilirskih provinc
(1812-1814), ko so matične knjige vodili župani občin. Najstarejše civilne matične knjige
na območju Slovenije izhajajo iz občine Medvode iz leta 1812 (Pfajfar, 2012). Nato so se
med leti 1818 in 1945 matične knjige na ozemlju Slovenije, z izjemo Primorske in
Prekmurja, ponovno vodile s strani župnikov, vendar pod drobnogledom države.

2.2 PRISTOJNOSTI SLOVENSKIH MATIČARJEV SKOZI ZAKON O
DRŽAVNIH MATIČNIH KNJIGAH
Po drugi svetovni vojni je na območju Jugoslavije dne 9. 5. 1946, oziroma dne 16. 9. 1947
na priključenem ozemlju Primorske, začel veljati Zakon o državnih matičnih knjigah7 (v
nadaljevanju ZDMK), ki je skozi načeli zakonitosti in enotnosti uvedel enotno državno
vodenje matičnih knjig. Sprejet je bil z namenom, da se na območju celotne Jugoslavije
enotno in sodobno uredi vodenje matičnih knjig in določijo pristojnosti matičarjev.
ZDMK je po načelu javnosti določal, da so matične knjige javne knjige, ki služijo za
pregled osebnega stanja državljanov, vanje se vpisujejo vsa rojstva, poroke in smrti, z
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(1946). Zakon o državnih matičnih knjigah. Ur. list FLRJ, št. 183/46.
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vsemi pomembnimi dejstvi teh dogodkov ter vse spremembe osebnih stanj (3. člen
ZDMK). Po načelu verodostojnosti, je zakon določil, da so dejstva zapisana v knjigah
resnična , vse dokler se ne dokaže nasprotno, izpiski iz knjig pa imajo po načelu javnosti
dokazno moč javnih listin (48. člen ZDMK). Zakon je predpisal vodenje rojstne matične
knjige, poročne matične knjige ter mrliške matične knjige ter vodenje prepisa izvirnikov in
abecednih indeksov. Knjige vodijo matičarji pri krajevnih ljudskih odborih (v nadaljevanju:
KLO) in mestnih ljudskih odborih (v nadaljevanju: MLO), ki so za pravilno vodenje
matičnih knjig tudi kazensko odgovorni (46. člen ZDMK).
Slika 4 :

Izpisek iz rojstne matične knjige, izdan v KLO Maribor leta 1948

Vir: Geni.com (2013)

ZDMK splošno določi dve vrsti vpisov v knjige: temeljne in poznejše vpise. Temeljni vpisi
so zajemali vpise glavnih dejstev rojstva, sklenitve zakonske zveze in smrti z vsemi
pomembnimi podatki, kasnejši vpisi pa so služili vpisovanju sprememb osebnih stanj
posameznika, in sicer ugotovitev starševstva, pozakonitev, posvojitev, ugotovitev in
izpodbijanje očetovstva ali materinstva, skrbništvo, sprememba imena in priimka, razveza
in razveljavitev zakonske zveze in drugo. Vse spremembe osebnih stanj se vpisujejo v
posebno rubriko in z izjemo pozakonitve, le na podlagi odločb izdanih s strani pristojnega
organa. Vpise opravlja matičar čitljivo, jasno in brez prečrtovanja, po uradni dolžnosti ter
na podlagi uradnih listin, odločb pristojnih organov in prijav. Vpiše lahko le to, kar je
resnično in o tem ni dvoma, kar mu stranke povedo, oziroma kar dokazujejo predložene
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listine, vpis pa mora biti opravljen takoj po prejemu prijave, listine ali odločbe. Popravljati
sme le pisne napake opažene pred zaključkom posameznega vpisa, tako da naredi uradni
zaznamek v pripombe. Vpis se po zaključku lahko popravlja le z odločbo okrajnega
ljudskega odbora. Vpis rojstva ali smrt, ki sta prijavljena v 30 dneh od dogodka, lahko
matičar opravi sam , sicer pa le z odločbo višjega organa. V matično knjigo se po tem
zakonu rojstva nezakonskih otrok ne vpisujejo več v poseben del, temveč se vpisujejo
enako kot rojstva zakonskih otrok. Smrt oseb, ki so umrle med vojno se v mrliško matično
knjigo vpiše na podlagi odločbe KLO. Vsak vpis v knjige morata podpisati prijavitelj in
matičar, pri poroki pa še uradna oseba, pred katero je le ta sklenjena (Bauman, 2004).
Matične knjige se vodijo tudi v tujini pri konzularnih in diplomatskih predstavništvih FLRJ.
Dejstva, ki niso vpisana v matične knjige predstavništev v tujini, se morajo vpisati v
domače matične knjige na podlagi izpiska iz matične knjige tujega organa. Ker se matične
knjige niso pričele voditi takoj, ko je nastopila nova oblast je zakon predpisal, da morajo
matičarji rojstva, poroke in smrti vpisovati tudi za nazaj, po vrstnem redu prijav (Bauman,
2004).
V vsakem KLO, ki je predstavljal osnovno matično enoto, se je za celotno območje vodila
ena matična, ena poročna in ena mrliška knjiga. Večja sprememba nastopi leta 1952, ko
se KLO ukinejo in postanejo osnovne matične enote občinski odbori, na območju katerih
je bilo lahko tudi večje število prejšnjih matičnih okolišev. V letih 1952 do 1956 je so se
zgodile mnoge upravno-teritorialne spremembe, kot so bile združitve naselij, spreminjanje
meja, spreminjanje imen naselij in druge, vendar so se matične knjige vodile enako in jih
kljub ukinitvi KLO niso prepisovali, ampak so jih še naprej vodili po matičnih okoliših
(Bauman, 2004).
Leta 1956 je bilo s strani države z spremembo 2. točke Splošnega navodila za sestavljanje
in vodstvo državnih matičnih8 knjig določeno, da je potrebno matične knjige voditi po
naseljih, ki so se teritorialno ujemali z matičnimi območji, zato so se v naslednjih dveh
letih izvrševale priprave za prepis vseh rojstnih in mrliških knjig KLO v nove matične knjige
uvedene za posamezna naselja. Prepisovanje se je pričelo 1.10.1958. za ukinjena naselja
se matične knjige niso prepisale, temveč so se tekoči vpisi rojstev in smrti vpisovali v
knjigo naselja, kateremu je bilo ukinjeno naselje pripojeno. Poročne matične knjige so se
vodile le na sedežu matičnega območja, zato jih ni bilo potrebno prepisovati (Bauman,
2004).
Zaradi vseh upravno teritorialnih sprememb, ki so se dogajale v preteklosti, je bilo do
31.12.1986 za vsako matično območje potrebno izdelati »vodnik po matičnih knjigah«, v
katerem je bilo potrebno navesti vse značilnosti ureditve, razvoja in sprememb v matičnih
območjih za 150 let nazaj. Vodnik je matičarjem služil in še danes služi kot pripomoček pri
delu, s katerim imajo pregled nad zgodovino, vodenjem in hrambo matičnih knjig v

8

(1956). Splošno navodilo za sestavljanje in vodstvo državnih matičnih knjig, Ur. list FLRJ, št. 51/56.
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svojem matičnem območju (Bauman, 2004). V prilogi diplomskega dela se nahaja primer
vodnika za matično področje Piran.

2.3 PRISTOJNOSTI MATIČARJEV SKOZI ZAKON O MATIČNIH KNJIGAH
Zakon o matičnih knjigah9 (v nadaljevanju: ZMK) je začel veljati 4.5.1974 in je veljal do
leta 2003, ko je sprejet Zakon o matičnem registru. ZMK je bil večkrat spremenjen in
dopolnjen in sicer leta 1981, 1986, 1987, 1995 in leta 2000. Spremembe zakona se
vsebovale določila o popravkih v matičnih knjigah, o izdaji dvojezičnih izpiskov in potrdil
na območjih s pripadniki italijanske ali madžarske manjšine, o vodenju matičnih knjig po
matičnih območjih in ne več po naseljih, o pooblastilu in nazivu matičarja, o vpisih
sprememb osebnega stanja in drugih dejstev v rojstno knjigo, o tem da se matična
dejstva priglasijo pristojnemu matičarju, kjer ima prijavitelj stalno prebivališče ali
najbližjemu matičarju, o prijavi izbire osebnega imena za pravni promet, o prenehanju
vpisovanja botrov v rojstno matično knjigo, o prenehanju vpisovanja razloga smrti in kraja
pokopa v matično knjigo umrlih, o vpisih naših državljanov vpisanih pri diplomatsko
konzularnih predstavništvih v tujini, ipd.
ZMK določi vodenje rojstne matične knjige, poročne matične knjige in matične knjige
umrlih, v katere se vpisujejo rojstvo, zakonska zveza in smrt in ob teh tudi vse
spremembe osebnih stanj, ki se na matično dejstvo nanašajo (priznanje očetovstva,
posvojitev, sprememba osebnega imena, razveza, smrt zakonca in ostale). Matične knjige
ter izpiski in potrdila iz knjig imajo dokazno moč javnih listin in veljajo za resnične, dokler
se ne dokaže nasprotno (3. člen ZMK). Prav tako ZMK določi dokazno moč javnih listi za
vse matične knjige, izpiske in potrdila iz knjig, ki so se vodile pred 9.5.1946, kljub temu,
da jih je vodila cerkev (33. člen ZMK).
Zakon racionalizira vodenje knjig in določi, da se vodenje poročne matične knjige še
vedno opravlja po naseljih, medtem, ko se rojstne in mrliške matične knjige vodijo po
matičnih območjih in ne več po naseljih ter s tem zmanjša število matičnih knjig ter tudi
število matičarjev, potrebnih za vpisovanje podatkov, saj se pristojnosti prenesejo iz
naselja na območje (2. člen ZMK). Matične knjige spadajo v državno pristojnost, vodijo jih
upravne enote, oziroma njihovi oddelki za upravne notranje zadeve. Znotraj upravne
enote je lahko več matičnih območij in vsako matično območje sestavlja več naselij
(3.člen ZMK).
Zakon je prvič predpisal, da sme vodenje matičnih knjig ter izdajanje izpiskov in potrdil iz
knjig, opravljati le s strani predstojnika upravne enote, oziroma načelnika, pooblaščeni
državni uslužbenec oziroma matičar, ki je za to tudi posebej strokovno usposobljen. V
času svoje odsotnosti ima matičar tudi svojega namestnika, ki mora prav tako izpolnjevati
strokovne pogoje in imeti pooblastilo (3. člen ZMK).

9

(1974). Zakon o matičnih knjigah (ZMK). Ur. list SRS št. 16/74, 28/81, 38/86, 2/87-UPB, Ur. list RS 28/95,
84/00.
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Zakon določi vodenje knjig v dveh izvodih in na predpisanih obrazcih, prav tako pa
dopušča tudi računalniško vodenje matičnih knjig in hrambe prepisa na mikrofilmu,
vendar slednje vse do izdelave računalniškega programa ne pride v uporabo. Konec
vsakega leta je potrebno matične knjige zaključiti in overiti (19. člen ZMK). V primeru
izgube ali uničenja knjig, mora upravna enota takoj poskrbeti za njihovo obnovo, občani
pa so dolžni posredovati vse podatke s katerimi razpolagajo (34. člen ZMK).
Izvirniki matičnih knjig se hranijo pri pristojnem matičnem uradu, dvojniki pa pri
Ministrstvu za notranje zadeve. Več kot sto let stare matične knjige se hranijo v Arhivu
Republike Slovenije, oziroma v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani ter v Škofijskih arhivih
Maribor in Koper (20. člen ZMK).
Matičar v knjige vpisuje le dejstva na podlagi prijave ali akta pristojnega organa. Pred
vpisom mora v tridesetih dneh od datuma prejema, preveriti resničnost in pravilnost
dejstva v uradnih evidencah in v primeru nasprotne ugotovitve vpis odložiti do ureditve
predhodnega vprašanja (21. člen ZMK). Pisne pomote pri vpisu dejstva, popravi matičar
na način določen z Navodilom o vodenju matičnih knjig10, če je potrebno pomoto popraviti
tudi v drugih knjigah ali registru prebivalstva mora matičar pristojne organe obvestiti v
treh dneh (23. člen ZMK). Spreminjanje, dopolnjevanje in črtanje v matično knjigo že
vpisanih dejstev je dovoljeno le z odločbo pristojnega organa (21. člen ZMK).
Matičar mora o vpisu matičnega dejstva ali spremembe osebnega stanja v treh obvestiti
matičarja, ki vodi knjigo v katero je treba spremembo zapisati in obvestiti tudi evidenco
stalnega prebivalstva. Ob vpisu dejstva za tujega državljana mora matičar po diplomatski
poti poslati izpisek iz matične knjige državi, katere državljan je bil vpisani (22. člen ZMK).
Matična dejstva slovenskih državljanov, nastala v tujini, se na podlagi izpiskov iz tujine
vpišejo v matične knjige v Sloveniji. Rojstvo se vpiše po zadnjem skupnem prebivališču
staršev ali enega od staršev, poroka po zadnjem stalnem prebivališču zakoncev ali po
enem od njiju in smrt po zadnjem stalnem prebivališču pokojnika. Če vpis po stalnem
prebivališču ni možen, se opravi po kraju rojstva ali v Ljubljani (24. in 26. člen ZMK).
Izpiski iz matičnih knjig izkazujejo zadnje osebno stanje posameznika, potrdila iz knjig pa
zajemajo posamične podatke ali dejstva osebnega stanja, ki izhajajo iz matičnih knjig (28.
člen ZMK). Izpiski se izdajo na zahtevo stranke, državnega organa ter na zahtevo drugih
organizacij, ki izkažejo pravni interes. Na dvojezičnih območjih morajo matičarji, na željo
stranke, izdati izpisek v italijanskem ali madžarskem jeziku (30. člen ZMK). Zakon je določi
tudi pravico do vpogleda v matične knjige zainteresirani osebi in da se vpogled ne dovoli
tistemu, pri katerem obstaja dvom v upravičenost interesa (31. člen ZMK).
Kazensko odgovornost je zakon predpisal za fizične, pravne ali odgovorne osebe, ki
prekoračijo zakonsko določen rok za prijavo rojstva, določitev osebnega imena otroka ali
prijavo smrti ter kazensko odgovornost za organe in odgovorne osebe, ki v določenem

10

(1977). Navodilo o vodenju matičnih knjig. Ur. list SRS, št. 8/77.
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roku z odločbo ali listino ne obvestijo matičarja za vpis matičnega dejstva ali spremembe
(32. člen ZMK).
Navodilo o vodenju matičnih knjig veljavno od 22.04.1977 je dopolnilo ZMK in podrobneje
določilo način vpisovanja dejstev in podatkov v matične knjige ter vodenje in hrambo le
teh.
Navodilo določi, da morajo biti matične knjige prešite, vezane in overjene s strani
predstojnika upravnega organa, da morajo imeti oštevilčene strani ter da mora naslovna
stran vsebovati v navodilu predpisane podatke.
Glede načina vodenja matičnih knjig navodilo določa, da se podatki v knjige vpišejo z
arhivskim črnilom, da se lahko knjiga v primeru velikega števila vpisov piše s pisalnim
strojem ali računalnikom, na papirne pole, ki se pri 500 vpisih zvežejo v knjigo. Vpis mora
biti čitljiv, brisanje, črtanje ali spreminjanje že vpisanih podatkov nista dovoljena, pisne
pomote pa lahko popravlja le matičar na točno določen način. Za vsako knjigo matičar
vodi abecedni register ali indeks. Temeljni vpisi se vpišejo z zaporedno številko, vsako leto
od številke 1 naprej in se konec leta zaključijo z zaznambo zadnje številke vpisa, pečatom
in podpisom matičarja. Navodila določijo, da se temeljni vpis lahko dopolni samo v
primeru spremembe osebnega stanja, ki se vpiše v posebno rubriko in zaključi z datumom
vpisa in podpisom matičarja. Temeljni vpis rojstva ali smrti podpišeta prijavitelj in matičar,
medtem ko vpis poroke poleg matičarja podpišeta še zakonca, priči in uradna oseba.
Določeno je vzporedno vodenje dvojnika matične knjige, ki se konec leta zaključi na enak
način kot izvirnik. Dvojniki se varno hranijo pri Ministrstvu za notranje zadeve, kjer se
poznejši zaznamki v knjige vpišejo na podlagi obvestil upravnih enot.
Knjige se hranijo v ognjevarnih in zaklenjenih omarah, spisi, ki morajo biti v mapah,
razvrščeni po vrstah, letnicah in zaporednih številkah matičnih knjig, pa se hranijo v
posebnem arhivu k matičnim knjigam.
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3 SEDANJE PRISTOJNOSTI MATIČARJEV SKOZI ZAKON O
MATIČNEM REGISTRU IN DRUGO ZAKONODAJO, KI UREJA
MATIČNO PODROČJE
V skladu s projektom informatizacije matičnih knjig je bil 3.5.2003 sprejet Zakon o
matičnem registru11 (v nadaljevanju: ZMatR), ki je na novo uredil vodenje osebnih stanj
državljanov v edini, enotno vodeni računalniški bazi podatkov, to je matičnem registru.
Matični register je razvid osebnih stanj državljanov Republike Slovenije in razvid rojstev,
zakonskih zvez in smrti tujcev, nastalih na območju naše države (2. člen ZmatR). V
registru se za odločanje o zakonitih pravicah in obveznostih slovenskih državljanov in
tujcev, zbirajo in obdelujejo osebni podatki. Sestavni del matičnega registra so tudi deli ali
celotna zbirka listin, ki so pravna podlaga za vpis posamičnih dejstev (2. člen ZmatR).
Centralno informatizirano bazo podatkov vodi Ministrstvo za notranje zadeve, medtem ko
posamična matična dejstva vanjo vpisujejo pristojni matičarji na upravnih enotah (19. člen
ZmatR).
Matičar je uslužbenec upravne enote, ki vodi razvid matičnih dejstev in sprememb ter v
matični register vnaša matična dejstva nastala na območju upravne enote, ali dejstva, ki
se morajo vpisati v skladu z določili ZMatR. Za opravljanje svojega dela ima pooblastilo
načelnika upravne enote (5. člen ZMatR). Vse od dne, ko je stopil v veljavo ZMatR, pa do
dne 11.01.2011, ko je bil prenehal veljati Pravilnik o vsebini, programu in načinu
opravljanja izpita za matičarja12, so morali zaposleni na upravnih enotah, da so lahko
postali matičarji, opraviti izpit za matičarja. Sedaj zadostuje le pooblastilo načelnika in
izpita ni potrebno več opravljati.
Matičar je pristojen za vpis matičnih dejstev in sprememb osebnih stanj, za izdajanje
izpiskov in potrdil iz matičnega registra ter za druga, z zakonom določena opravila (5. člen
ZMatR). Odloča v upravnem postopku in usklajuje podatke v matičnem registru. Matičar
strankam strokovno pomaga pri podaji vlog, le te pregleduje in opozarja na potrebne
dopolnitve, potrjuje prejeme vlog ter strankam omogoča vpogled v matično knjigo ali
matični register.
Raznovrstne in pomembne pravice, dolžnosti in pravne koristi posameznika na mnogih
pravnih področjih, ki nastanejo z matičnimi dejstvi in spremembami osebnega stanja,
zahtevajo zelo natančno, točno, pravilno, ažurno in zakonito vodenje matičnega registra.
Matičar mora poleg Zakona o matičnem registru, dobro poznati tudi Zakon o upravnem
sporu13, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih14, Zakon o registraciji istospolne
11

(2003). Zakon o matičnem registru (ZMatR). Ur. list RS, št. 37/03, 39/06, 59/06-UPB1, 106/10, 11/11-UPB2.
(2004). Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja. Ur. list RS, št. 11/04,
79/07106/10.
13
(2006). Zakon o upravnem sporu (ZUS-1). Ur.list RS, št. 105/06, 26/07 Skl.US: U-I-69/07-9, 122/07 Skl.US:
U-I-264/05-23, U-I-181/07, Up-2126/07-10, 65/08 Odl.US: U-I-98/07-27, 119/08 Odl.US: U-I-69/07-36,
12
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partnerske skupnosti15, Zakon o osebnem imenu16, Zakon o državljanstvu Republike
Slovenije17, Zakon o dedovanju18, Zakon o tujcih19, Zakon o varstvu osebnih podatkov20, in
še druge zakone, predpise, pravilnike, mednarodne pogodbe in mednarodne dvostranske
sporazume. Matičar pri svojem delu, kadar odloča o pravici, dolžnosti in pravni koristi
fizične ali pravne osebe, podrejeno materialnim predpisom na določenih področjih
uporablja tudi Zakon o splošnem upravnem postopku21 (v nadaljevanju: ZUP), ki s svojimi
devetimi glavnimi načeli ureja procesno vodenje postopkov. Upravni postopek določa
vrsto, obliko, vsebino, potek, čas, kraj, način in namen posameznega dejanja ter vsebuje
posamična dejanja, ki si sledijo, se opravljajo na zakonsko določen način in po določenem
zaporedju.
Evidenca osebnih stanj državljanov in s tem tudi delo matičarja se lahko razdeli na štiri
večje sklope: rojstvo, sklenitev zakonske zveze, smrt in spremembe osebnih stanj, kamor
uvrščamo spremembo osebnega imena, priznanje, ugotovitev in izpodbijanje očetovstva
ali materinstva, posvojitev ali prenehanje posvojitve, skrbništvo in prenehanje le tega,
podaljšanje ali odvzem roditeljske pravice, odvzem ali vrnitev delne ali celotne poslovne
sposobnosti, prenehanje zakonske zveze z razvezo ali smrtjo partnerja, sprememba
priimka po razvezi zakonske zveze, sprememba državljanstva, sprememba enotne matične
številke občana (v nadaljevanju: EMŠO), spola ali datuma rojstva ter registracija ali
prenehanje istospolne partnerske skupnosti. Za slovenske državljane se v matični register
vpisujejo tudi dejstva rojstva, sklenitve zakonske zveze in smrti nastale v tujini (17. člen
ZMatR). Za tuje državljane je matičar pristojen le za vpis rojstev, zakonskih zvez in smrti,
nastalih na območju Republike Slovenije (4. člen ZMatR).

54/2009 Odl.US: Up-1782/08-16, U-I-166/08-8, 107/09 Odl.US: U-I-147/08-16, Up-1547/08-17, 14/10
Odl.US: U-I-303/08-9, 62/10, 14/11 Skl.US: U-I-55/09-8, Up-257/09-10, 93/11 Odl.US: U-I-16/10-10, Up103/10-12, 98/11 Odl.US: U-I-181/09-15, Up-860/09-14, Up-222/10-14, 109/12.
14
(1976). Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). Ur.list SRS, št. 15/76,št. 30/86-ZNP (20/88
popr.), 1/89, 14/89, 13/1994-ZN, 82/94-ZN-B, 29/95-ZPDF, 26/99-ZPP, 60/99 Odl.US: U-I-273/98, 70/00ZZNPOB, 64/01, 110/02-ZIRD, 42/03 Odl.US: U-I-312/00-40, 16/04, 69/04-UPB1, 101/07 Odl.US: U-I328/05-12, 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 90/11 Odl.US: U-I-85/10-10, 84/12 Odl.US: U-I-30/12-12.
15
(2005). Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS). Ur.list RS, št. 65/05, 55/09 Odl.US: UI-425/06-10.
16
Zakon o osebnem imenu (ZOI-1) Ur.l. RS, št. 20/06.
17
(1991). Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS). Ur.list RS, št. 1I/91, 30I/91-I, 38/92, 61/92
Odl.US: U-I-69/92-30, 61/92 Odl.US: U-I-98/91-21, 13/94, 13/95 Odl.US: U-I-124/94-8, 29/95-ZPDF, 59/99
Odl.US: U-I-89/99, 96/02, 7/03-UPB1, 127/06, 24/07-UPB2.
18
(1976). Zakon o dedovanju (ZD). Ur.list SRS, št. 15/76, 23/78, RS, št. 17I/91-I-ZUDE, 13/94-ZN, 40/94
Odl.US: U-I-3/93-17, 82/94-ZN-B, 117/00 Odl.US: U-I-330/97-28, 67/01, 83/01-OZ, 31/13 Odl.US: U-I212/10-15.
19
(2011). Zakon o tujcih (ZTuj-2) Ur.list RS, št. 50/11 (57/11 popr.).
20
(2004). Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Ur. list RS, št. 86/04, 113/05-ZInfP, 51/07-ZUstS-A,
67/07, 94/07-UPB1.
21
(1999). Zakon o splošnem upravnem postopku(ZUP). Ur.list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05UPB1, 119/05, 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10.
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4 INFORMATIZACIJA MATIČNIH KNJIH IN MATIČNI
REGISTER
Napredek tehnologije na vseh področjih, ter usklajevanje Slovenije z zahtevami evropske
zakonodaje je privedel do potrebe po računalniškem vodenju matičnih knjig, kar je
dovoljeval že ZMK, vendar je bilo potrebno na novo ustvariti celosten računalniški
program, oziroma elektronski matični register, ki bi omogočal, da se poleg novih dejstev v
računalniški program prenesejo že obstoječe matične knjige v celoti. Cilji izdelave takega
programa so bili približati javno upravo uporabnikom, zagotoviti cenejše in kratkotrajnejše
postopke, zagotoviti bolj tekoče in kakovostno vodenje osebnega stanja državljanov,
zmanjšati obseg arhivov, omogočiti hitrejši pretok podatkov med različnimi državnimi
registri in hitrejši dostop do podatkov za tiste državne organe, ki imajo zakonsko določeno
podlago za pridobivanje podatkov. Za izdelavo programa je bilo potrebno združiti znanje
strokovnjakov s področja računalništva, matičarjev in arhivistov, z njegovo izvedbo pa se
je Slovenija uvrstila med države z najvišjo stopnjo urejenosti podatkov o osebnih stanjih
državljanov (Vlada republike Slovenije, 2005).
Projekt informatizacije matičnega registra se je začel februarja 2004. Ministrstvo za
notranje zadeve je bilo odgovorno za izdelavo programa, ministrstvo za javno upravo pa
za postavitev infrastrukturne in informacijsko-komunikacijske tehnologije in opremo
upravnih enot. Na dan 3.5.2005 ali dan vzpostavitve matičnega registra, je bil le ta
prazen, zato je bilo potrebno pričeti s sistematičnim prenosom podatkov iz matičnih knjig
za vse živeče državljane Slovenije ter obenem pri vsakem tekočem vpisu, pripraviti tudi
predhodni vpis za osebo na katero se ta nanaša in tudi za vse osebe, ki so povezane z
osebo na katero se vpis nanaša. Informatizacija matičnega registra je v svojem začetku
kar precej povečala obseg dela matičnih uradov na upravnih enotah, še posebej v krajih,
kjer so bile porodnišnice, zato je Ministrstvo za notranje zadeve takrat usposobilo 507
matičarjev po celi Sloveniji. Tukaj gre pohvala slovenskim matičarkam in matičarjem, ki so
v štirih letih uspešno zaključili prenos podatkov v matični register.
Matični register in Register stalnega prebivalstva, kot poglavitna registra ter poleg njiju še
Register tujcev, Register državljanstva, Register prostorskih enot in ostali so viri, iz katerih
se črpajo podatki v Centralni register prebivalstva. Centralni register prebivalstva je glavna
elektronska baza podatkov o prebivalcih Slovenije, kjer se podatki zbirajo, obdelujejo,
hranijo in posredujejo, s katerim upravlja Ministrstvo za notranje zadeve RS. Iz
centralnega registra se določeni podatki posredujejo državnim organom in drugim z
zakonom določenim uporabnikom. V Sloveniji so večji uporabniki Zavod RS za
zaposlovanje, Davčna uprava RS, Geodetska uprava RS, Centri za socialno delo, občine,
porodnišnice, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ostali (Ministrstvo za
notranje zadeve, 2013).
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4.1 VPIS PODATKOV V MATIČNI REGISTER
Pri vsakem vpisu je potrebno navesti pravno podlago vpisa, ki je lahko izpisek iz matične
knjige iz Slovenije ali tujine, pravnomočna odločba nekega organa, pravnomočna sodba
ali sklep sodišča, zapisnik, prijava dejstva in druge (20. člen ZMatR). V večini primerov,
razen pri prijavi smrti, kjer je rok za prijavo dva dni, mora listino, ki določa spremembo
osebnega stanja ali novonastalo dejstvo, organ, ki jo je izdal, v petnajstih dneh od njene
pravnomočnosti ali njene izdaje poslati pristojnemu matičarju (10. 14. in 20. člen ZMatR).
V matični register se vpiše vrsta listine, kdo jo je izdal, datum izdaje in datum veljave ter
mesto hrambe (4. člen ZMatR).
Matičar mora pred vpisom dejstva preveriti pravilnost podatkov v uradnih evidencah in
vpis opraviti takoj, ko ugotovi, da so podatki točni (20. člen ZMatR). O vpisu matičnega
dejstva ali spremembe mora matičar v treh dneh obvestiti organe, ki so z zakonom
določeni za pridobivanje določenih podatkov (21. člen ZMatR). Že vpisana dejstva lahko
spreminja, dopolni ali briše le na podlagi pravnomočnega pravnega akta pristojnega
organa, popravlja pa po uradni dolžnosti in na predpisan način (20. in 25. člen ZMatR).
Kadar matičar ne more vpisati spremembe osebnega stanja, zaradi stanja, ki je
zabeleženo v registru, mora postopek prekiniti in stranko napotiti k organu, ki naj bi rešil
predhodno vprašanje (20. člen ZMatR).
Matična dejstva slovenskih državljanov, nastala v tujini, se vpišejo na podlagi izpiska iz
matične knjige pristojnega tujega organa. V primeru, da slednjega ni možno pridobiti, se
dejstvo lahko vpiše na podlagi odločbe pristojnega organa, če obstajajo dokazi o
matičnem dejstvu (16. člen ZMatR).
V primeru vpisa matičnega dejstva nastalega v Sloveniji za tujega državljana, mora
matičar v treh dneh od vpisa, oziroma v skladu z sklenjenimi mednarodnimi dvostranskimi
sporazumi, v katerih so predpisane poti in načini obveščanja med državami, posredovati
izpisek iz matičnega registra Ministrstvu za zunanje zadeve ali pristojnim diplomatskim ali
konzularnim predstavništvom tujih držav (22. člen ZMatR).

4.2 IZDAJA POTRDIL IN IZPISKOV IZ MATIČNEGA REGISTRA IN IZ
MATIČNIH KNJIG
Izpiski iz matičnega registra se izdajajo na predpisanem obrazcu in vsebujejo zadnje
podatke, ki so bili vpisani v matični register o izbranem matičnem dejstvu z izjemo izpiska
iz matičnega registra, ki vsebuje podatke o vseh spremembah osebnega stanja. Oblika
izpiskov je predpisana z Pravilnikom o izvrševanju zakona o matičnem registru22 (23. člen
ZMatR in 54. člen pravilnika). Potrdila iz matičnega registra vsebujejo zadnje ali vse
podatke, ki so bili o neki osebi vpisani v matični register ter se v skladu s pravilnikom
izdajajo v elektronski ali fizični obliki, ker njihova obličnost ni predpisana (23. člen ZMatR
in 55. člen pravilnika). Potrdila iz matičnega registra so: potrdilo o državljanstvu, potrdilo,
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da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze, potrdilo o samskem stanu in druga ter se prav
tako izdajajo na dvojezičnih obrazcih na določenih območjih.
Izpiski in potrdila iz matičnega registra imajo dokazno moč javne listine, ker nekaj
potrjujejo ali določajo, imajo v večini primerov predpisano obličnost in se s strani
državnega organa in njegove zakonsko določene pristojnosti, izdajajo na podlagi uradne
evidence (169. člen ZUP).
Slika 5 :

Izpisek iz matičnega registra o rojstvu

Vir: Pravilnik o izvrševanju ZMatR (53. člen)

Posamezniki lahko izpiske in potrdila, vse od začetka vzpostavitve elektronske baze
podatkov, pridobijo pri vsaki upravni enoti, neodvisno od tega v katerem kraju je
posamezno matično dejstvo nastalo. Pomembno je omeniti, da to velja le za osebe , ki so
22

(2005). Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru. Ur. list RS, št. 40/05, 69/09.
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bile prenesene v matični register, oziroma živeče na dan 3.5.2005, ko je bil matični
register vzpostavljen. Za vse tiste osebe, ki so bile pred omenjenim datumom pokojne, se
lahko izpiski, ki so prepisani iz rojstne, poročne in mrliške matične knjige pridobijo le po
kraju nastanka posamičnega dejstva. Izpiski se na območjih, kjer živita italijanska ali
madžarska narodna skupnost, izdajajo na dvojezičnih obrazcih, ki so slovensko-italijanski
in slovensko-madžarski (23. člen ZMatR).
Pravico do vpogleda v matični register in matične knjige ali izdaje izpiskov in potrdil ima
posameznik, na katerega se vpis nanaša ali osebe, ki imajo pisno ali zakonsko
pooblastilo. Kadar je vpisani pokojen in za čas svojega življenja ni prepovedal
posredovanja svojih osebnih podatkov, se dovoli vpogled ali izdaja izpiskov in potrdil
osebam, ki izkažejo zakoniti interes, če temu ožji družinski člani (zakonec, otroci in starši
umrlega) ne nasprotujejo (28. in 29. člen ZMatR).
Matičar, pristojni organ ali Ministrstvo za notranje zadeve lahko posreduje osebne podatke
vpisanih, z zakonom pooblaščenim uporabnikom, ki jih potrebujejo za vzdrževanje
registrov in evidenc iz svojega delovnega področja (30. člen ZMatR).
4.2.1 MEDNARODNO POSLOVANJE, PREVERJANJE VELJAVNOSTI OVERITVE
TUJIH LISTIN IN PRAVILNOST UPORABE PODROČNIH ZAKONOV IN
MEDNARODNIH POGODB
Matičar se pri svojem delu zelo pogosto srečuje s primeri, ko izdaja listine za uporabo v
tujini ali prejme listine iz tujine. Pogosto mora svojim strankam, slovenskim državljanom
ali tujcem, ki se nanj obrnejo, posredovati točne informacije za nadaljnjo uporabo listin v
Sloveniji ali tujini, ker morajo biti slednje za uporabo v tuji državi legalizirane oziroma
overjen po zakonsko določenih postopkih. Matičar je zavezan k dobremu poznavanju
področnih zakonov, predvsem Zakona o overitvi javnih listin v mednarodnem prometu23 (v
nadaljevanju: ZOLMP), Pravilnika o overitvah javnih listin, podpisov, rokopisov in prepisov
oziroma fotokopij v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v
tujini24 ter Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku25 (v nadaljevanju:
ZMZPP) in prav tako poznavanju mednarodnih pogodb ter meddržavnih bilateralnih
sporazumov na področju mednarodnega poslovanja z javnimi listinami in overjanju ali
priznavanju le teh (Dolžan, 2011).
ZOLMP določa overjanje javnih listin izdanih v Sloveniji in listin izdanih v tujini za uporabo
v Sloveniji, kadar z mednarodno pogodbo ni drugače določeno (1. člen ZOLMP). Overitev
po ZOLMP pomeni potrditev verodostojnosti podpisa in verodostojnosti pečata na listini,
ne pomeni pa potrditve resničnosti vsebine listine (3. člen ZOLMP). Matičar mora v skladu
s tem zakonom, po pridobitvi pooblastila za svoje delo, deponirati svoj podpis in žig na

23

(2001). Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP). Ur. list RS, št. 64/01.
(2002). Pravilnik o overitvah javnih listin, podpisov, rokopisov in prepisov oziroma fotokopij v diplomatskih
in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Ur. list RS, št. 7/02.
25
(1999). Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP). Ur.list RS, št. 56/99, 45/08-ZArbit.
24
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pristojnem okrožnem sodišču, okrožna sodišča morajo podpise in žige deponirati pri
Ministrstvu za pravosodje RS in slednje svoje podpise in žige deponirati pri Ministrstvu za
zunanje zadeve RS (4. člen ZOLMP).
Potek tako imenovane dolge overitve je tak, da listino za uporabo v tujini, kadar z
mednarodno pogodbo ni določeno drugače, najprej overi sodnik pristojnega okrožnega
sodišča, sledi potrditev verodostojnosti podpisa in pečata sodnika pri Ministrstvu za
pravosodje RS, nato pa še overitev s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS (10. in 11.
člen ZOLMP). ZOLMP določa, da lahko listino, ki jo je izdal državni organ ali organizacija
overi le Ministrstvo za zunanje zadeve. Zadnje listino overi še diplomatsko konzularno
predstavništvo (v nadaljevanju DKP) tiste države, kamor je listina namenjena.
Prav tako mora biti po določbah ZOLMP tuja listina, ki se bo uporabila v Sloveniji in je
predhodno overjena v izvorni državi, overjena pri DKP RS v izvorni oziroma isti državi ali
pri Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kadar ima slednje deponirane podpise in žige iz
ministrstva za zunanje zadeve ali DKP neke tuje države (15. člen ZOLMP). Zakon
predpisuje, da se v primeru, ko v državi izvora listine ni slovenskega DKP, overitev opravi
v tretji državi, kjer sta akreditirani DKP države izdajateljice listine in DKP Slovenije. Tako
overjeno listino nadoveri še Ministrstvo za zunanje zadeve tretje države. ZUP določa, da
mora imeti tuja listina, ki se bo uporabila v Sloveniji tudi overjen prevod, če je to potrebno
in daje organu, ki o tem odloča, diskrecijsko pravico, da odloči o prevodu v primeru, ko
jezika v katerem je listina napisana ne pozna (177. člen ZOLMP).
Mednarodne in dvostranske pogodbe stremijo k uveljavljanju načela prostega pretoka
listin ter določajo drugačne načine overovitve javnih listin ali pa overovitev odpravljajo. Po
svoji veljavi imajo prednost pred slovensko zakonodajo in predstavljajo poenostavljen
postopek legalizacije javnih listin ter posledično hitrejše in cenejše overjanje ali pretok
listin za državljane in med državami (1. člen ZOLMP). Mednarodne pravne podlage so
Haaška konvencija o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin26 , Pariška konvencija o
izdajanju nekaterih tujini namenjenih izpiskov iz matičnih knjig27 in Dunajska konvencija o
izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih28, neposredno veljavni pravni akti
Evropske skupnosti in dvostranske pogodbe, ki jih je sklenila RS ali pa nasledila po
nekdanji SFRJ.
Dvostranske mednarodne pogodbe o vzajemnem pravnem prometu oziroma pomoči v
civilnih in kazenskih zadevah ima Slovenija sklenjene ali prevzete s sukcesijo po SFRJ z
Avstrijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciprom, Češko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Italijo,
Madžarsko, Makedonijo, Poljsko, Romunijo, Rusijo in Slovaško. Te pogodbe, v zvezi z
javnimi listinami določajo, da so listine, ki so veljavne v eni državi podpisnici, veljavne tudi
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(1962). Haaška konvencija o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin. FLRJ-MP 10/62, Ur. list RS, št.
24/92.
27
(1991). Pariška konvencija o izdajanju nekaterih tujini namenjenih izpiskov iz matičnih knjig. SFRJ-MP 8/91,
Ur. list RS, št. 54/92.
28
(1991). Dunajska konvencija o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih. SFRJ-MP 8/91, Ur. list RS,
št. 54/92.
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v drugi državi podpisnici, oziroma se lahko uporabijo brez nadaljnjega overjanja.
Bilateralni sporazumi, poleg priznavanj javnih listin, določajo tudi načine po katerih se
državi podpisnici sporazumov med seboj obveščata o matičnih dejstvih svojih državljanov.
Nekatere pogodbe določajo pošiljanje izpiskov le na zaprosilo druge države, nekatere
pošiljanje izpiskov za vsa matična dejstva nekajkrat v letu, nekatere določajo takojšnje
pošiljanje izpiskov o smrti. Za države članice EU, se izpiski pošiljajo neposredno njihovim
diplomatsko-konzularnim predstavništvom, za države, ki pa niso članice EU je potrebno
izpiske pošiljati po poti, ki je predpisana v posamičnem dvostranskem sporazumu
(Trnovšek in dr., 2004).
Slika 6 :

Izpisek o rojstvu po Dunajski konvenciji

Vir: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju ZMatR (53.a člen)
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Izpiski o rojstvu, sklenitvi zakonske zveze in smrti se za uporabo v mednarodnem prometu
izdajajo tudi na podlagi Pariške ali Dunajske konvencije na večjezičnih obrazcih ( 53.a člen
Pravilnika o izvrševanju ZMatR). V skladu s tema konvencijama, obrazcev, ki so opremljeni
z žigom in podpisom ene države pogodbenice, ni potrebno overjati za uporabo v drugih
državah podpisnicah konvencij . Izpiski po Pariški konvenciji so priznani tudi v Kanadi,
ZDA, Veliki Britaniji, Avstraliji, državah Južne Amerike in še v nekaterih drugih, čeprav niso
podpisnice konvencije (Trnovšek in dr., 2004).
Slika 7 :

Izpisek o rojstvu po Pariški konvenciji

Vir: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju ZMatR (53.a člen)

Izpiski po Pariški konvenciji so natisnjeni v sedmih jezikih, medtem, ko so izpiski po
Dunajski konvenciji natisnjeni v osmih jezikih in slednji vsebujejo več podatkov kot prvi,
saj se poleg izvirnih podatkov vanje vpisujejo tudi kasnejša matična dejstva in spremembe
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osebnih stanj posameznika. Poleg predpisanih načinov za vpisovanje podatkov, imajo
oboji obrazci na hrbtni strani navodila za izpolnjevanje in seveda predpisano obliko. V
praksi naj bi države, ki so podpisale obe konvenciji nehale uporabljati pariške obrazce in
pričele uporabljati samo dunajske obrazce, vendar se to ne izpolnjuje v celoti (Trnovšek in
dr., 2004).

Haaška konvencija o odpravi legalizacije tujih javnih listin sklenjena v Haagu 5.10.1961 je
uvedla skrajšan postopek overjanja listin med državami podpisnicami oziroma
pristopnicami, ki jih je trenutno 105 (Hague conference on Private International Law,
2013). Slovenija jo je prevzela z sukcesijo po nekdanji SFRJ leta 1992. Konvencija
predpisuje, da listino, ki je že overjena v državi izvora ni potrebno ponovno nadoverjati za
uporabo v drugi državi. Potrditev resničnosti pečata in podpisa na listini, opravljena s
strani pristojnega organa se imenuje »apostille« (v nadaljevanju apostil) in mora biti v
skladu z vzorcem predpisanim s konvencijo, ki je lahko v obliki nalepke ali žiga ter je lahko
izdan v uradnem jeziku države, ki ga izdaja. Apostil, se uporablja samo za javne listine,
kot so sodne, upravne in notarske listine ter za morebitne uradne izjave na zasebnih
listinah in ne potrjuje, da je vsebina listine resnična, da je izdana s strani pristojnega
organa, ali da ima moč javne listine. Overovitev po haaški konvenciji določa, da morajo
pogodbenice konvencije določiti organ v državi, ki bo zadolžen za izdajanje apostila, v
Sloveniji so pristojna okrožna sodišča ali Ministrstvo za pravosodje RS (Dolžan, 2011).
Slika 8 :

Žig apostile

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Država: ____________________________
Da je ta javna listina
2. podpisana od ______________________
3. v svojstvu ______________________
4. opremljena s pečatom, žigom __________
_______________________________________

potrjuje
5.
7.
8.
9.

v _______________ 6. dne ___________
(naziv organa oblasti) _____________________
pod številko _____________________________
pečat/žig 10. podpis
________________ _________________

Vir: Konvencija o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin

V tem poglavju je potrebno omeniti tudi pravne akte Evropske unije, ki so pomembni na
matičnem področju pri vpisovanju dejstev na podlagi tuji sodnih odločb v matični register.
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To so pravni akti Sveta EU, ki določajo odpravo legalizacije, upoštevanje pristojnosti in
priznanja ter posledično izvršitev sodnih odločb izdanih v državah članicah EU. Med
pomembnejši uredbi, ki jih morajo matičarji upoštevati pri svojem delu sta uredba Bruselj
I29 z dne 22. 12. 2000 in uredba Bruselj II bis30 z dne 27. 11. 2003. ZMZPP namreč med
drugim določa, da je potrebno določene javne listine pred izvršitvijo v Sloveniji priznati
pred pristojnimi slovenskimi sodišči (94. člen ZMZPP), medtem ko zgoraj omenjeni uredbi
te postopke poenostavljata in določata samodejno priznavanje in izvrševanje določenih
tujih sodnih odločb brez nadaljnjih postopkov (Dolžan, 2011).
V zvezi z vsemi omenjenimi mednarodnimi in dvostranskimi pravnimi akti, ki naj bi olajšali
potrditve in legalizacije listin, se v praksi še vedno dogaja, da posamične države ali
državni organi še vedno zahtevajo overitve listin, kar se lahko pripiše zakonodaji
posamične države ali različni interpretaciji mednarodnih pogodb.

4.3 MATIČAR IN VPIS ROJSTVA
Pri vpisu rojstva mora matičar upoštevati določila ZmatR in Zakona o osebnem imenu (v
nadaljevanju: ZOI-1), Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju:
ZZZDR) in druge pravne podlage.
Rojstvo vpiše matičar pristojen za vpis dejstev na območju, kjer se je otrok rodil. V
primeru rojstva med potovanjem, se rojstvo vpiše po kraju, kjer se je materino potovanje
končalo, v primeru najdbe otroka neznanih staršev pa po kraju kjer je bil otrok najden ter
na podlagi odločbe centra za socialno delo (6. člen ZMatR). Rojstvo otroka v tujini se
vpiše po zadnjem stalnem prebivališču staršev ali enega od staršev, ali v matičnem uradu,
kjer je bilo to dejstvo priglašeno (17. člen ZMatR). Ob vpisu rojstva v matični register se
otroku skozi Centralni register prebivalstva določi EMŠO in matičar po uradni dolžnosti, na
naslov, ki ga ima mati ali oba starša, prijavljenega kot stalno ali začasno prebivališče,
pošlje izpisek iz matičnega registra o rojstvu (13. člen Pravilnika o izvrševanju ZMatR).
Rojstvo prijavi zdravstveni zavod v katerem se je otok rodil. V primeru rojstva izven
zdravstvenega zavoda mora biti prijavi priloženo zdravniško potrdilo, rojstvo pa lahko
prijavi oče otroka, oseba s katero mati živi ali mati. Kadar slednji tega na morejo storiti,
lahko prijavo poda tretja oseba, ki je bila prisotna pri porodu ali je zanj izvedela (7. člen
ZMatR). Rojstvo otroka je potrebno prijaviti v petnajstih dneh, rojstvo mrtvega otroka pa
v roku 24 ur ali prvi delovni dan po poteku roka (8. člen ZMatR). Prijava rojstva mora
vsebovati vse z zakonom predpisane podatke (10. člen Pravilnika o izvrševanju ZMatR).
Osebno ime otroka je potrebno določiti v tridesetih dneh od rojstva, v matični register ga
vpiše matičar pristojen za vpis rojstva (6. člen ZOI-1). Določijo ga starši sporazumno ali
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(2001). Uredba sveta ES o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih
zadevah(uredba Bruselj I). Ur. list evropskih skupnosti L 12/01.
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(2003). Uredba sveta ES o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in
sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo(uredba Bruselj II bis). Ur. list evropskih skupnosti L 338/03.
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center za socialno delo, če se starši o tem ne morejo sporazumeti, ali skrbnik v soglasju s
centrom za socialno delo, kadar starši niso živi ali ne morejo opravljati roditeljskih
dolžnosti (7. člen ZOI-1). Kadar sta priimek ali ime otroka sestavljena iz dveh ali več
besed je potrebno podati tudi izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet (4. člen
ZOI-1).
ZZZDR v 86., 87., 88., 89. in 90. členu ureja priznanje očetovstva ob rojstvu ali kasneje,
jaz pa sem slednje podrobneje opisala v poglavju št. 4.6.1.

4.4 MATIČAR IN VPIS SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE
Pristojnosti in dolžnosti matičarja pri sklenitvi ali vpisu zakonske zveze se urejajo po
ZMatR, ZOI-1, ZZZDR, Pravilniku o sklepanju zakonske zveze31, Pravilniku o izvrševanju
zakona o matičnem registru in drugih pravnih aktih.
4.4.1 VPIS SKLENITVE, PRENEHANJA ALI RAZVELJAVITVE ZAKONSKE ZVEZE
Za vpis sklenjene zakonske zveze je pristojna upravna enota, kjer je bila zakonska zveza
sklenjena (10. člen ZMatR). Vpis se opravi na podlagi listine o sklenitvi zakonske zveze, ki
mora biti podpisana s strani zakoncev, prič, matičarja in pooblaščenca (19. člen Pravilnika
o izvrševanju ZMatR). Za naknadni vpis v tujini sklenjene zakonske zveze, pa je pristojna
upravna enota, kjer sta imela zakonca ali eden od njiju zadnje stalno prebivališče, ali
upravna enota, ki je bila o matičnem dejstvu obveščena (16. člen ZMatR).
Pred izvršitvijo naknadnega vpisa je potrebno preveriti ali je oseba za katero se podatek
vpisuje res državljan Slovenije, ali se podatki na izpisku iz tujine in v naših evidencah
ujemajo, ali oseba morda nima vpisane predhodne razveze in podobno. V takih primerih
je potrebno vpis odložiti in najprej rešiti predhodno vprašanje (20. člen ZMatR). Poleg
tega je pogosto potrebno poznavanje tujega prava, saj se pogoji za sklenitev zakonske
zveze določajo po pravu države katere državljan je oseba, ki sklene zakonsko zvezo,
oblika sklenitve zakonske zveze pa se določa po pravu države, kjer se sklepa (34. in 35.
člen ZMZPP). Naknadni vpis se izvrši na podlagi izpiska iz matične knjige tujega organa, ki
v večini primerov ne sme biti starejši od šestih mesecev in mora biti izdan v skladu z
zakonodajo, ali ko tega ni možno pridobiti, na podlagi odločbe upravne enote (42. člen
Pravilnika o izvrševanju ZMatR). Če v izpisku ni navedena izjava zakoncev o izbiri priimka
po sklenitvi zakonske zveze, morata zakonca ali eden od njiju izjavo podati naknadno (16.
člen ZMatR).
Zakonska zveza preneha zaradi razveze ali s smrtjo enega od zakoncev, razveljavi pa se,
če je bila sklenjena v nasprotju z zakonom, oziroma s pogoji in določili navedenimi v
ZZZDR. Zakon določa, da zakonsko zvezo lahko skleneta dve polnoletni osebi različnega
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(2003). Pravilnik o sklepanju zakonske zveze. Ur. list RS, št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07, 31/08, 52/12.
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spola, samski ali razvezani, ki sta poslovno sposobni in nista v sorodstvu v ravni črti ter
skleneta zvezo pred pristojnim organom ter na predpisan način. Bodoča zakonca ne smeta
biti skrbnik in njegov varovanec in morata v sklenitev zakonske zveze privoliti svobodno,
brez prisile in ne da bi bila privolitev dana v zmoti (16. do 24. člen ZZZDR).
Razveza ali razveljavitev zakonske zveze se vpiše v matični register po kraju sklenitve
zakonske zveze in na podlagi pravnomočne sodbe o razvezi ali razveljavitvi, ki jo izda
pristojno sodišče (39. člen Pravilnika o izvrševanju ZMatR). Sodišče mora sodbo v
petnajstih dneh od njene pravnomočnosti poslati pristojnemu matičnemu uradu (10. člen
ZMatR). V primeru prejetja tuje sodbe o razvezi, mora matičar predhodno ugotoviti, ali je
možno v skladu z mednarodnimi pravnimi akti tako sodbo upoštevati, ali jo je potrebno v
skladu z ZMZPP in ZOLMP še dodatno overiti, prevesti ali predložiti pristojnemu sodišču
Slovenije v priznanje.
4.4.2 SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE
V Sloveniji ima le civilna sklenitev zakonske zveze, sklenjena pred državnim organom,
pravni učinek, za razliko od cerkvene poroke, ki nima pogodbene zakonske veljave vse od
leta 1946, ko je stopil v veljavo Osnovni zakon o zakonski zvezi za ozemlje celotne FLRJ.
Slednje določa tudi Ustava republike Slovenije v 53. členu ki pravi, da se zakonska zveza
sklene pred pristojnim državnim organom.
Osebi, ki želita skleniti zakonsko zvezo morata opraviti prijavo sklenitve zakonske zveze pri
matičarju, pristojnemu za območje v katerem se nahaja kraj, kjer želita skleniti zakonsko
zvezo (25. člen ZZZDR). V primeru, da sta oba bodoča zakonca slovenska državljana,
morata s seboj imeti le osebna dokumenta in podatke o pričah, ker lahko matičar v
uradnih evidencah sam preveri ali so izpolnjeni pogoji za sklenitev zakonske zveze (26.
člen ZZZDR). Zakonsko rok za prijavo sklenitve zakonske zveze v uradnih prostorih in
uradnem času upravne enote ni določen, tako da ga upravne enote določijo same.
Upravne enota Piran ima okvirno določen rok prijave 14 dni pred sklenitvijo zakonske
zveze.
Kadar pridejo na prijavo zakonske zveze tuji državljani, je potrebno najprej preveriti ali
aktivno obvladajo slovenski jezik, saj mora biti v nasprotnem primeru, že na prijavi
sklenitve zakonske zveze in tudi med poročnim obredom prisoten sodni tolmač za eno ali
obe osebi. Listine, ki jih mora tuji državljan predložiti so: izpisek o rojstvu, potrdilo o
državljanstvu ali veljaven potni list, potrdilo, da po predpisih države, katere državljan je ni
zadržkov za sklenitev zakonske zveze in potrdilo o samskem stanu (26. člen ZZZDR in 34.
in 35. člen ZMZPP). Za državljane Evropskih unije, ZDA, Kanade in Avstralije potrdilo o
samskem stanu ni potrebno in prav tako ni potrebno, kadar je v potrdilu, da ni zadržkov
za sklenitev zakonske zveze tudi navedba o samskem stanu. Za državljane drugih držav,
še posebej, če prihajajo iz držav, kjer je dovoljeno mnogoženstvo, je potrdilo o samskem
stanu obvezno. Potrebno je omeniti, da Slovenija upošteva tudi potrdila, da ni zadržkov za

25

sklenitev zakonske zveze, izdana v skladu z Münchensko konvencijo32, kljub temu, da
Slovenija ni pristopila k slednji. Listine morajo biti predložene v skladu z našimi zakonom,
oziroma mednarodno zakonodajo, kar zadeva overovitve in prevode ter ne smejo biti
starejše od šestih mesecev, razen listine iz držav, kjer jih izdajo samo enkrat za
posamično matično dejstvo (21. člen Pravilnika o izvrševanju ZMatR) (Trnovšek in dr.
2004).
Pri prijavi in kasneje tudi sklenitvi zakonske zveze tujih državljanov, mora biti tako pri
prijavi kot tudi na obredu samem prisoten zaprisežen sodni tolmač (190. in 198. člen
ZUP).
Ob vnosu podatkov za sklenitev zakonske zveze tujih državljanov, mora matičar za vnos
sklenitve zakonske zveze v matični register, osebam določiti EMŠO (13. člen Pravilnika o
izvrševanju ZMatR) in po navodilih Ministrstva za notranje zadeve navesti tudi priimek
tujca po sklenitvi zakonske zveze, čeprav se slednje ureja po pravu države katere
državljan je. Matičar najprej preveri podatke in predložene listine ter bodočima zakoncema
predloži v podpis prijavo, v kateri izjavita kateri priimek bosta uporabljala po sklenitvi
zakonske zveze (15. člen ZOI-1) ter da zakonsko zvezo sklepata svobodno in da so
izpolnjeni vsi pogoji za veljavnost zakonske zveze (16. člen ZZZDR).
Pravilnik o sklepanju zakonske zveze določa, da ima upravna enota, s sklepom načelnika
upravne enote, določen najmanj en dan v tednu, ko je možno zakonsko zvezo skleniti v
uradnih prostorih upravne enote v času uradnih ur, ter soboto, ko je zagotovljeno
sklepanje zakonskih zvez od 9. do 19. ure (10. člen Pravilnika o sklepanju zakonskih
zvez). Sklenitev zakonske zveze v uradnih prostorih in v uradnem času upravne enote je
za mladoporočence brezplačna. Načelnik lahko dovoli tudi sklenitev zakonske zveze izven
uradnih prostorov, če za to bodoča zakonca navedeta pomembne razloge, ki onemogočajo
njuno prisotnost v uradnih prostorih in tak obred ni plačljiv (15. člen Pravilnika o sklepanju
zakonskih zvez).
V primeru, da bodoča zakonca zaprosita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih
prostorov ali izven uradnega časa iz drugih razlogov, se to lahko izjemoma dovoli, glede
na možnosti posamezne upravne enote. Zakonca morata opraviti prijavo za sklenitev
zakonske zveze 45 dni pred predvidenim datumom sklenitve zakonske zveze in podati
vlogo za sklenitev zakonske zveze izven uradnega prostora ali časa ter priložiti tudi
soglasje upravljavca lokacije, kjer se bo obred sklenil. Če je z odločbo upravne enote
dovoljena sklenitev zakonske zveze izven uradnega prostora ali uradnega časa, morata
bodoča zakonca upravni enoti, najmanj pet dni pred sklenitvijo zakonske zveze poravnati
stroške obreda v višini 170 EUR, sicer se obred ne izvede (16. člen Pravilnika o sklepanju
zakonskih zvez).
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Po podpisu prijave sklenitve zakonske zveze in morebitni podaji vloge za sklenitev
zakonske zveze izven uradnega prostora ali časa, se matičar z bodočima zakoncema
pogovori o podrobnostih in poteku obreda. Večinoma se opredeli število svatov, prisotnost
staršev, otrok in drugih sorodnikov, ali si bosta zakonca izmenjala prstane, ali imata
bodoča zakonca kakšne želje glede poteka obreda, ali bo potrebno urediti glede tolmača,
ali bo možno zagotavljanje parkirnih mest in morebitni napotki o tem, kako mora biti
opremljen neuradni prostor, kjer se bo obred sklenil, kako morata ravnati zakonca po
sklenitvi zakonske zveze, na primer v zvezi z menjavo dokumentov ali vpisom zakonske
zveze v tuji državi in drugo.
Sklenitev zakonske zveze je v pravnem pomenu akt, oziroma pogodba, ki jo moški in
ženska, ki izpolnjujeta vse pogoje za veljavnost le te, skleneta javno in slovesno tako, da
svoje soglasje za sklenitev zakonske zveze potrdita pred pooblaščeno osebo upravne
enote, dvema pričama in matičarjem na zakonsko določen način. V izjemnih primerih
določenih z zakonom, se lahko zakonska zveze sklene po pooblaščencu enega izmed
zakoncev (28. do 30. člen ZZZDR).
Pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez je lahko načelnik upravne enote ali oseba
pooblaščena s strani načelnika za dobo štirih let. Pooblaščenec mora biti poslovno
sposoben državljan republike Slovenije, ki govori slovensko, zna javno nastopati in v
okolju uživa spoštovanje in ugled. Na dvojezičnih območjih mora pooblaščenec aktivno
znati tudi italijanski ali madžarski jezik. Načelnik lahko izda tudi enkratno pooblastilo za en
obred, na željo mladoporočencev, ki v tem primeru krijeta stroške pooblaščenca (4. in 5.
člen Pravilnika o sklepanju zakonskih zvez). Pooblaščenec in matičar morata biti na
obredu svečano oblečena in urejena, pooblaščenec nosi insignijo33 z državnim grbom,
matičar pa na levi strani, v prsni višini, priponko z grbom republike Slovenije (14. člen
Pravilnika o sklepanju zakonskih zvez). Pravilnik določa, da mora pooblaščenec
mladoporočencema predstaviti pravice in dolžnosti v skladu z ZZZDR in pripraviti in
prebrati poročni govor ter po razglasitvi sklenitve zakonske zveze, mladoporočencema
izročiti izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi v svečani mapi (12. člen
Pravilnika o sklepanju zakonskih zvez).
Matičar je za sklepanje zakonskih zvez, ki se opravijo med uradnimi urami svoje upravne
enote upravičen do povračila stroškov za urejenost, prav tako je matičar za svoje delo ob
sobotah ali izven uradnih ur upravne enote, upravičen do plačila nadur, v katere se
prišteva tudi priprava na delo in dodatka za urejenost. Matičar lahko enkrat na tri leta od
upravne enote pridobi tudi sredstva za nakup svečane obleke. Pooblaščene osebe, ki niso
zaposlene pri upravni enoti, imajo z upravno enoto sklenjene podjemne pogodbe, na
33
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podlagi katerih prejemajo plačilo za opravljeno delo (14. in 18. člen Pravilnika o sklepanju
zakonskih zvez).
Kot zaključek tega poglavja bi želela izpostaviti, da je poleg predpisanega dela, ki ga mora
matičar opraviti pred in med sklepanjem zakonskih zvez, tukaj potrebnih še mnogo
različnih opravil in je vloga matičarja mnogo širša, kot jo sam zakon določa. Raznolikost
krajev v katerih imajo upravne enote krajevno pristojnost je velika, zato bi se tukaj
omejila zgolj na delo matičarke Upravne enote Piran, ki mora vsak začetek tedna, v
katerem se ob sobotah sklepajo zakonske zveze, pooblaščencu za sklepanje zakonskih
zvez poslati obvestilo, ki zajema: število porok, osebne podatke mladoporočencev, ali
bodo imeli prstane, ali bodo prisotni starši in otroci mladoporočencev, okvirno število
svatov, ali se bo govor morda opravil še v katerem tujem jeziku, morebitne želje
mladoporočencev o tem kaj naj se vključi v sam govor pooblaščenca in drugo. Poleg
pooblaščenca, matičarka obvesti tudi občinski protokol zaradi zasedenosti poročne
dvorane, občinsko redarstvo in Javno Podjetje Okolje zaradi prometne ureditve mesta in
parkiranja v mestu Piran ter nazadnje tudi za prihodnje tedne uredi vse potrebno, da
pooblaščenci pripravijo govore, ki morajo biti prevedeni in slednje posreduje tolmačem v
prevod. Matičarka mora prav tako pred soboto pripraviti poročne listine, izpiske iz
matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi in govore, ki jih bo potrebovala na dan
izvedbe poročnih obredov. Pred samim začetkom obreda, matičarka pregleda ali je vse v
prostoru urejeno v skladu s predpisanimi zahtevami oziroma standardi, pripravi listine,
sprejme mladoporočenca in ostale svate, pomaga pri pravilni razporeditvi svatov v
svečanem prostoru, se dogovori o morebitnih posebnostih obreda in dodatnih željah, kot
so prihod neveste v dvorano, primerna razporeditev glasbe, v živo ali na optičnem disku
med obredom, se dogovori o poteku izmenjave prstanov in morebitnih drugih željah ali
prošnjah mladoporočencev. Po sklenitvi zakonske zveze matičarka slednjo tudi potrdi v
matičnem registru in listino o sklenitvi zakonske zveze vloži v arhiv. V praksi so znotraj
upravnih enot mogoča odstopanja pri izvedbi obredov samih, saj v veliko primerih, tudi pri
upravni enoti Piran, matičarka preveri ali sta osebi, ki sta prijavili sklenitev zakonske zveze
in njuni priči prišli k obredu, prične govor, izreče dobrodošlico mladoporočencema,
pozdravi vse prisotne, predstavi pooblaščenca ter prebere tudi pravice in dolžnosti ki
izhajajo iz ZZZDR. Mnenje strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev, večinoma
matičarjev in tudi moje je ,da bi bilo potrebno nekatera zakonska določila spremeniti in
dati matičarjem pristojnost za sklenitev zakonske zveze brez prisotnosti pooblaščenca, saj
kot je zgoraj navedeno večino zakonskih določb in opravil potrebnih za sklenitev zakonske
zveze opravi matičar.
Matičar bi lahko sam prebral slovesni govor in vprašal bodoča zakonca ali želita skleniti
zakonsko zvezo in s tem prevzel v svojo pristojnost tudi del poročnega obreda, ki ga sedaj
opravljajo pooblaščenci, ki praviloma ne poznajo zakonodaje in predpisov, ki urejajo
osebna stanja in družinska razmerja. S takim prenosom nalog bi bila privarčevana
precejšnja državna proračunska sredstva, ki se sedaj namenjajo za plačilo dela
pooblaščenih oseb in za izdelavo insignij, poleg tega pa je takšna praksa prisotna v
mnogih evropskih državah in bi bila poleg finančne razbremenitve in racionalizacije

28

postopka, smiselna tudi iz vidika sledenja zakonskim ureditvam drugih evropskih držav
(Zadravec, 2005).

4.5 MATIČAR IN VPIS SMRTI
V matični register matičar vpisuje smrti slovenskih državljanov na območju republike
Slovenije in v tujini ter smrti tujih državljanov, ki so se zgodile v Republiki Sloveniji, pri
čemer mora upoštevati krajevno pristojnost tako, da vpisuje smrti oseb, ki so umrle ali so
bile najdene na območju za katerega je upravna enota pristojna (2. 11. in 17. člen
ZMatR).
V primeru razglasitve pogrešanca za mrtvega s pravnomočno sodbo sodišča ali dokončno
odločbe upravnega organa, se smrt vpiše po kraju, kjer je imela oseba zadnje stalno
prebivališče, kjer je umrli rojen ali kjer ima sodišče, ki je odločbo izdalo svoj sedež (14.
člen ZMatR). Podobno velja tudi pri naknadnem vpisu smrti, ki je nastopila v tujini in se
vpiše po kraju zadnjega stalnega prebivališča pokojnika ali pa to stori matičar, ki je izpisek
iz tujine pridobil (17. člen ZMatR). V kolikor sta datum in ura smrti ugotovljena v nekem
intervalu, se v matični register vpiše ta interval, vendar se kot točen čas nastopa smrti
štejeta zadnji datum in ura v tem intervalu (7. člen Pravilnika o izvrševanju ZMatR). Prav
tako se smrt, ki je nastopila med potovanjem in točen kraj ni določen, vpiše po kraju, kjer
se je potovanje končalo (8. člen Pravilnika o izvrševanju ZMatR).
Pri vpisu matičnega dejstva smrti in vseh potrebnih postopkih v zvezi s tem dejstvom,
matičar uporablja določila ZMatR, Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), Zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč34 (v nadaljevanju: ZPPDUP),
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe35 in drugih.
4.5.1 PRIJAVA SMRTI
Smrt matičar vpiše na podlagi prijave smrti, odločbe pristojnega organa, sodne odločbe ali
zapisnika o najdbi trupla (22. člen Pravilnika o izvrševanju ZMatR). Matičar smrt vpiše na
prijavo organizacij, kot so zdravstveni zavodi, domovi za starejše občane, turističnogostinski objekti, zapori, in druge v katerih je neka oseba umrla. V kolikor oseba ni umrla
na navedenih mestih ali je umrla doma, mora smrt prijaviti zdravnik ali mrliški oglednik, ki
je smrt ugotovil, družinski člani pokojnika ali oseba s katero je pokojni živel (12. člen
ZMatR).
Tukaj je potrebo poudariti, da pogrebna služba ne more biti prijavitelj smrti, lahko pa je
delavec pogrebne službe pooblaščen s strani osebe, ki bi morala smrt prijaviti, da to stori.
Matičar v prijavo smrti kot prijavitelja vpiše osebo, ki bi morala prijaviti smrt, podpiše pa
jo pooblaščena oseba (12. člen ZMatR). V primeru najdbe trupla osebe katere identiteta ni
34

(1984). Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP) Ur.l. SRS, št. 34/84,
Ur.l. SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS, št. 26/90, 10/91, 17I/91-I-ZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/00
Odl.US: U-I-48/97-12, 61/02 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A.
35
(1993). Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Ur.l. RS, št. 56/93, 15/08.
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poznana, smrt prijavi organ, ki je napisal zapisnik o najdenem truplu (24. člen Pravilnika o
izvrševanju ZMatR).
Smrt je potrebno prijaviti pred pokopom in sicer v dveh dneh od dneva smrti ali od dneva,
ko je bilo truplo najdeno ali v primeru, da pristojni organ nima uradnih ur, takoj prvi
naslednji delovni dan (13. člen ZMatR). Na podlagi prijave smrti matičar sestavi zapisnik,
ki mora zajemati podatke o prijavitelju, podatke o umrlem, kot so osebno ime, datum in
kraj rojstva ali EMŠO, datum, uro in kraj smrti ter podatke o zakoncu pokojnika (22. člen
Pravilnika o izvrševanju ZMatR). Prijavi smrti je potrebno priložiti tudi zdravniško potrdilo o
smrti, ki ga izda pristojni zdravnik ali zdravstveni zavod v katerem je oseba umrla (12.
člen ZMatR).
Tudi pri vpisu smrti mora matičar najprej v uradnih evidencah preveriti pravilnost
podatkov, ki izhajajo iz prijave smrti ali listine na podlagi katere se vpis opravi. Če
ugotovi, da so določeni podatki pomanjkljivi, jih ni ali so drugačni, mora matičar po uradni
dolžnosti pridobiti manjkajoče oziroma prave podatke od pristojnih organov in šele nato
opraviti vpis smrti (6. člen Pravilnika o izvrševanju ZMatR). Po zaključenem vpisu smrti se
lahko oseba na podlagi dokazila o prijavi smrti ali izdanega izpiska iz matičnega registra o
smrti tudi pokoplje.
4.5.1.1 Naloge matičarja po zaključenem vpisu smrti
Matičar mora po opravljenem vpisu smrti v matični register, po uradni dolžnosti in
najkasneje v treh dneh o tem obvestiti vse organe ali organizacije, ki imajo zakonsko
podlago za pridobivanje teh podatkov (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS,
Inštitut za varovanje zdravja) ter v kolikor svojcem pokojnika še ni osebno izročil izpiska iz
matičnega registra o smrti, slednjega poslati po pošti (48. člen Pravilnika o izvrševanju
ZMatR).
Kadar umre tuji državljan matičar o nastalem dejstvu obvešča le tiste države s katerimi
ima Slovenija sklenjene mednarodne pogodbe, v katerih je določeno, da se državi
medsebojno obveščata o matičnih dejstvih tujih državljanov, določen je tudi način in čas v
katerem je potrebno podatke posredovati (22. člen ZMatR).
Ena od poglavitnih dolžnosti matičarja je tudi sestava smrtovnice, ki je dokument oziroma
zapis podatkov o dedičih in o premoženju umrla osebe in jo je potrebno sestaviti zaradi
izvedbe zapuščinskega postopka na sodišču. 179. člen Zakona o dedovanju (v
nadaljevanju: ZD) pravi, da mora matičar, ki je pristojen za vpis smrti, najkasneje v
tridesetih dneh od datuma vpisa, pristojnemu sodišču poslati sestavljeno smrtovnico. V
praksi to deluje tako, da matičar pošlje zakoncu, drugim svojcem ali osebi s katero je
pokojnik živel ali pa je zanj skrbela vabilo za sestavo smrtovnice in nato na podlagi
podatkov s katerimi te osebe razpolagajo ter na podlagi podatkov iz uradnih evidenc
sestavi smrtovnico. Vanjo se vpišejo osebni podatki in prebivališče pokojnika, podatki o
smrti pokojnika, osebni podatki in prebivališče zakonca ali datum in kraj smrti, če je
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zakonec pokojen, osebni podatki otrok in posvojencev, podatki o sorodnikih,
izvenzakonskem partnerju in drugih osebah, ki bi lahko dedovale na podlagi zakona ali
oporoke. Nadalje se vpišejo podatki o morebitni oporoki, ustni oporoki, pogodbi o
dosmrtnem preživljanju ali pogodbi o delitvi premoženja ter nepremičnem in premičnem
premoženju, kamor se vpišejo nepremičnine, ki jih je imel pokojnik v lasti, premično
premoženje, kot so vozila ali plovila, vrednostni papirji, denarna sredstva, orožje,
lastninske pravice, zavarovanja in drugo. V posebne rubrike se vpiše še podatek o tem ali
je imel pokojnik dolgove ali terjatve in v kolikšnem znesku ter ali je prejemal denarno
pomoč po predpisih o socialnem varstvu in pri kateri družbeno pravni osebi (182., 181., in
182. člen ZD). Smrtovnica se izpolnjuje tudi v primerih, ko pokojnik nima premoženja ali
ko matičar naknadno vpiše dejstvo smrti, ki se je zgodilo slovenskemu državljanu v tujini
in je razpolagal s premoženjem v Sloveniji in prav tako, kadar na območju naše države
umre tujec, ki je imel premoženje v Sloveniji (176. člen ZD).
V praksi bi želela izpostaviti težavo, ki se pojavlja pri delu matičarjev v zvezi s sestavo
smrtovnic, saj se dediči v veliko primerih navajajo zgolj iz pričevanje tistega, ki je vabljen
za sestavo smrtovnice. V primeru, ko bi bili dani podatki nepopolni ali nepravilni ima
dedič, ki v smrtovnico ni bil vključen ali za smrt sorodnika ni vedel, možnost da to pisno
prijavi v matičnem uradu ali na sodišču sproži pravdo. Da do takih primerov nebi
prihajalo, je bila s strani matičarjev že večkrat dana pobuda, da bi se v matičnem registru
uredil tudi vpogled, ki bi bil obraten od sedanjega, v katerem matičar lahko vidi samo
starše in zakonca pokojnika in bi omogočal dostop do podatkov o potomcih oseb. Tukaj se
težava pojavlja že takrat, ko pokojnik ni bil poročen in je potrebno za sestavo smrtovnice
vabiti njegove otroke, brate ali sestre. Matičarji se iznajdljivo poslužujemo iskanja po
sedanjem in dekliškem priimku, po stalnem in prejšnjih naslovih, kličemo v domove za
ostarele, v bolnišnice ali pogrebno službo, ker včasih zelo težko ali pa sploh ne najdemo
svojcev. Z dostopom do potomcev pokojnika, bi bilo v večini primerov matičarjem delo
zelo olajšano, saj nemalokrat svojce najdemo z drugim priimkom, na drugem koncu
Slovenije ali celo v drugi državi in celoten postopek iskanja včasih traja zelo dolgo.

4.6 MATIČAR IN VPIS SPREMEMB OSEBNIH STANJ
V matični register, kot temeljno evidenco o osebnih stanjih, vpisujemo poleg matičnih
dejstev tudi spremembe osebnih stanj posameznika. Sem sodijo sprememba osebnega
imena, priznanje, ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali materinstva, posvojitev,
podaljšanje, odvzem ali prenehanje roditeljske pravice, začetek ali prenehanje skrbništva,
odvzem ali vrnitev poslovne sposobnosti in odvzem ali vrnitev volilne pravice, pridobitev
ali prenehanje državljanstva, sprememba spola, prenehanje ali neveljavnost zakonske
zveze ter registracija, prenehanje ali neveljavnost istospolne partnerske skupnosti (4. člen
ZMatR). Pri vnosu teh dejstev, matičar upošteva poleg določb zakona o matičnem
registru, tudi določbe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakona o osebnem
imenu, Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (v nadaljevanju: ZRIPS),
Zakona o državljanstvu in drugih zakonov ter pravilnikov, ki urejajo področja sprememb
osebnih stanj.
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Matičar dejstva vpisuje na podlagi aktov organov, pristojnih za odločanje o spremembah
osebnih stanj. Ti organi morajo najkasneje v petnajstih dneh po pravnomočnosti izdanega
akta, slednjega posredovati pristojnemu matičnemu uradu, matičar pa mora preveriti
pravilnost podatkov zajetih v prejetem aktu in spremembo takoj vpisati. Spremembe
osebnih stanj se lahko brišejo, spremenijo ali dopolnjujejo le na podlagi ponovnega
pravnomočnega akta (4. in 20. člen ZMatR). V nadaljnjem besedilu se bom omejila zgolj
na priznanje očetovstva, spremembo priimka po razvezi zakonske zveze in registracijo
istospolne partnerske skupnosti oziroma spremembe osebnih stanj, ki jih stranke lahko
opravijo oziroma potrdijo pri matičarju.
4.6.1 OČETOVSTVO
V ZZZDR je določeno, da je oče otroka, ki se je rodil v zakonski zvezi ali 300 dni po
prenehanju zakona, mož otrokove matere, zato mora matičar v takem primeru vedno
vpisati trenutnega moža ali bivšega moža otrokove matere, kot otrokovega očeta (86. člen
ZZZDR). Navedeni člen izhaja iz medicinske določbe, da nosečnost traja največ 10
mesecev ter iz domneve, da je otrok lahko spočet pred poroko ali med trajanjem poroke
(Trnovšek in dr., 2004). Tako domnevo lahko le sodno in v zakonsko določenih rokih
izpodbijajo mož otrokove matere, mati, otrok ali tisti, ki meni, da je otrokov oče (96. do
99. člen ZZZDR).
Kadar je otrok rojen izven zakonske zveze velja za očeta tisti, ki je očetovstvo priznal ali
katerega očetovstvo je bilo ugotovljeno s sodbo sodišča. Oče lahko otroka prizna za
svojega pred ali po rojstvu na podlagi zapisnika, ki se ga sestavi pri centru za socialno
delo ali na matičnem uradu, pred ali po rojstvu otroka ter na podlagi javne listine ali
oporoke (87. in 88. člen ZZZDR).
Priznanje očetovstva lahko poda le poslovno sposobna oseba, stara najmanj petnajst let
(89. člen ZZZDR). Kadar dobi matičar obvestilo o rojstvu otroka, rojenega izven zakonske
zveze, najprej v matičnem registru preveri ali je bilo morda v matičnem uradu podano
priznanje očetovstva pred rojstvom otroka. Če slednjega ni, pozove center za socialno
delo, po kraju stalnega prebivališča matere otroka, ki mu mora v nekaj dneh posredovati
priznanje očetovstva, v kolikor je bilo slednje podano pri njih.
Očetovstvo se lahko v matični register vpiše šele po rojstvu otroka, vendar le s soglasjem
matere, ki lahko slednjega poda na istem zapisniku kot oče ali pa naknadno in zanj tudi ni
predpisane obličnosti (90. člen ZZZDR). Priznanje očetovstva ni časovno omejeno in se
lahko poda tudi po polnoletnosti otroka, vendar vedno s soglasjem matere, oziroma v
primeru, da je ta pokojna, pa s soglasjem polnoletnega otroka. Priznanje očetovstva lahko
izpodbija v sodnem postopku le tisti, ki meni, da je otrokov oče, mati otroka ali otrok sam
(90. člen ZZZDR).
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V kolikor je oseba, ki želi priznati očetovstvo tuji državljan, ki ga ni v Sloveniji, lahko tako
izjavo poda na diplomatsko konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini, ti jo nato lahko
posredujejo pristojnemu matičnemu uradu. Očetovstvo, ki se v matični register vpiše na
podlagi pravnomočne sodbe sodišča, zapisnika o priznanju očetovstva, javne listine ali
oporoke ima učinek za nazaj in velja od rojstva otroka dalje, medtem, ko morebitna
sprememba otrokovega imena podana ob zapisniku o priznanju očetovstva velja od
dneva, ko je bilo slednje določeno (87. in 88. člen ZZZDR in 26. člen Pravilnika o
izvrševanju ZMatR).
4.6.2 SPREMEMBA PRIIMKA PO RAZVEZI ALI RAZVELJAVITVI ZAKONSKE
ZVEZE
Na podlagi Zakona o osebnem imenu, lahko v roku šestih mesecev od datuma razveze
zakonske zveze, vsak od zakoncev, z izjavo pri pristojnem matičarju, vzame nazaj priimek,
ki ga je uporabljal pred sklenitvijo zakonske zveze (17. člen ZOI-1 in 30. člen Pravilnika o
izvrševanju ZMatR). Matičar o tem sestavi zapisnik ter spremembo priimka, ki velja od
dneva, ko je bil zapisnik sestavljen, zabeleži v matičnem registru, zapisnik pa shrani v
arhivu. V kolikor oseba zamudi zakonsko določeni rok šestih mesecev, lahko priimek
spremeni le na podlagi odločbe za spremembo priimka, za katero je potrebno podati vlogo
in plačati upravno takso (18. člen ZOI-1 in 30. člen Pravilnika o izvrševanju ZMatR ).
4.6.3 REGISTRACIJA, PRENEHANJE IN RAZVELJAVITEV ISTOSPOLNE
PARTNERSKE SKUPNOSTI
ZRIPS določa, da istospolno partnersko skupnost pred matičarjem registrirata dve
polnoletni, opravilno sposobni osebi istega spola, ki nista v sorodu in sta samski oziroma
nimata že registrirane istospolne skupnosti. Ena od oseb mora biti državljan Slovenije in
oba partnerja morata v registracijo svobodno privoliti (2., 3., in 4. člen ZRIPS).
Osebi morata svojo namero prijaviti pri matičarju, najmanj 30 dni pred registracijo in ob
tem, v kolikor je eden od partnerjev tuji državljan, priložiti rojstni list, potrdilo o
državljanstvu ter potrdilo o samskem stanu, oziroma potrdilo, da oseba nima že
registrirana istospolne skupnosti (6. člen ZRIPS). Listine ne smejo biti starejše od šestih
mesecev (21. člen Pravilnika o izvrševanju ZMatR). Matičar najprej preveri podatke, ki
izhajajo iz uradnih evidenc za slovenske državljane ali predložene listine, kadar želi
registrirati skupnost tuji državljan ter sestavi prijavo registracije (6. člen ZRIPS).
Registracijo opravi matičar v času uradnih ur, v za to določenem uradnem prostoru
upravne enote, ki mora biti opremljen z državnimi simboli, urejen in svetel. Matičar mora
po ZRIPS osebi seznaniti s pravnimi posledicami registracije in ju nato vprašati ali želita
skleniti skupnost. Osebi pred matičarjem izrazita, da želita registrirati istospolno
partnersko skupnost in nato podpišeta izjavo o registraciji istospolne partnerske skupnosti,
ki je pravna podlaga za vpis registracije v matični register (6. člen ZRIPS).
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Za prenehanje istospolne partnerske skupnosti zakon določa, da se slednja lahko opravi
na podlagi vloge, ki jo poda eden od partnerjev ali oba pri upravni enoti, kjer je bila
skupnost registrirana. Upravna enota o vlogi odloči in izda upravno odločbo, katero je
potrebno vpisati v matični register v sedmih dneh od pravnomočnosti (26. člen ZRIPS). O
neveljavni istospolni partnerski skupnosti, ki je bila registrirana v nasprotju z določbami
ZRIPS, pa odloča pristojno okrožno sodišče v tožbi, v kateri, na podlagi zbranih dokazov,
izda sodbo o razveljavitvi te skupnosti (5. člen ZRIPS).
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5 AVSTRIJA
Republika Avstrija s svojo zvezno upravo (Bundesverwaltung), je sestavljena iz devetih
zveznih dežel z deželno upravo ter 2354 občin z samoupravno občinsko upravo. Občinski
uradi (Gemaindeamt), oziroma mestni magistrati (Magistrat) v mestih in zveze več občin
(Gemeindebund), poleg lastnih dejavnosti v interesu prebivalcev občine, opravljajo tudi
prenesene zvezne in deželne naloge, v skladu z zveznimi in deželnimi zakoni, kot so
vodenje matičnih knjig in sklepanje zakonskih zvez, izdajanje dokumentov, vodenje
volilnih imenikov, naloge s področja gradbenih zadev, področja socialnih zadev in drugo.
Na področju matičnih zadev, so v Avstriji, mnoge občine, po uredbi deželnih glavarjev,
združene v matična združenja, ki pripomorejo k boljšemu vodenju, hitrejši in kvalitetnejši
izvedbi nalog in boljši obveščenosti matičnih služb.

5.1 ZGODOVINA MATIČNIH KNJIG V AVSTRIJI
Matične knjige so se vse od njihovega nastanka, pa do priključitve Avstrije
Velikonemškemu oziroma Tretjemu rajhu leta 1938, vodile na enak način kot na območju
današnje Slovenije. Posebnost v Avstriji, pa je bila ta, da je bila leta 1895 uvedena prisilna
civilna poroka, v primerih, ko je duhovnik zavrnil oklic36 in poroko in so bili za oklice in
poroke ter vpise porok v matične knjige zadolženi občinski uradi. V letih 1938 in 1939 je
nemška država z uvedbo nemškega Zakona o zakonski zvezi in Zakona o osebnem
statusu, med drugim določila, da so pravno veljavne, oziroma obvezne, le civilne poroke
ter da matične knjige vodijo le za to pooblaščeni matičarji v občinskih uradih (Brumen,
2011).
V obdobju sprejetja avstrijske neodvisnosti in nastanka Republike Avstrije leta 1955 je bil
še nekaj časa v veljavi zakon, ki so ga vpeljale prejšnje nemške oblasti. Leta 1983 je bil
po veliki družinski reformi v Avstriji sprejet Zvezni zakon o urejanju osebnega statusa
(Personenstandsgesetz - PstG)37 ter naknadno tudi Uredba o izvajanju zakona o osebnem
statusu (Personenstandsverordnung - PStV)38, ki sta določila pravila in način urejanja
osebnega statusa in vodenja matičnih knjig (Brumen, 2011).

5.2 PRISTOJNOSTI MATIČARJEV V AVSTRIJI
Personenstandsgesetz (v nadaljevanju: PstG) v 59. členu določa, da morajo Avstrijski
matičarji za opravljanje svojega dela opraviti dodatno izobraževanje iz področja matičnih
36

Oklici ali naznanila so uradna, javna obvestila, ki jih je prvi določil Tridentinski koncil. Naznanjajo, da se
želita dve osebi poročiti. Uporablja jih Rimskokatoliška cerkev in druge krščanske cerkve ter v nekaterih
državah tudi upravni organi pred sklenitvijo zakonske zveze. Bili so uvedeni z namenom, da se ugotovijo
morebitni zadržki za sklenitev zakonske zveze ter v verskem pomenu zato, da so prebivalci župnije molili za
zaročenca in srečen zakon (Wikimedia Foundation, Inc, 2013).
37
(1983). Bundesgesetz vom 19. Jänner 1983 über die Regelung der Personenstandsangelegenheiten
einschließlich des Matrikenwesens (Personenstandsgesetz - PStG). StF: BGBl. Nr. 60/83, 162/87, 162/89,
350/91, 25/95, 91/99, 135/00, 98/01, 112/03, 151/04, 100/05 , 135/09, 16/13, 142/13.
38
(1983). Verordnung des Bundesministers für Inneres vom 14. November 1983 zur Durchführung des
Personenstandsgesetzes (Personenstandsverordnung - PStV). StF: BGBl. Nr. 629/83, 193/86, 305/89,
1071/94, 336/95, 782/96, 410/99, 338/01, 107/04, 1/10, 287/12.
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zadev, za katerega prejmejo tudi posebno potrdilo o usposabljanju. Velika večina
matičarjev v Avstriji ima visokošolsko izobrazbo. Kot pred vpeljavo matičnega registra v
Sloveniji, se tudi v Avstriji vodijo matična knjiga rojstev, poročna matična knjiga in
matična knjiga umrlih (Geburtenbuche, Heiratsbuche, Sterbebuche) sedaj že v elektronski
obliki, v katere matičarji vpisujejo matična dejstva in spremembe osebnih stanj. Poleg
osnovnih knjig pa se za razliko od Slovenije, v Avstriji vodi tudi knjiga o registraciji
istospolnih partnerskih skupnosti ter na Dunaju tudi knjiga o osebah, ki so bile razglašene
za mrtve (3. člen PstG).
Matičarji vodijo in urejajo matične knjige, opravljajo prijave in sklenitve zakonske zveze,
izdajajo potrdila in izpiske iz matičnih knjig ter sodelujejo tudi pri poročnih obredih.
Matična dejstva in spremembe osebnih stanj se vodijo v skladu s krajevno pristojnostjo,
oziroma po kraju nastanka nekega dejstva (2. člen PstG). Za dejstva, ki so se zgodila v
tujini velja, da jih matičarji vpisujejo na zahtevo osebe, ki izkaže pravni interes, če se je
dejstvo zgodilo avstrijskemu državljanu, brezdomcu brez državljanstva, ki prebiva v
Avstriji ali beguncu, ki prebiva v Avstriji (1. člen PstG). Zakon avstrijskim matičnim
službam nalaga pravilno uporabo, nadaljevanje in trajnost vpisov v matične knjige ter
določa tudi rok in način arhiviranja ter obnovo matičnih knjig (5. člen PstG).
Matičar poleg izpiskov (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Sterbeurkunde) in potrdil
(Bescheinigung ali Bestätigung) iz matičnih knjig izdaja tudi potrdila, da ni zadržkov za
sklenitev zakonske zveze (Ehefähigkeitszeugnis) in kopije matičnih knjig, ki sicer ne
vsebujejo toliko podatkov kot izpiski, pa vendar se v Avstriji uporabljajo kot javne listine
za urejanje osebnih zadev (31. do 36. člen PstG). Kot posebnost pri opravljanju dela
matičarja v Avstriji je potrebno navesti tudi zakonsko določilo, da mora matičar vse
dokumente oziroma listine, ki so mu jih stranke predložile za ureditev osebnega statusa,
razen kadar gre za sklenitev zakonske zveze in registracijo istospolne partnerske
skupnosti, strankam, po opravljenem vpogledu, vrniti (5. člen PstG).
Matični uradi hranijo knjige in izdajajo potrdila iz knjig ki se vodijo od 1.8.1938 oziroma od
1.1.1939. Knjige, ki so jih pred tem vodile cerkvene, vojaške ali druge upravne oblasti se
še vedno hranijo pri teh inštitucijah ali v avstrijskem državnem arhivu. Te inštitucije tudi
izdajajo potrdila o matičnih dejstvih, ki so se zgodila pred omenjenima datumoma in za to
uporabljajo enake, zakonsko predpisane obrazce, kot matični uradi (39. in 40. člen PstG).
Kljub temu, da se matične knjige v Avstriji vodijo elektronsko, Avstrija nima centralno
vodenega matičnega registra, zato mora matičar o posameznem vpisu oziroma nastanku
matičnega dejstva ali o popravku slednjega, obvestiti tudi druge pristojne matične urade
in nekatere druge
državne inštitucije,
kot
so
Urad
za državljanstvo
(Staatsbürgerschaftsevidenzstelle), Socialni urad za dobrobit otrok in mladih
(Jugendwohlfahrtsträger), Zvezni inštitut za statistiko Avstrije (Bundesanstalt “Statistik
Österreich”), Zvezo avstrijskih zavodov za socialno varnost (Hauptverband der
österreichischen
Sozialversicherungsträger),
Vojaško
poveljstvo
Avstrije
(Militärkommando), zapuščinska sodišča (Verlassenschaftsgericht), Registri vozniških
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dovoljenj (Führerscheinregister des Hauptwohnsitzes),
(Landespolizeidirektion) in drugi (38. člen PstG).
Slika 9 :

Urad

državne

policije

Izpisek iz matične knjige o rojstvu izdan v Bludenzu

Vir: chrisi.net (2013)

5.2.1 ROJSTVO
V rojstno knjigo se vpisujejo le živorojeni otroci in poleg običajnih osebnih podatkov, se
vanjo vpiše tudi pripadnost otroka cerkvi ali veri (19. člen PstG).
Glede določitve osebnega imena, v Avstriji ni omejitve iz kolikšnega števila imen je
sestavljeno osebno ime, vendar mora matičar pred potrditvijo slednjega preveriti, da tako
ime v Avstriji že obstaja, poleg tega otroku ne sme biti določeno tako osebno ime, ki bi
mu lahko škodovalo. Če sta starša otroka poročena se otroku določi priimek, ki sta ga
starša za otroka izbrala že ob sklenitvi zakonske zveze, vendar morata v primerih, ko
imata starša dva priimka po sklenitvi zakonske zveze, otroku izbrati oziroma določiti le
enega od obeh priimkov ali pa otroci samodejno dobijo očetov priimek. Kadar se otrok
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rodi samski materi, dobi materin priimek in kadar se starša otroka poročita po rojstvu
otroka, slednji dobi priimek, ki sta ga starša ob poroki sprejela, z veljavo za nazaj (21.
člen PstG).
Rojstvo otroka lahko prijavijo vodja bolnišnice, kjer se je otrok rodil, zdravnik ali babica
prisotna pri porodu, ki se ni zgodil v porodnišnici, starši otroka ali osebe, ki so bile o
rojstvu obveščene in sicer najkasneje v sedmih dneh po rojstvu otroka (18. člen PstG).
Pomembna posebnost, ki jo narekuje Personenstandsverordnung (v nadaljevanju: PStV)
je ta, da morajo poročeni starši prijavi rojstva otroka, da bi pri matičnem uradu pridobili
otrokov rojstni list (Geburtsurkunde), priložiti tudi potrdilo o državljanstvu, poročni list, po
potrebi potrdilo o razvezi prejšnje zakonske zveze ali mrliški list otrokovega očeta in
potrdilo o akademskem nazivu staršev. Samska mati mora predložiti rojstni list, potrdilo o
državljanstvu in potrdilo o akademskem nazivu, razvezana ali ovdovela pa še dodatno
poročni list in potrdilo o razvezi ali mrliški list očeta, mati živeča v istospolni partnerski
skupnosti pa tudi potrdilo o registraciji skupnosti (9. člen PStV).
Priznanje očetovstva poda oče otroka z izjavo pri pristojnem matičnem uradu, kateri je
potrebno priložiti osebni dokument, rojstni list, potrdilo o državljanstvu in dokazilo o
akademskem nazivu (Brumen, 2011).
V rojstno knjigo se nato vpisujejo nadaljnja matična dejstva in spremembe osebnih stanj,
posebnosti pa so te, da se v knjigo vpiše tudi sprememba družinskega imena staršev, če
slednja ni nastala zaradi sklenitve zakonske zveze staršev. Na podlagi zaprosila staršev se
v knjigo lahko vpiše tudi sprememba pripadnosti veri (22. člen PStV).
5.2.2 ZAKONSKA ZVEZA
Prijavo sklenitve zakonske zveze v Avstriji morata zaročenca osebno prijaviti pri matičnem
uradu, ki je pristojen za kraj, kjer ima eden od zaročencev prijavljeno stalno prebivališče.
V kolikor nihče od njiju nima prijavljenega stalnega prebivališča, je za prijavo pristojen
matični urad po kraju zadnjega stalnega prebivališča ter v vseh drugih primerih matični
urad na Dunaju (46. člen PStV). Avstrija sicer nima določenega roka, kdaj mora biti
prijava zakonske zveze podana, vendar je potrebno v večjih mestih čakati na sklenitev
zakonske zveze tudi do šest tednov po prijavi. Prav tako si lahko bodoča zakonca, po
opravljeni prijavi pri pristojnem matičnem uradu, za kraj sklenitve zakonske zveze izbereta
matični urad v nekem drugem kraju. Poročni obredi se v Avstriji lahko opravijo v uradnih
prostorih v času uradnih ur, na podano vlogo in na podlagi utemeljenih razlogov, tudi pa
tudi izven uradnega kraja (Bundeskanzleramt, 2013).
Osebi, ki se želita poročiti morata matičarju predložiti osebni dokument s sliko, kopijo
rojstne knjige ali rojstni list, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev, potrdilo o
državljanstvu, prijavo ali dokazilo o prebivališču in potrdilo o akademskem nazivu. V
kolikor je bila katera od oseb že predhodno poročena, mora matičarju predložiti tudi
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poročni list, dokaz o prenehanju ali razveljavitvi poroke in morebitni mrliški list bivšega
zakonca. V primeru, da ima katera od oseb že otroke, ki niso bili rojeni v zakonski zvezi
mora predložiti še rojstne liste otrok, morebitno priznanje očetovstva, potrdilo o
državljanstvu in prijavo prebivališča otroka. Tuji državljan mora poleg že omenjenih listin
predložiti potrdilo o zakonskem stanu izdano v njegovi domovini. V kolikor je oseba, ki se
želi poročiti ni opravilno sposobna mora prijavi priložiti tudi pisno privolitev svojega
skrbnika ali primerno sodno odločbo, če pa oseba ni polnoletna, vendar stara najmanj
šestnajst let, mora zmožnost sklenitve zakonske zveze dokazati z veljavno in
pravnomočno sodno odločbo ter dovoljenje zakonitega zastopnika ali pristojnega sodišča
(43. člen PStG in 25. do 27. člen PStV).
Matičar na podlagi predloženih dokumentov in pogovora z osebama, ki se želita poročiti
preveri ali osebi izpolnjujeta vse zakonsko predpisane pogoje za sklenitev zakonske zveze
in na podlagi slednjega izda prijavo sklenitve zakonske zveze. Glede izbire priimka po
poroki se lahko partnerja odločita najkasneje do dneva poroke. Matičar bodočima
zakoncema naloži plačilo stroškov postopka ugotovitve zmožnosti sklenitve zakonske
zveze v višini 50 EUR ter ob predložitvi dokumentov za tujega državljana še stroške za
pregled tujih listin v višini 80 EUR (Bundeskanzleramt, 2013).
Sklenitev zakonske zveze se nato izvede na določen dan, ob prisotnosti dveh prič in
matičarja in po potrebi sodnega tolmača. Matičar vpraša vsakega od zaročencev ali se
želita poročiti in ju po njuni privolitvi razglasi za poročena ter jima izroči tudi njun poročni
list. Po opravljeni sklenitvi zakonske zveze pristojni matičar zakonsko zvezo vpiše v
poročno knjigo. Vpis nato podpišeta zakonca, njuni priči ter matičar in sodni tolmač, v
kolikor je bilo potrebno prevajanje obreda za tujega državljana (47. člen PStG).
Vpis vsebuje dan in kraj poroke ter imeni prič in matičarja, imena zakoncev, njun naslov,
podatek o vpisu v rojstno knjigo, pripadnost veri, določeno družinsko ime in družinsko ime
otrok, ki se bodo rodili. Vpiše se tudi državljanstvo zakoncev in vsaka nadaljnja
sprememba državljanstva ter prejšnja zakonska zveza in morebitna kasnejša sklenitev
zakonske zveze, kot tudi razveza ali razveljavitev zakonske zveze (24. člen PStG).
5.2.3 SMRT
Matično dejstvo smrti je v Avstriji potrebno prijaviti in vpisati pri pristojni matični službi
najkasneje naslednji delovni dan. Smrt morajo prijaviti bolnišnica ali dom za ostarele, če
je pokojnik umrl v njihovi ustanovi, svojci pokojnika ali pogrebni zavod, če je pokojnik
umrl doma ter policija ali druge osebe, ki bi za to izvedele, če je pokojnik umrl drugje (27.
člen PStG).
Prijavi smrti je potrebno zaradi pridobitve izpiska iz matične knjige umrlih (Sterbeurkunde)
priložiti potrdilo o smrti, rojstni list pokojnika in potrdilo o državljanstvu. Za osebo, ki je
bila poročena, poročni list, za ovdovelo osebo poročni list in mrliški list zakonca ter za
razvezano osebo poročni list in sodbo o razvezi (11. člen PStV).
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Matičar v matično knjigo umrlih vpiše čas in kraj smrti, osebne podatke pokojnika,
podatke o vpisu v rojstno knjigo in versko pripadnost. V matično knjigo oseb razglašenih
za mrtve, ki se vodi na Dunaju, se na podlagi prijave sodišč, vpišejo osebni podatki o
osebi, ki je bila razglašena za mrtvo, dan smrti, sodišče, ki je izdalo akt o razglasitvi smrti,
številka in datum razglasitve akta, zaznamba o zakonski zvezi, če je bil pokojni na dan
smrti poročen in njegovo državljanstvo (28., 29. in 30. člen PStG).
Smrtovnico sestavlja matičar skupaj z svojci pokojnika, v kraju stalnega prebivališča
pokojnika in jo nato posreduje pristojnemu zapuščinskemu sodišču (Bundeskanzleramt,
2013).
5.2.4 REGISTRACIJA ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
Avstrija je 1.1.2010 sprejela Zakon o registriranem partnerstvu (Eingetragene
Partnerschaft-Gesetz EPG)39, ki dovoljuje osebam istega spola, ki izpolnjujejo z zakonom
določene pogoje, da pred matičarjem registrirata istospolno partnersko skupnost (43. člen
PStG in 25. do 27. člen PStV). Matičar po opravljeni registraciji v knjigo o partnerski
skupnosti vpiše poleg osebnih podatkov partnerjev, tudi naslov prebivališča, članstvo v
cerkvi ali pripadnost veri, datum in kraj registracije ter ime matičnega urada in matičarja,
ki je slednjo potrdil. Vpiše se tudi državljanstvo partnerjev in morebitna kasnejša
sprememba državljanstva kot tudi prejšnja partnerska skupnost ali poroka ter naknadno
tudi naslednja sklenjena partnerska skupnost ali poroka (26a. člen PStG).
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(2009). Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz ( EPG).
StF: BGBl. I Nr. 135/09, 29/10, 179/13.
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6 HRVAŠKA
Republika Hrvaška je v pogledu upravne ureditve razdeljena na 20 okrožij ali pokrajin in
mesto Zagreb, ki ima status pokrajine. Okrožja sestavlja 428 občin in 128 mest, ki
predstavljajo najnižje enote lokalne samouprave. Vsaka pokrajina opravlja tudi s strani
države prenesene državne naloge in ima svoj urad državne uprave. Uradi imajo več
krajevnih izpostav in več krajevno pristojnih matičnih uradov, ki jih je na ozemlju celotne
Hrvaške več kot 220 (Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, 2013).

6.1 ZGODOVINA MATIČNIH KNJIG V HRVAŠKI
Zgodovina vodenja in urejanja matičnih knjig na ozemlju današnje Republike Hrvaške, je
skozi zgodovino, vse od Tridentinskega koncila v 16. stoletju, cesarskega patenta v 18.
stoletju, avstrijskega načina vodenja knjig v 19. stoletju in nato sprejema Zakona o
državnih matičnih knjigah leta 1946 ter Zakona o matičnih knjigah leta 1974, potekala
enako kot v Sloveniji .

6.2 PRISTOJNOSTI MATIČARJEV V HRVAŠKI
Od leta 1993 v Republiki Hrvaški velja Zakon o državnih maticah (Zakon o državnim
maticama), ki je nadomestil Zakon o matičnih knjigah in določa sedanje pristojnosti in
dolžnosti matičarjev ter obliko in način vodenja državnih matic. Dodatno pa matično
področje ureja tudi Pravilnik o izvedbi zakona o državnih maticah (Naputak za provedbu
Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih)40 in Pravilnik o izpiskih
in potrdilih (Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se
izdaju na temelju državnih matica)41. Zakon o državnih maticah (Zakon o državnim
maticama, v nadaljevanju: ZDM) je ob zadnji dopolnitvi oziroma spremembi, v veliki meri
zelo podoben slovenskemu Zakonu o matičnem registru, vendar zajema nekaj posebnosti.
Zaradi navedene podobnosti ne želim opisovati pristojnosti hrvaških matičarjev pri vsakem
posamičnem dejstvu, temveč bom navedla le poglavitne razlike, ki so prisotne na
matičnem področju.
V vsakem matičnem uradu je zaposlen eden ali več matičarjev, ki morajo imeti poleg
ustrezne srednješolske izobrazbe opravljen tudi državni izpit (32. člen ZDM). Splošni del
izpita zajema poznavanja Ustave Republike Hrvaške42, sistema državne uprave, poslovnih
odnosov, sistema lokalne in regionalne samouprave, upravnega postopka in upravnega
spora, pisarniškega poslovanja in osnove sistema Evropske unije, medtem, ko posebni del
zajema poznavanja zakonov, ki jih potrebuje za svoje delo, kot so Zakon o državnih
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(2008). Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih. NN br.
26/08.
41
(2003). Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju
državnih matica. NN br. 202/03, 138/08.
42
(1990). Ustav Republike Hrvatske. NN br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00,124/00-pročišćeni
tekst, 28/01.
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maticah (Zakon o državnim maticama)43, Družinski zakon (Obiteljski zakon)44, Zakon o
osebnem imenu (Zakon o osobnom imenu)45, Zakon o državljanstvu (Zakon o hrvatskom
državljanstvu)46 in drugi (Ministarstvo uprave republike Hrvatske, 2013).
Hrvaška je v zadnjem desetletju stremela k postopnemu ukinjanju ročnega vodenja
matičnih knjig ter uvajanju oziroma izpopolnjevanju centralne elektronske baze podatkov
ali matičnega registra. Z namenom finančnih izboljšav, lažjega poslovanja matičarjev in
prav tako približanja uslug javne uprave državljanom, je bilo v zadnjih desetih letih na
področju informatizacije matičnih knjig v Hrvaški veliko storjenega. Do maja 2013 je bilo
prenesenih v informacijsko bazo že 93 % vseh vpisov v sodobne matične knjige. Omeniti
pa je potrebno, da je bilo ponekod, oziroma v določenih matičnih uradih v Hrvaški, ki so
imeli vzpostavljeno računalniško mrežo, že vse od leta 2008, možno pridobivati izpiske iz
matičnih knjig, ne glede na kraj vpisa posamičnega matičnega dejstva (Hrvatska
izveštajna novinska agencija – HINA, 2013).
Ta možnost je veljala le za matične knjige, ki so bile »verificirane«, kar pomeni, da so bili
posamezni vpisi preneseni v računalniško bazo, preverjeni, da se ujemajo z izvirnim
vpisom v matični knjigi ter nato s strani krajevno pristojnega matičarja potrjeni oziroma
»verificirani«. O teh potrjenih dejstvih, je lahko matičar v nekem drugem matičnem uradu
izdajal potrdila strankam, ki jim je bila s tem prihranjena morebitna pot v krajevno
pristojni matični urad. Matičarji so morali potrditi vsak posamični vpis ter nato tudi celotno
matično knjigo, katere postopek prenosa v računalniško bazo je bil s tem zaključen.
Praviloma je bilo potrebno najprej potrditi novejše vpise, še posebej rojstva mladoletnih
oseb. Pred potrditvijo starejših vpisov, je moral matičar po uradni dolžnosti preveriti
točnost podatkov, v po drugih, njemu dostopnih uradnih evidencah ter v primeru, da ni
našel točnih podatkov, povabiti stranko, da mu je prinesla podatke oziroma dokumente s
katerimi je razpolagala (14.1. do 14.19 člen Pravilnika o izvedbi zakona o državnih
maticah).
Zakon določa posebnost, da matičarji, poroke kot matična dejstva, še vedno vpisujejo v
matične knjige in poleg tega tudi v elektronski matični register (5. člen ZDM).
Določeni sta tudi dve obliki izpiskov iz matičnega registra. Prva so rojstni, poročni in
mrliški list (rodni list, vjenčani list in smrtni list), ter predstavljajo potrdila o določenem
matičnem dejstvu in vsebujejo zadnje veljavno matično dejstvo in spremembo, ki se nanj
nanaša. Druga so izpiski iz rojstne, poročne ali mrliške knjige (izvadak iz matice rođenih,
izvadak iz matice vjenčanih, izvadak iz matice umrlih), ki vsebujejo vse zaznambe o
novonastalih matičnih dejstvih in spremembah osebnih stanj. Poleg omenjenih potrdil
matičarji izdajajo tudi potrdilo o rojstvu (potvrda o rođenju) ter potrdilo, da ni zadržkov za
sklepanje zakonske zveze, oziroma potrdilo o samskem stanu (potvrda o slobodnom
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(1993). Zakon o državnim maticama. NN br. 96/93 i 76/13.
(2003). Obiteljski zakon. NN br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11.
(2012). Zakon o osobnom imenu. NN br. 118/12.
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bračnom stanju), potrdilo za sklenitev zakonske zveze v cerkveni obliki (potvrda za
sklapanje braka u vjerskom obliku) in potrdilo o državljanstvu (potvrda o državljanstvu in
»domovnica«47). Zakon določa, da se za osebe, ki spremenijo spol in obenem osebno ime
na izpiskih iz matičnega registra, slednjega ne vpisuje z namenom zaščite teh oseb in
preprečevanja diskriminacije (42. člen ZDM in 58.1. člen do 61.2. člen Pravilnika o izvedbi
zakona o državnih maticah).
Slika 10 :

Izpisek iz rojstne matične knjige Republike Hrvaške

Vir: Pravilnik o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju
državnih matica ( 4. člen)

46
47

(1991). Zakon o hrvatskom državljanstvu.NN br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11.
Javna listina,ki jo izda matičar in izkazuje hrvaško državljanstvo (Wikimedia Foundation, Inc, 2013).
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Matičar mora o vpisu matičnih dejstev v skladu s predpisi obvestiti vse pristojne državne
organe, ki vodijo evidence o državljanih (28. člen ZDM). Matične knjige starejše od 100 let
se hranijo v Hrvaškem državnem arhivu (7. člen ZDM). Zakon tudi določa, da se matična
dejstva, ki zaradi domovinske vojne48 niso bila vpisana v matične knjige, na zahtevo
zainteresirane osebe vpišejo v državne matice, na podlagi odločbe upravnega organa , ki
temelji na potrdilu državnega telesa Republike hrvaške, pristojnega poveljstva oboroženih
sil republike Hrvaške ali javnih ustanov, kot so rdeči križ, bolnice in ostale ustanove, ki
imajo v svojih evidencah zabeleženo določeno matično dejstvo (50. člen ZDM).
6.2.1 ROJSTVO
V Hrvaški je potrebno rojstvo živega otroka prijaviti v osemnajstih dneh (12. člen ZDM).
Matičar poleg običajnih podatkov, ki se vpisujejo ob rojstvu, vpiše tudi narodnost otroka
ter narodnost in poklic njegovih staršev (9. člen ZDM). Nova sprememba zakona je uredila
vpise rojstev otrok, ki niso rojeni v porodnišnici na enak način kot je to urejeno v Sloveniji
ter skrajšala rok za prijavo osebnega imena otroka iz šestdeset na trideset dni 11. člen in
13. člen ZDM).
6.2.2 ZAKONSKA ZVEZA
Pomembna posebnost, ki jo je potrebno omeniti v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze v
Hrvaški je ta, da hrvaški Družinski zakon (Obiteljski zakon, v nadaljevanju: OZ) določa
pravno veljavnost civilno in cerkveno sklenjene zakonske zveze in prav tako določa, da
zakonsko zvezo skleneta nevesta in ženin z dvema pričama, pred matičarjem ali
predstavnikom verske skupnosti (6. člen , 7. člen in 8. člen OZ).
Bodoča mladoporočenca osebno prijavita namen poroke matičarju, ki je pristojen za kraj
kjer bo poroka sklenjena. Matičar tako kot v Sloveniji, sestavi zapisnik o prijavi sklenitve
zakonske zveze, prav tako sestavi zapisnik tudi kadar se mladoporočenca želita poročiti
cerkveno in na podlagi slednjega izda potrdilo, da izpolnjujeta pogoje za sklenitev
zakonske zveze. V potrdilu navede, da sta nevesta in ženin seznanjena s pravicami in
dolžnostmi, ki nastopijo z sklenitvijo zakonske zveze in njuno izjavo o izbiri priimka po
sklenitvi zakonske zveze (12. člen OZ ter 37.1. člen in 37.2. člen Pravilnika o izvedbi
zakona o državnih maticah).
Ob prijavi sklenitve zakonske zveze morata mladoporočenca priložiti le izpisek iz matice
rojstev, če slednji ni starejši od treh mesecev. V primeru, da je izpisek starejši morata
priložiti tudi potrdilo o samskem stanu, v kolikor matičar v računalniški evidenci nima
dostopa do teh podatkov (9.člen in 10. člen OZ ter 5.15. do 5.18 člen Pravilnika o izvedbi
zakona o državnih maticah).
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Domovinska vojna (domovinski rat) ali Hrvaška osamosvojivena vojna je trajala od leta 1991, ko je Hrvaška
skupaj s Slovenijo razglasila svojo samostojnost, do leta 1995, ko je podpisan Daytonski sporazum. To je
bila vojna s katero se je Hrvaška odcepila od SFRJ ( Wikimedia Foundation, Inc, 2013).
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Matičar v dogovoru z mladoporočencema določi datum poroke praviloma v obdobju od
tridesetega do petinštiridesetega dne po prijavi poroke, vendar lahko v primeru obstoja
opravičljivih razlogov, matičar določi tudi datum pred tridesetim dnem ali do devetdeset
dni po podaji prijave (13. člen OZ).
Sklenitev zakonske zveze se lahko opravi v za to namenjenih uradnih prostorih ali po
privolitvi matičarja in na željo mladoporočencev na nekem drugem kraju (15. člen OZ).
Kadar se obred opravi izven uradnih prostorov, morata mladoporočenca plačati povračilo
stroškov sklenitve zakonske zveze, določenih v Pravilniku o plačilu stroškov za sklenitev
zakonske zveze izven uradnih prostorov (Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa
naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije)49. V Hrvaški so v primerjavi s
Slovenijo ti stroški kar opazno višji in odvisni od oddaljenosti mesta, kjer bo potekal
poročni obred ter od ure in dneva obreda. Plačilo se obračunava v povezavi z povprečno
bruto plačo na zaposlenega v Republiki Hrvaški50 v času prijave poroke, ki predstavlja
osnovo za izračun (4. člen Pravilnika o plačilu stroškov za sklenitev zakonske zveze izven
uradnih prostorov).
Višina plačila po 5., 6. in 7. členu Pravilnika o plačilu stroškov za sklenitev zakonske zveze
izven uradnih prostorov :
- če je mesto obreda oddaljeno do deset kilometrov od uradnih prostorov, znaša plačilo
10% osnove;
- če je mesto obreda oddaljeno več kot deset kilometrov od uradnih prostorov, znaša
plačilo 1% osnove za vsak kilometer, vendar največ do 30% osnove;
- če se obred opravi med 8.00 in 16.00 uro, znaša plačilo 20% osnove;
- če se obred opravi med 16.00 in 20.00 uro, znaša plačilo 30% osnove;
- če se obred opravi med 20.00 in 22.00 uro, znaša plačilo 50% osnove;
- če se obred opravi izven tedenskega delovnega časa uradnega organa, v času
praznika ali dela prostega dneva , znaša plačilo 100% osnove.
Matičar izda dovoljenje in obračuna stroške obreda , ki jih morata mladoporočenca
poravnati v treh dneh od sprejetja odločbe o dovolitvi sklenitve zakonske zveze izven
uradnih prostorov. V kolikor se obred poroke opravi izven uradnih prostorov zaradi
zdravstvenih razlogov enega od mladoporočencev, se celoten znesek plačila zmanjša za
80% (8. člen in 9. člen Pravilnika o plačilu stroškov za sklenitev zakonske zveze izven
uradnih prostorov).
Matičar za sklepanje zakonskih zvez izven uradnega časa, v uradnih prostorih ali izven
uradnih prostorov, prejme bruto plačilo v višini 80 kun na uro ter nadomestilo za nabavo
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(2012). Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije.
NN 44/12.
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Višina povprečne bruto plače v Republiki Hrvaški je v maju 2013 znašala 8.065 kun (Državni zavod za
statistiku, 2013).
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primerne službene obleke (10. člen Pravilnika o plačilu stroškov za sklenitev zakonske
zveze izven uradnih prostorov).
Sklenjeno zakonsko zvezo matičar vpiše v poročno knjigo in v matični register, kamor
poleg ostalih osebnih podatkov vpiše tudi narodnost in poklic zakoncev. Vpis v knjigo
podpišeta zakonca, njuni priči in matičar, ki mladoporočencema izroči tudi izpisek iz
matične knjige (19. člen OZ). Kadar matičar prejme dokument o sklenjeni cerkveni poroki,
slednjo vpiše v poročno knjigo in matični register s pripisom, da ima v skladu z Družinskim
zakonom tudi vpisana poroka vse od datuma sklenitve, pravno veljavnost. Potrdilo o
sklenjeni cerkveni poroki mora matičarju dostaviti cerkveni uslužbenec v petih dneh od
poroke, matičar pa mora sklenjeno poroko vpisati najkasneje v treh dneh od prejetja
potrdila in mladoporočencema dostaviti izpisek o sklenjeni zakonski zvezi. Matičar je
dolžan o vsaki spremembi ali novo nastalem dejstvu v zvezi z cerkveno poroko, o tem
obvestiti uslužbenca cerkve, ki je sklenil zakonsko zvezo (20. člen do 23. člen OZ).
6.2.3 ISTOSPOLNA PARTNERSKA SKUPNOST
Hrvaški Zakon o istospolni partnerski skupnosti (Zakon o istospolnim zajedinicama)51 v 2.
in 3. členu pravi, da se istoospolna skupnost prizna osebama, ki nista poročeni in nista v
izvenzakonski ali drugi istospolni skupnosti ter živita skupaj najmanj tri leta, v skladu z
načeli enakopravnosti partnerjev, medsebojnega spoštovanja in pomoči ter čustvene
navezanosti med njima. Osebi morata biti polnoletni, opravilno sposobni in ne smeta biti v
sorodu. V skladu s 4. členom tega zakona se istospolna partnerska skupnosti ne more
registrirati, vendar ima pravno veljavo in partnerjema nalaga zakonske pravice in
dolžnosti.
6.2.4 SMRT
Pristojnosti matičarjev v Hrvaški pri vnosu matičnega dejstva smrti v matični register, so v
veliki meri podobne pristojnostim matičarjev v Sloveniji. Posebnosti najdemo v določbah,
da se smrt osebe, ki je umrla med potovanjem in je bilo mesto smrti nepoznano ali
nedoločljivo, vpiše v kraju, kjer je pokojnik pokopan (19. člen ZDM).
V skladu z 192. členom hrvaškega Zakona o dedovanju (Zakon o nasljeđivanju)52 mora
matičar, ki mu je bila smrt prijavljena, skupaj z svojci pokojnika ali po uradni dolžnosti,
sestaviti smrtovnico in jo posredovati pristojnemu sodišču ali dati osebi, ki je zahtevala
sestavo smrtovnice. V kolikor matičar ne uspe zbrati podatkov za sestavo smrtovnice,
oziroma pridobiti podatke od morebitnih dedičev, pošlje sodišču le izpisek iz matične
knjige umrlih.
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(2003). Zakon o istospolnim zajedinicama. NN br. 116/03.
(2003). Zakon o nasljeđivanju. NN 48/03, 163/03, 35/05.
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7 ITALIJA
Italija je v pogledu upravne delitve razdeljena na 20 dežel (regione), slednje na 110
pokrajin (provinicia) ter pokrajine na 8103 občin (commune). Pokrajine in občine so
avtonomne samoupravne ustanove, ki predstavljajo državno in deželno decentralizacijo in
poleg lastnih nalog opravljajo tudi naloge dežel ali države. Vodenje registrov osebnega
statusa (reggistro dello stato civile) tako opravljajo občine, ki imajo lahko enega ali več
matičnih uradov na svojem območju. Nadzor nad delom matičnih uradov opravlja
prefektura53 ali državna izpostava ministrstva za notranje zadeve v posamezni provinci, ki
predstavlja vez med državo in lokalno skupnostjo (Ministero dell' Interno, 2013).
V večji meri delovanje matičnih uradov in matičarjev v Italiji ureja Odlok predsednika
republike o pregledu in poenostavitvi ureditve osebnega statusa št. 396/2000 (Decreto del
presidente della reppublica »Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell`ordinamento dello stato civile)54, v veljavi od 30. marca 2001, ki na nov in
enostavnejši način ureja vodenje osebnega statusa. Poleg slednjega, področje matičnih
služb urejajo tudi določila Ustave Republike Italije (Costituzione della Republica Italiana)55,
določila Civilnega zakonika Republike Italije (Il Codice Civile Italiano)56 ter ostali pravni
viri, ki določajo načine vodenja osebnega statusa in pristojnosti matičarjev v Italiji.

7.1 ZGODOVINA VODENJA MATIČNIH KNJIG V ITALIJI
Začetki vodenja matičnih knjig na ozemlju današnje Italije sovpadajo z vodenjem matičnih
knjig na ozemlju današnje Slovenije vse do leta 1866, ko je bila v obdobju Kraljevine
Italije (1861-1946) razglašena kraljeva uredba, ki je določila, da matične knjige vodijo
občinski župani ali od njih pooblaščene osebe, v vlogi državnih uslužbencev in jim naložila
vodenje rojstne, poročne in matične knjige umrlih ter izdajanje potrdil o osebnem statusu.
Poleg osnovnih knjig se je za vsako knjigo vodil tudi dvojnik, ki ga je bilo ob koncu leta,
po predhodni potrditvi civilnega sodišča, potrebno shraniti v tajništvu civilnega sodišča,
slednje pa je dvojnik, po približno sedemdesetih letih hrambe predalo državnim arhivom v
posamezni provinci. Civilno sodišče je v tem obdobju preverjalo in potrjevalo vse
spremembe osebnih statusov državljanov, ki jih je bilo potrebno naknadno vpisovati v
matične knjige. Osnovne knjige so ostale v hrambi v arhivih občin. Leta 1939 je nov
Predsedniški odlok (Decreto del presidente della republica 1238/1939)57 uredil standarde o
urejanju osebnega statusa v Italiji, z namenom poenotenja in uskladitve delovanja vseh
matičnih uradov na ozemlju celotne države ter ostal v veljavi vse do leta 2000, ko ga je
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Prefektura ali latinsko prjæfectura običajno pomeni urad ali poglavarstvo nekega določenega teritorija, s
katerim upravlja prefekt ali latinsko præfectus, ki je najvišji upravni uradnik v provinci (Wikimedia
Foundation, Inc, 2013).
54
(2000). Decreto del presidente della reppublica »Regolamento per la revisione e la semplificazione
dell`ordinamento dello stato civile« (D.P.R. 396/2000). GU n. 303/00.
55
(1947). Costituzione della Republica Italiana. GU n. 298/47.
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Il Codice Civile Italiano (R.D. 262/1942). GU n.79/42.
57
(1939). Ordinamento dello stato civile (R.D. 1238/1939). GU 204/39.
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nadomestil, še vedno veljaven Odlok predsednika republike o pregledu in poenostavitvi
ureditve osebnega statusa št. 396/2000 (Lucia Chinigo, 2009).

7.2 MATIČARJI V ITALIJI
V večjem delu med pristojnostmi matičarjev v Italiji in pristojnostmi matičarjev v Sloveniji
ni večjih razlik, tako, da bom, kot v prejšnjih primerjavah navajala le poglavitne razlike v
opisovanju dela matičarjev.
V skladu z 2. členom Odloka predsednika republike o pregledu in poenostavitvi ureditve
osebnega statusa (v nadaljevanju: D.P.R. 396/2000) opravljajo v Italiji župani občin tudi
funkcijo matičarjev. Zakon jim dovoljuje, da lahko za vodenje registrov osebnega statusa
pooblastijo uslužbenca občine ter za sklepanje zakonskih zvez, občinskega svetovalca ali
celo državljana Italije, ki izpolnjujejo potrebne pogoje, da bi lahko postal občinski
svetovalec. Župan lahko občinskega uslužbenca pooblasti za opravljanje celotnega dela
matičarja v posamezni občini ali pa le za delno opravljanje dela, kot na primer izdajanje
izpiskov iz matičnega registra. Pomembno pa je omeniti, da županovo pooblastilo, velja
tudi po preteku obdobja za katero je bil župan izvoljen, oziroma vse do preklica
pooblastila (2. člen D.P.R. 396/2000).
Pooblaščeni matičar mora imeti opravljen izpit za matičarja. Petdeset urni tečaj in izpit, za
preverjanje in obnovo znanja oseb, ki že več kot pet let opravljajo delo matičarjev, izvaja
Ministrstvo za notranje zadeve Italije (Ministero dell`Interno), oziroma prefekture
ministrstva v vsaki provinci, v sodelovanju z združenjem občin (ANCI - Associazione
nazionale comuni italiani) ali združenjem matičarjev (ANUSCA - Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe) (4. člen D.P.R. 396/2000). Tečaj v trajanju sto ur in
končni izpit, za osebe, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenega pogoja, pa organizira
akademija za zaposlene na področju osebnih stanj, oziroma matičarje (Accademia degli
ufficiali dello stato civile), ki se nahaja v kraju Castel San Pietro Terme v bližini Bologne,
na severu Italije. Tečaji in izpiti so namenjeni osvajanju in obnavljanju znanja za delo v
matičnih uradih ter učenju veščin komunikacije, zaščiti osebnih podatkov in uporabi
elektronskega registra prebivalstva (Fondazione Accademia degli Ufficiali dello stato civile,
2013).
Tudi v Italiji se v skladu z zakonom matične knjige ne vodijo več ročno, temveč v
elektronski obliki, vendar centralna baza podatkov za celo državo še ni vzpostavljena (10.
člen D.P.R. 396/2000). Trenutno poteka poizkusni projekt centralne informatizacije
matičnih knjig, ki zajema tehnično in organizacijsko oblikovanje enotne elektronske baze
podatkov, predvsem v zvezi z zaščito podatkov samih ter z zaščito posredovanja slednjih,
potrjevanjem podatkov in elektronskim podpisovanjem. Vzporedno se skozi projekt
vpeljuje tudi možnost vpogleda v druge državne evidence (Ministero dell' Interno, 2012).
Z okrožnico Ministrstva za notranje zadeve iz leta 2009, je bilo določeno, da lahko
diplomatsko konzularna predstavništva Italije v tujini, o dejstvih nastalih v tujini, pristojne
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matične urade obveščajo po elektronski pošti, v obliki elektronsko podpisanih listin, ki
morajo po potrebi vsebovati tudi izpisek iz matičnih knjig ali registra o nekem dejstvu ter
dokumente določene kot obvezno prilogo, overjen prevod listine ter izjavo, da je poslana
kopija enaka predloženemu papirnemu originalu. Matičar je dolžan prejete elektronske
dokumente natisniti in jih prepisati v matično knjigo. Na enak način je bilo, z namenom
poenostavitve poslovanja, v letu 2011 določeno tudi posredovanje listin med občinskimi
uradi, ter v letu 2012 določeno, kot edini način, ki naj ga občinske uprave oziroma matični
uradi uporabljajo za medsebojno obveščanje o matičnih dejstvih (Ministero dell' Interno,
2012).
Matična dejstva in vse pripadajoče listine, ki se v matične registre vpisujejo po kraju
stalnega prebivališča, mora matičar, v primeru spremembe stalnega prebivališča neke
osebe, ki se preseli v drugo občino, posredovati v občino novega prebivališča, kjer se
izvrši prepis (12. člen D.P.R. 396/2000).
V zvezi s hrambo podatkov je v Italiji ustanovljen nacionalni elektronski arhiv osebnega
statusa, ki vsebuje vse podatke vnesene v občinske matične registre (10. člen D.P.R.
396/2000). V Italiji je od lanskega leta v veljavi, da morajo matičarji oziroma organi javne
uprave in nosilci javnih pooblastil, podatke potrebne za ureditev osebnega statusa
državljana ali katere druge zadeve, pridobiti po uradni dolžnosti, pri pristojnih organih in
slednjih ne smejo niti zahtevati, niti sprejeti od državljanov ter, da si med seboj ne
izmenjujejo več izpiskov o matičnih dejstvih, temveč le potrdila o slednjih (Ministero dell'
Interno, 2012).
Dokumenti, ki jih matičarji izdajajo v Italiji so v treh oblikah. Prva oblika so izpiski iz
matičnega registra o rojstvu, poroki ali smrti (estratto per riassunto di nascita, estratto
per riassunto di matrimonio, estratto per riassunto di morte), ki vsebujejo poleg,
osnovnih, v trenutku izdaje veljavnih podatkov osebe tudi uro rojstva, imena staršev, in
zadnje spremembe v zvezi z osebnim statusom in so veljavni največ šest mesecev (106.
člen D.P.R. 396/2000). Druga oblika so potrdila oziroma certifikati (certificato di nascita,
certficato di matrimonio, certificato di morte), ki potrjujejo matično dejstvo osebe ter
vsebujejo ime in priimek osebe ter datum in kraj nastanka tega dejstva in ne zajemajo
kasnejših sprememb osebnega stanja. Tretja oblika so celotni prepisi rojstva , poroke ali
smrti (copia integrale di nascita, copia integrale di matrimonio, copia integrale di morte),
ki predstavljajo overjeno fotokopijo vpisa v matično knjigo ali register in zajemajo vse
podatke, spremembe ter naknadne vpise novih matičnih dejstev (107. člen D.P.R.
396/2000). Prav tako je Italija podpisnica Pariške in Dunajske konvencije, tako da
matičarji izdajajo tudi mednarodne izpiske o matičnih dejstvih. Vsi izpiski iz matičnega
registra so v Italiji oproščeni plačila takse (Ministero dell' Interno, 2012).
Na zahtevo tujega državljana, ki ima veljavno stalno bivanje v Italiji, mora matičar v
matični register pristojne občine v kateri oseba prebiva, vpisati matična dejstva , ki so se
zgodila v tujini. Ob tem mora biti izpolnjen pogoj, da so predložene listine v skladu z
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italijansko zakonodajo oziroma mednarodnimi pogodbami in sicer, da so prevedene,
pravilno overjene ali izpisane na mednarodnih obrazcih (19. člen D.P.R. 396/2000).
Slika 11 :

Izpisek o rojstvu izdan v Občini Palermo

Vir: Jazzitalia (2013)

7.2.1 ROJSTVO
Rojstvo mora biti prijavljeno pristojnemu matičnemu uradu desetih dneh. Zakon pa
določa, da je lahko rojstvo prijavljeno tudi vodstvu bolnišnice v kateri se je otrok rodil,
najkasneje v treh dneh po rojstvu. V primeru opravljene prijave rojstva v bolnišnici, lahko
starša v skladu z 254. členom Družinskega zakonika Italije (Il Codice Civile Italiano, v
nadaljevanju: CC), prijavi priložita tudi priznanje materinstva in očetovstva za
izvenzakonskega otroka, ki ga vodstvo bolnišnice skupaj s prijavo rojstva posreduje

50

pristojnemu matičnemu uradu. Na željo staršev se lahko rojstvo otroka vpiše v matični
register kraja kjer imata starša ali eden od njiju prijavljeno stalno prebivališče (30. člen
D.P.R. 396/2000).V kolikor je prijava rojstva matičarju predložena po desetih dneh od
rojstva otroka, jo slednji lahko vpiše v matični register le pod pogojem, da obstajajo
opravičljivi razlogi za zamudo. V vsakem primeru pa mora o tem obvestiti državnega
tožilca (31. člen D.P.R. 396/2000).
Ob rojstvu ali najkasneje ob prijavi rojstva v matičnem uradu, mora biti otroku določeno
osebno ime, saj mu ga mora v nasprotnem primeru določiti matičar. Zakon ne dovoljuje,
da se otroku določi enako ime kot ga ima otrokov živeči oče, živeči brat ali sestra, ne sme
se določiti posmehljivo ali sramotilno ime in prav tako ne dovoljuje uporabo več kot treh
imen ter določa, da mora slednje ustrezati spolu otroka. V kolikor je otroku, ki je italijanski
državljan določeno tuje ime, mora biti napisano z črkami, ki se uporabljajo v italijanski
abecedi z dodatkom črk J, K, X, Y, W (34. člen in 35. člen D.P.R. 396/2000). Otrok rojen
zakoncema, po določbah zakona, lahko pridobi le očetov priimek in ne more imeti
priimkov obeh staršev (33. člen D.P.R. 396/2000). Kadar se rodi izvenzakonski otrok,
pridobi priimek tistega od staršev, ki ga je prvi priznal, če sta ga starša priznala istočasno,
pridobi priimek očeta (262. člen CC).
7.2.2 ZAKONSKA ZVEZA
V Italiji je poleg civilne poroke pred matičarjem zakonsko priznana tudi cerkvena poroka,
ki pa mora biti sklenjena pod enakimi pogoji, ki veljajo za civilno sklenitev zakonske zveze
(82. člen in 83. člen CC).
7.2.2.1 Prijava poroke
Posebnost pri procesu sklenitve zakonske zveze je vsekakor javna objava poroke ali oklic
poroke (pubblicazione di matrimonio), ki ima namen javne potrditve, da ni zadržkov za
sklenitev zakonske zveze dveh oseb (93. člen CC). Namero poroke matičar javno objavi na
spletni strani občinske uprave v kraju kjer imata oba ali eden od zaročencev stalno
prebivališče. V primeru, da ima eden od njiju stalno prebivališče v drugi občini, mora
pristojni matičar, ki je prejel vlogo za objavo poroke, slednje sporočiti tudi matičnemu
uradu v drugi občini, ki prav tako javno objavi namero poroke (53. člen D.P.R. 396/2000
ter 93. člen in 94. člen CC).
Vlogo za javno objavo poroke morata vložiti oba zaročenca ali s strani zaročencev
pooblaščena oseba, pri matičarju, v kraju, kjer ima eden od njiju stalno prebivališče.
Pooblaščenec mora sporočiti osebne podatke zaročencev, zaročenca pa morata predložiti
osebne dokumente ter na zahtevo matičarja tudi morebitne sodne odločbe za posebne
primere in kadar je eden od njiju tuji državljan tudi potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev
zakonske zveze. Vse ostale podatke in dokumente, ki jih matičar lahko sam preveri in
pridobi, mora slednji pridobiti po uradni dolžnosti. V kolikor se želita zaročenca cerkveno
poročiti, morata ob prijavi predložiti tudi prošnjo predstavnika vere. Po opravljeni prijavi
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zaročenca pred matičarjem podpišeta zapisnik o nameri poroke (51. člen in 52. člen
D.P.R. 396/2000 ter 96. člen in 97. člen CC).
Kot poseben primer Civilni zakonik v 89. členu navaja, da se ženska, ki je bila predhodno
poročena in od prenehanja, poroke ni preteklo 300 dni ne sme ponovno poročiti, razen v
primeru, da predloži odločbo sodišča, ki ji dovoljuje poroko pred iztekom omenjenega
roka.
Ko matičar pridobi in preveri vse potrebne podatke in dokumente, javno objavi poroko.
Objava mora ostati na spletni strani občine celih osem dni, po poteku tega roka, pa je
zakonsko določen rok treh dni za morebitne ugovore k sklenitvi zakonske zveze. Po tem
ko je pretekel rok enajstih dni od pričetka objave v eni ali dveh občinah in nanjo ni bilo
ugovorov, zaročenca prejmeta potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze, ki je
veljavno šest mesecev od izdaje (55. člen in 57. člen D.P.R. 396/2000 ter 95. in 99. člen
CC). Javna objava poroke se opravi tudi v konzularnih predstavništvih Italije v tujini, kadar
se želi poročiti italijanski državljan, ki prebiva v tujini (53. člen D.P.R. 396/2000).
7.2.2.2 Civilna poroka
Poroka se lahko sklene v katerikoli občini, vendar morata zaročenca svojo namero
predhodno najaviti in se z matičarjem dogovoriti za termin obreda. Kadar se poroka
sklene izven občine v kateri je bila javno objavljena, morata matičar, ki je objavil poroko,
pristojnemu matičarju posredovati tudi potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske
zveze (106. člen in 109. člen CC).
Občine imajo za sklepanje zakonskih zvez določene ure in dneve ter temu namenjene
uradne prostore, ki se lahko nahajajo v sami stavbi občine ali izven nje ter v primernih
krajih tudi na vrtovih občin ali stavb določenih za sklepanje zakonskih zvez (Ministero
dell`Interno, 2012).
Poroka izven uradnih prostorov, se lahko sklene le v primeru, da eden od zaročencev iz
hudih (in extremis58) zdravstveno opravičljivih razlogov, ni zmožen priti v uradno določene
prostore in v tem primeru tudi ni potrebno opraviti javne objave poroke (101. člen in 110.
člen CC).
Na dan obreda prideta bodoča zakonca v prisotnosti dveh prič pred matičarja, ki je lahko
župan ali od njega pooblaščena oseba. V poročnem obredu župan ali pooblaščenec,
mladoporočenca seznani z zakonskimi določili, pridobi njuni potrditvi, da se želita vzeti za
moža in ženo in nato prebere poročno listino, ki jo mladoporočenca, njuni priči ter župan
podpišejo. V kolikor se mladoporočenca izjavita o drugačni delitvi premoženja
pridobljenega v zakonski zvezi, kot jo samodejno nalaga zakon, lahko na obredu samem
matičar njuno odločitev zapiše v poročno listino (107. člen, 108. člen in 162. člen CC).
58

Besedna zveza »in extremis« v latinskem jeziku pomeni v skrajnosti ali v pravnem jeziku tudi v zadnjem
trenutku oziroma v trenutku umiranja ali smrti (Wikimedia Foundation, Inc, 2013).
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Po opravljenem obredu mora matičar o novonastalem dejstvu takoj obvestiti pristojne
matičarje v kraju ali krajih kjer mladoporočenca prebivata. Matičar, ki prejme obvestilo o
sklenjeni zakonski zvezi mora slednjo nemudoma vpisati v poročno matično knjigo
oziroma register (68. člen D.P.R. 396/2000).
7.2.2.3 Cerkvena poroka
Sklenitev cerkvene poroke ureja Zakon o dovoljenih religijah v državi in sklepanju
zakonskih zvez pred njihovimi predstavniki (Disposizioni sull`esercizio dei culti amessi
nello stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi)59.
Osebi, ki se želita cerkveno oziroma katoliško poročiti, svojo namero prijavita župniku v
kraju, kjer se želita poročiti. Navedeni zakon v 8. členu določa , da morata prijavi priložiti
veljavno potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze. Kadar se želita
mladoporočenca poročiti v drugi verski ustanovi, drugačni od katoliške, morata zakonsko
zvezo skleniti v občini stalnega prebivališča. Zakon v 3. členu določa, da morajo imeti
druge ali nekatoliške cerkvene ustanove predhodno pridobljen odlok Ministrstva za
notranje zadeve Italije, o pristojnosti za sklepanje cerkvenih porok.
Župniku zakon v 9. členu nalaga, da mora med obredom mladoporočencema prebrati
zakonske določbe iz Civilnega zakonika, o pravicah in dolžnostih, ki nastopijo s sklenitvijo
poroke. Prav tako mora prejeti potrditev mladoporočencev v prisotnosti dveh prič. Po
opravljenem katoliškem obredu mora župnik, ki je sklenil zakonsko zvezo, najkasneje v
petih dneh, posredovati matičarju listino o sklenitvi zakonske zveze. 10. člen pa pravi, da
mora matičar poroko vpisati v štiriindvajsetih urah po prejemu listine.
V 7. členu zakon določa, da ima cerkvena poroka po vpisu v matični register, od dneva
sklenitve naprej, enake pravne in zakonske lastnosti, kot civilno sklenjena poroka.
V primeru, da je pet dnevni rok zamujen, lahko mladoporočenca ali le en od njiju z
soglasjem drugega, zaprosita za vpis sklenjene zakonske zveze pri pristojnem matičarju, v
občini skupnega prebivališča ali v dveh občinah, kadar imata zakonca prijavljeni različni
stalni prebivališči. Kadar župnik ne opravi prijave sklenjene poroke v petih dneh ter eden
od zakoncev umre pred prijavo zakoncev in ne da bi izrazil svoje soglasje k vpisu poroke v
matični register, tak vpis ne sme biti izvršen.V primeru, da je zakonska zveza izničena s
strani katoliške cerkve ali katere druge verske ustanove, se prenehanje zakona vpiše le na
podlagi potrditve oziroma odločbe pristojnega sodišča (Ministero del'Interno, 2012).
7.2.3 ISTOSTOSPOLNA PARTNERSKA SKUPNOST
V Italiji se dve osebi istega spola ne moreta poročiti, niti skleniti partnerske skupnosti.
Potrebno pa je omeniti, da je 15. marca 2012 prišlo v Italiji na tem področju do velike
spremembe, ko je moški istospolni par, ki je želel, da se njuna istospolna poroka,
59

(1929). Disposizioni sull`esercizio dei culti amessi nello stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri
dei culti medesimi (L 1159/1929). GU n. 164/1929.
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sklenjena v tujini, prizna tudi v Italiji, podal zahtevo za priznanje na kasacijsko sodišče
Italije60. Sodišče je odločilo, da se istospolni pari v Italiji ne smejo poročiti in ne potrditi
veljavnosti svoje poroke sklenjene v tujini, vendar se jim priznajo enake pravice kot
heteroseksualnim parom ob poroki, kar pomeni, da imajo enako pravico do družinskega
življenja (Il Messagero, 2012).
7.2.4 SMRT
Smrt mora biti v Italiji prijavljena matičnemu uradu v štiriindvajsetih urah, v kraju, kjer je
oseba umrla in ne v kraju, kjer je imela oseba stalno prebivališče (72. člen D.P.R.
396/2000). Razen v posebnih primerih določenih z zakonom, lahko matičar šele po
preteku štiriindvajsetih ur od smrti in po prejetju potrdila nekrologa o smrti, izda
dovoljenje za pokop pokojnika (74. člen D.P.R. 396/2000). Matičar, ki je prejel prijavo
smrti obvesti matični urad, kjer je bilo vpisano rojstvo pokojnika in matični urad občine v
kateri je imel pokojnik stalno prebivališče (81. člen D.P.R. 396/2000).V primeru , da je
pokojnik tuji državljan, mora matičar o smrti takoj obvestiti konzulat države pokojnika v
Italiji (83. člen D.P.R. 396/2000).
V zvezi z dediščino pokojnika matičarji v Italiji nimajo pristojnosti. Dediči morajo
zapuščinski postopek sprožiti najkasneje v dvanajstih mesecih po smrti pokojnika, pri
Agenciji za prihodke (Agenzia Entrate)61, oziroma v krajevnem uradu agencije v kraju, kjer
je imel pokojnik stalno prebivališče (Agenzia delle Entrate, 2013).
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Kasacijsko sodišče ali je najvišja oziroma tretja stopnja civilnega sodstva v Italiji, ki razsoja o zakonitosti ter
preverja natančno in enotno tolmačenje zakonov. Pristojno je za celo državo in ima svoj sedež v Rimu
(Evropska unija, 01.08.2013).
61
Agencija za prihodke ali Aggenzia Entrate je, v letu 2001, na novo preoblikovana finančna uprava Italije.
Agencija ima centralne, regionalne in krajevne urade po celi državi (Aggenzia delle Entrate, 2013).
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8 PRIMERJAVA POGLAVITNIH ZNAČILNOSTI IN
PRISTOJNOSTI DELOVANJA MATIČNIH SLUŽB V
OBRAVNAVANIH DRŽAVAH
V tem poglavju bom izpostavila poglavitne značilnosti in razlike med pristojnostmi
matičarjev v opisanih državah. Primerjala bom upravno ureditev držav, zakonodajo, ki
ureja matično področje in vodenje osebnega statusa državljanov, pogoje za opravljanje
dela matičarja, delovanje matičnih uradov oziroma način vodenja matičnih knjig oziroma
matičnega registra, način pridobivanja izpiskov in potrdil iz matičnih knjig ter vrsto
izpiskov in potrdil, ki se izdajajo v obravnavanih država, ureditev matičnega področja v
zvezi s poglavitnimi matičnimi dejstvi rojstva, poroke in smrti ter registracijo istospolne
partnerske skupnosti. V zadnjem delu tega poglavja sem naredila razpredelnico, za lažjo
in bolj pregledno predstavo razlik med državami. V prilogi se za primerjavo med opisanimi
državami nahajajo izpiski o rojstvu za vsako državo.
Ureditev matičnega področja v Sloveniji, Avstriji, Hrvaški in Italiji je, kot je bilo v prejšnjih
poglavjih opisano, zelo podobna. V veliki meri gre to pripisati zgodovini nastanka vodenja
matičnih knjig, skozi katero so države prehajale in bile del istih cerkvenih in državnih
ureditev oziroma oblasti. Večina v nadaljevanju izpostavljenih razlik v pristojnostih
matičarjev ter v zvezi z urejanjem osebnega statusa je nastala ob ustanovitvi novih,
oziroma samostojnih držav, ki imajo različne upravne ureditve in vpeljavo sedaj veljavnih
zakonov o urejanju osebnega statusa, vodenju matičnih knjig oziroma registrov in ostalih
zakonov povezanih z delovanjem matičnih služb.
Prva razlika se pojavlja v upravni ureditvi držav, kjer so matične službe v Sloveniji in
Hrvaški izključno pod pristojnostjo države in so del upravnih enot v Sloveniji ter uradov
državne uprave v Hrvaški. V Avstriji in Italiji so matične službe sicer pod drobnogledom
države in opravljajo državne naloge, ki jih urejajo državni zakoni, prenesene na lokalne
skupnosti oziroma občine. Občinske matične službe imajo lahko pristojnosti, ki jih ne
narekuje državni zakon, urejene po svoje, v skladu z občinsko ureditvijo.
Ureditev osebnega statusa določajo zakoni, ki jih je v Sloveniji, Italiji in Hrvaški veliko
število, saj so ločeni po področjih, ki jih urejajo, medtem, ko v Avstriji matične zadeve in
osebna stanja v večini urejata le en zvezni zakon in uredba o izvajanju tega zakona.
Tako kot je bilo v veljavi v Sloveniji do konca leta 2010, morajo v Avstriji, Italiji in Hrvaški
matičarji za pridobitev pooblastila za svoje delo, opraviti dodatna izobraževanja iz
zakonodaje in ureditve osebnega statusa in ostalih predpisanih tem ter nazadnje opraviti
še izpit iz preverjanja potrebnega znanja.
Centralno vodeno informacijsko bazo podatkov za celo državo ima vpeljano le Slovenija.
Med primerjanimi državami se ji je trenutno najbolj približala Hrvaška, ki je do sedaj
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prenesla že večino podatkov v nastajajočo informacijsko bazo, vendar sistem še ni
dokončno vzpostavljen in še ne deluje na ravni cele države. Posebnost Hrvaške je le ta, da
matičarji poroke vpisujejo v matični register ter v poročno matično knjigo. Italija in
Avstrija sicer matičnih knjig ne vodita več ročno, temveč računalniško, vendar centralno
vodeni register v teh dveh državah še ne deluje. Vzpostavitve slednjega so še v obliki
projektov, oziroma v preizkusnih stadijih, s tem, da je predvideni datum vzpostavitve
centralnega registra v Avstriji 1. november 2013. Obe državi imata sedaj urejeno
elektronsko poslovanje med matičnimi uradi, tako, da se podatki pretakajo hitreje in je
tudi državljanom privarčevano veliko dragocenega časa in s tem povezanih finančnih
stroškov. Zaradi vzpostavljenih povezav lahko stranke naročijo potrdila iz matičnega
registra, o dejstvih, ki so vpisana v drugem kraju in matičar njihovo prošnjo posreduje
pristojnemu matičarju v drugem kraju, ki zahtevani dokument sestavi in pošlje v kraj kjer
se stranka nahaja. V Italiji se izpiski pošiljajo in tudi podpišejo v elektronski obliki, pa
vendar traja nekaj dni, preden stranka prejme dokument za katerega je zaprosila.
Oblike izpiskov, ki jih matičarji izdajajo, so za Slovenijo, Hrvaško in Avstrijo predpisane z
zakonom, medtem, ko je slednje v Italiji prepuščeno občinam. Italijanske občine so te
dokumente vsebinsko sestavile v skladu z predsedniškim odlokom, vendar se njihov
zunanji izgled razlikuje od občine do občine. Izjema so le mednarodni obrazci predpisani v
skladu z Dunajsko in Haaško konvencijo. Izpiski iz matičnega registra so v Avstriji in
Hrvaški plačljivi, medtem, ko so v Sloveniji in v Italiji oproščeni plačila takse. Matičarji v
Sloveniji in Avstriji izdajajo le eno obliko izpiskov iz matičnega registra za vsako dejstvo
ter Slovenija tudi celotni izpisek iz matičnega registra, ki zajema vsa dejstva in
spremembe osebnih stanj. V Italiji in Hrvaški, pa matičarji izdajajo dve obliki izpiskov. Prvi
so taki, kot se izdajajo tudi v Sloveniji in vsebujejo zadnje veljavno matično dejstvo in
morebitno spremembo, ki se nanj nanaša. Drugi so v Hrvaški izpiski o posamičnem
matičnem dejstvu, z navedbo vseh sprememb v zvezi s tem dejstvom ter v Italiji le izpiski
oziroma potrdila o matičnem dejstvu brez zaznambe sprememb.
Poglavitne spremembe pri vpisu rojstva so roki, v katerih je potrebno rojstvo otroka
prijaviti. Slovenija ima določen rok petnajstih dni, Avstrija sedem dni, Hrvaška osemnajst
dni in Italija tri dni, v kolikor rojstvo prijavi zdravstvena ustanova, ter deset dni v kolikor
rojstvo prijavijo starši otroka ali oseba, ki bi za rojstvo izvedela.
Glede določitve osebnega imena je v Sloveniji v veljavi, da starša določita otroku osebno
ime v tridesetih dneh od rojstva ter da sta lahko ime in priimek sestavljena iz več besed,
vendar morata biti za uporabo v pravnem prometu izbrani največ dve imeni in dva
priimka. Priimek je lahko enak priimku staršev ali pa drugačen od njihovega. V Avstriji
zakon določa, da mora biti osebno ime otroka določeno najkasneje v tridesetih dneh od
rojstva, da mora osebno ime izražati spol otroka ter da mora biti otroku določen le en
priimek, ki sta ga starša izbrala po sklenitvi zakonske zveze ali pa priimek matere, v
kolikor starša ob rojstvu nista poročena. Glede števila imen, Avstrija nima omejitve,
vendar zakon določa, da otroku ne sme biti določeno ime, ki še ne obstaja v avstrijskih
evidencah. V Hrvaški zakon narekuje določitev osebnega imena v tridesetih dneh po
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rojstvu otroka. Osebno ime in priimek sta lahko sestavljena iz več besed, vendar mora
tako osebno ime v celoti oseba nato uporabljati v pravnem prometu. Lahko pa se poda
izjava, katera imena in priimke bo oseba v pravnem prometu uporabila. Otroku se lahko
določi priimek enega ali obeh staršev. V Italiji mora biti osebno ime določeno ob rojstvu
otroka ali najkasneje ob prijavi rojstva otroka, saj mu ga mora v nasprotnem primeru
določiti matičar, ki opravi vpis rojstva. Ime mora določati spol otroka, je lahko sestavljeno
iz največ treh delov in ne sme biti tako, kot ga ima otrokov živeči oče, brat ali sestra.
Priimek, ki ga dobi v zakonu rojen otrok, mora biti enak očetovemu, medtem, ko je
priimek izvenzakonskega otroka enak priimku tistega od staršev, ki je otroka prvega
priznal. Če sta starša podala priznanje istočasno, dobi otrok očetov priimek.
Pravno veljavna zakonska zveza se v Sloveniji in v Avstriji lahko sklene le v civilni obliki,
medtem, ko Italija in Hrvaška, dovoljujeta tudi pravno veljavno sklenitev zakonske zveze v
cerkveni obliki. Le Slovenija ima to posebnost, da se zakonska zveza sklene pred
matičarjem in pooblaščencem, v ostalih državah zakonske zveze sklepajo le matičarji.
Prijavi zakonske zveze v Sloveniji zaročenca priložita osebne dokumente. V Avstriji osebne
dokumente, rojstni list, potrdilo o državljanstvu, prebivališču in akademskem nazivu in po
potrebi še poročni list ali dokazilo o prenehanju prejšnje zakonske zveze ter rojstne liste
otrok ali morebitne druge listine za katere matičar zaprosi. V Hrvaški zaročenca
potrebujeta osebni dokument in izpisek o rojstvu ter po potrebi tudi potrdilo o samskem
stanu, kadar je izpisek o rojstvu starejši od šestih mesecev. V Italiji zaročenca potrebujeta
osebne dokumente in morebitno vlogo cerkvenega organa za cerkveno poroko. Zgoraj
navedene predpostavke veljajo v primerih, ko sta zaročenca državljana opisanih držav, saj
se v primeru poroke tujega državljana, določbe o dokumentih, ki jih mora slednji
matičarju predložiti, spremenijo.
Poroka se v Sloveniji in Hrvaški prijavi v matičnem uradu, kjer bo sklenjena, medtem, ko
se v Avstriji in v Italiji prijavi v kraju kjer ima eden od zaročencev stalno prebivališče.
Zakonske zveze je v Sloveniji in Hrvaški možno skleniti v uradnih prostorih ali na željo
mladoporočencev, izven uradnega prostora in uradnega časa , medtem, ko je v Avstriji in
Italiji sklenitev zakonske zveze možna le v uradnih prostorih izjemoma izven uradnega
časa ter ob navedbi utemeljenega oziroma opravičljivega razloga tudi izven uradnih
prostorov.
V Sloveniji se poroka v uradnih prostorih in znotraj uradnega časa opravi brezplačno,
stroški poroke izven uradnih prostorov ali uradnega časa, kadar ne gre za poroko iz
opravičljivih razlogov, znašajo 170 EUR. Ostale države imajo možnost brezplačne poroke v
uradnih prostorih in v uradnem času, vendar je vsako odstopanje od tega plačljivo. V
Avstriji se za določene uradne prostore plača tudi 600 EUR ali več, kar je odvisno od
občine v kateri se zakonska zveza sklepa. Hrvaška uporablja za plačilo stroškov poroke
več plačnih razredov, ki se nanašajo na dan in čas sklenitve poroke, oddaljenost kraja
poroke od matičnega urada, tako da v določenih primerih stroški dosežejo tudi več kot
1000 EUR. V Italiji se cene porok obračunavajo v skladu z občinskimi odloki, ki so med
seboj različni. V Benetkah je cena obreda na praznični dan za občane 750 EUR, za osebe,
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ki nimajo prebivališča v Benetkah na praznični dan 1.900 EUR, za tuje državljane na
praznični dan 4.200 EUR ter za uporabo najbolj svečane dvorane 5.000 EUR (Citta di
Venezia, 2013).
Tukaj je pomembno omeniti tudi posebnost javnih oklicev oziroma javnih objav porok v
Italiji, ki so sicer nekoč veljali v vseh opisanih državah v skladu z Tridentinskim koncilom.
Italija je slednje ohranila vse do danes. Oklici se opravijo, kot dodatna potrditev dejstva,
da ne obstajajo zadržki za sklenitev zakonske zveze dveh oseb.
Istospolna partnerska skupnost se lahko registrira v Sloveniji in v Avstriji, kjer se na
Dunaju vodi tudi posebna knjiga o partnerski skupnosti. V Hrvaški se istospolna
partnerska skupnost priznava na podlagi zakonskih pogojev, ki jih morata osebi
izpolnjevati. V Italiji zakonskih določb glede istospolnih skupnosti ne poznajo in slednje
tudi ni možno registrirati, vendar se v primeru sklenitve take skupnosti v tujini,
državljanom Italije, priznajo pravice do družinskega življenja.
Smrt je potrebno prijaviti v matičnem uradu, po kraju nastanka matičnega dejstva, v
Sloveniji prijaviti v dveh dneh, v Avstriji najkasneje naslednji delovni dan, v Hrvaški v treh
dneh in v Italiji v štiriindvajsetih urah oziroma takoj prvi naslednji delovni dan.V zvezi s
premoženjem pokojnika se smrtovnica sestavlja pri matičarjih v Sloveniji, Hrvaški in
Avstriji, medtem, ko je v Italiji to v pristojnosti davčne uprave.
V skladu z zgoraj omenjenimi razlikami bi na tem mestu potrdila, da ima Slovenije enega
od bolje implementiranih načinov delovanja matičnih služb med opisanimi državami in
prav tako na območju Evropske Unije. Vpeljava centralnega matičnega registra je v
Sloveniji omogočila popoln pregled osebnega stanja državljanov ter vseh osebnih dejstev,
ki se zgodijo na območju Slovenije, hkrati pa zagotovila točnost, varnost in trajno hrambo
osebnih podatkov, hitrejše in enostavnejše poslovanje z strankami ter matičarjem v veliki
meri olajšala delo. Na ravni vseh opisanih držav bi želela poudariti pomen dela matičarjev
in njihovo vlogo v zvezi z delovanjem države in državnih organov, širino zakonodaje, ki jo
mora matičar poznati in odgovornostjo, ki jo mora nositi za opravljanje svojih nalog.
Tako kot že delujejo ali pa bodo v bližnji prihodnosti delovali enotni državni registri
osebnega statusa v veliko državah Evropske Unije, je med državami članicami veliko
govora tudi o vzpostavitvi registra, ki bi deloval na ravni cele Unije in bi omogočal
elektronsko izmenjavo podatkov za vse državljane Evropske unije.
Pravilno evidentiranje različnih matičnih dejstev, sprememb osebnih stanj državljanov in
državljank predstavlja podlago za delovanje celotne državne uprave oziroma javne
uprave. Natančnost pri našem delu je zato najodgovornejše delo. Delo matičarjev je
odvisno od dobrega medsebojnega sodelovanja, vsi matičarji se zavedamo, kako
pomembno je naše delo. Vsi primeri, s katerimi se srečujemo pri svojem delu, ne morejo
biti zapisani v zakonu, marsikatero življenjsko situacijo je možno rešiti le z razumno
odločitvijo, pri tem pa je zelo pomembna izmenjava konkretnih izkušenj. Odgovornost
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našega dela se povečuje, potrebno je poznavanje določil mednarodnega zasebnega prava,
predpisov Evropske unije, mednarodnih konvencij in različnih dvostranskih pogodb, ne
smemo pa pozabiti tudi na sodno prakso. Vedno več je v Sloveniji tujcev iz različnih držav
sveta, ki tukaj urejajo svoj osebni status. Matičar se mora znajti prav v vsaki situaciji. Biti
matičar pomeni nenehno učenje. Zavedati se moramo, da Evropska unija že sprejema
predpise, s katerimi posega tudi na področje osebnega statusa. Tudi te predpise bo moral
matičar poznati do sleherne podrobnosti. (Združenje strokovnih delavcev upravnih
notranjih zadev, 2013).
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Tabela 1: Razlike v ureditvi matičnega področja in urejanju osebnega statusa po
državah

UPRAVNA UREDITEV DRŽAV
SLOVENIJA

AVSTRIJA

HRVAŠKA

ITALIJA

Matični uradi v
upravnih enotah in
pod pristojnostjo
države.

Državne naloge
prenesene na
lokalne skupnosti
oziroma občine.

Matični uradi v
uradih državne
uprave in pod
pristojnostjo države.

Državne naloge
prenesene na
lokalne skupnosti
oziroma občine.

ZAKONODAJA NA PODROČJU MATIČNIH ZADEV IN OSEBNEGA STATUSA
Zakon o matičnem
registru,
Pravilnik o
izvrševanju zakona o
matičnem registru.
Zakon o zakonski
zvezi in družinskih
razmerjih, Zakon o
registraciji
istospolne
partnerske
skupnosti, Zakon o
osebnem imenu in
drugi.

Personenstandsgese
tz - PstG (Zvezni
zakon o urejanju
osebnega statusa),
Personenstandsveror
dnung – PStV
(Uredba o izvajanju
zakona o osebnem
statusu),
Eingetragene
Partnerschaft-Gesetz
EPG (Zakon o
registriranem
partnerstvu).

Zakon o državnim
maticama (Zakon
državnih maticah),
Naputak za
provedbu Zakona o
državnim maticama i
upisu posvojenja u
maticu rođenih
(Pravilnik o izvedbi
zakona o državnih
maticah),
Pravilnik o
obrascima državnih
matica, izvacima i
potvrdama koje se
izdaju na temelju
državnih matica
(Pravilnik o izpiskih
in potrdilih).

Decreto del
presidente della
reppublica
»Regolamento per la
revisione e la
semplificazione
dell`ordinamento
dello stato civile«
D.P.R. 396/2000
(Odlok predsednika
republike o pregledu
in poenostavitvi
ureditve osebnega
statusa),
Il Codice Civile
Italiano (Civilni
zakonik Republike
Italije).

Obiteljski zakon
(Družinski zakon)
Zakon o istospolnim
zajedinicama (Zakon
o istospolni
partnerski skupnosti)
in drugi.

STROKOVNI IZPIT ZA OPRAVLJANJE DELA MATIČARJA
Izpit ni potreben.

Izpit je potreben.

Izpit je potreben.

Izpit je potreben.

INFORMATIZIRANI MATIČNI REGISTER
Centralno vodeni
informatizirani
matični register od
leta 2005.

Centralno vodeni
informatizirani
matični register v
nastajanju od leta
2008, vendar slednji

Računalniško
vodenje matičnih
knjig, Centralno
vodeni
informatizirani
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Računalniško
vodenje matičnih
knjig, Centralno
vodeni
informatizirani

še ni vzpostavljen za
celo državo.
Posebnost: poročne
knjige se vodijo tudi
v papirni obliki.

matični register v
nastajanju.
Predvideni rok
vzpostavitve je 1.
november 2013.

matični register v
projektnem in
preizkusnem stadiju.

IZPISKI IN MATIČNEGA REGISTRA
Zakonsko predpisani
izpiski iz matičnega
registra o rojstvu,
zakonski zvezi in
smrti, ki vsebujejo
zadnje stanje
matičnega dejstva in
vse spremembe, ki
se nanj nanašajo
ter celotni izpisek iz
matičnega registra,
ki vsebuje vsa
matična dejstva in
vse spremembe
osebnih stanj.

Zakonsko predpisani
izpiski iz matičnega
registra o rojstvu Geburtsurkunde,
zakonski zvezi Heiratsurkunde in
smrti –
Sterbeurkunde, ki
vsebujejo zadnje
stanje matičnega
dejstva in vse
spremembe, ki se
nanj nanašajo.

Dve obliki zakonsko
predpisanih izpiskov.
1. Izpiski iz rojstne
matice - izvadak iz
matice rođenih,
poročne maticeizvadak iz matice
vjenčanih ali mrliške
matice - izvadak iz
matice umrlih, ki
vsebujejo zadnje
stanje matičnega
dejstva in vse
spremembe, ki se
nanj nanašajo.
2.Rojstni list - rodni,
list , poročni listi vjenčani list in
mrliški list - smrtni
list) predstavljajo
potrdila o
določenem
matičnem dejstvu in
vsebujejo vse
naknadne
spremembe o tem
dejstvu.

Izpiski so oproščeni
plačila takse.

Izpiski so plačljivi.

Izpiski so plačljivi.

Izpiske je možno
pridobiti v katerikoli
upravni enoti v
Sloveniji ali naročiti
preko spletnega
portala.

Izpiske je možno
naročiti v svojem
matičnem uradu, ki
za izpiske zaprosi
drugi krajevno
pristojni urad ali
naročiti preko

Izpiske je možno
naročiti v
kateremkoli
matičnem uradu, če
je vpis matičnega
dejstva verificiran. V
nasprotnem primeru
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Dve obliki izpiskov,
ki nista zakonsko
predpisani, zato jih
občinski matični
uradi oblikujejo
različno. 1.Prva
oblika so izpiski o
rojstvu - estratto per
riassunto di nascita,
izpisek o poroki estratto per
riassunto di
matrimonio in
izpisek o smrti estratto per
riassunto di morte ki
vsebujejo ki
vsebujejo zadnje
stanje matičnega
dejstva in vse
spremembe, ki se
nanj nanašajo.
2. Potrdila oziroma
certifikati o rojstvu certificato di nascita,
certifikati o poroki certficato di
matrimonio in
certifikati o smrti certificato di morte,
ki potrjujejo matično
dejstvo osebe in ne
zajemajo kasnejših
sprememb osebnega
stanja.
Izpiski so oproščeni
plačila takse.
Izpiske je možno
naročiti v svojem
matičnem uradu, ki
za izpiske zaprosi
drugi krajevno
pristojni urad ali
naročiti preko

spletnega portala.

je izpiske možno
naročiti v svojem
matičnem uradu, ki
za izpiske zaprosi
drugi krajevno
pristojni urad ali
naročiti preko
spletnega portala.

spletnega portala.

VPIS ROJSTVA
Rok za vpis rojstva
je 15 dni.

Rok za vpis rojstva
je 7 dni.

Rok za vpis rojstva
je 18 dni.

Osebno ime otroka
je potrebno določiti
v 30 dneh od rojstva
otroka.
Ime in priimek sta
lahko sestavljena iz
več besed, za
uporabo v pravnem
prometu pa izbrani
največ dve imeni in
dva priimka. Priimek
je lahko enak
priimku staršev ali
pa drugačen.

Osebno ime otroka
je potrebno določiti
v 30 dneh od rojstva
otroka.
Osebno ime mora
izražati spol otroka.
Otroku je lahko
določen le en
priimek, ki sta ga
starša izbrala po
sklenitvi zakonske
zveze ali pa priimek
matere, v kolikor
starša ob rojstvu
nista poročena.
Glede števila imen,
Avstrija nima
omejitve, vendar
mora tako ime že
obstajati v
avstrijskih
evidencah.

Osebno ime otroka
je potrebno določiti
v 30 dneh od rojstva
otroka.
Osebno ime in
priimek sta lahko
sestavljena iz več
besed, vendar se
mora v celoti
uporabljati v
pravnem prometu.
Lahko se poda
izjava, katera imena
in priimke bo oseba
v pravnem prometu
uporabila. Otroku se
lahko določi priimek
enega ali obeh
staršev.

Rok za vpis rojstva
je 3 dni, kadar
rojstvo prijavi
zdravstvena
ustanova ter 10 dni,
kadar rojstvo
prijavijo starši
otroka.
Osebno ime otroka
je potrebno določiti
takoj oziroma ob
prijavi rojstva.
Ime mora določati
spol otroka, je lahko
sestavljeno iz največ
treh delov in ne sme
biti tako kot ga ima
otrokov živeči oče,
brat ali sestra.
Priimek, ki ga dobi v
zakonu rojen otrok,
mora biti enak
očetovemu,
medtem, ko je
priimek
izvenzakonskega
otroka enak priimku
tistega od staršev, ki
je otroka prvega
priznal. Če sta starša
podala priznanje
istočasno, dobi otrok
očetov priimek.

VPIS IN SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE
Pravno veljavna je
civilno sklenjena
zakonska zveza.

Pravno veljavna je
civilno sklenjena
zakonska zveza.

Pravno veljavni sta
civilno in cerkveno
sklenjeni zakonski
zvezi.
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Pravno veljavni sta
civilno in cerkveno
sklenjeni zakonski
zvezi.

Zakonska zveza se
sklene v prisotnosti
dveh prič pred
matičarjem in
pooblaščencem.

Zakonska zveza se
sklene v prisotnosti
dveh prič pred
matičarjem.

Ob prijavi je
potrebno priložiti
osebne dokumente.

Ob prijavi je
potrebno priložiti
osebne dokumente,
rojstni list, potrdilo o
državljanstvu,
prebivališču in
akademskem nazivu
in po potrebi še
poročni list ali
dokazilo o
prenehanju prejšnje
zakonske zveze ter
rojstne liste otrok in
drugo.
Prijava zakonske
zveze se opravi pri
matičarju v kraju
kjer ima eden od
zaročencev stalno
prebivališče.
Sklenitev zakonske
zveze je možna v
uradnih prostorih ali
izven uradnih
prostorov in
uradnega časa, le ob
navedbi opravičljivih
razlogov.
Sklenitev zakonske
zveze v uradnih
prostorih in v
uradnem času je
brezplačna.
Občine določijo ceno
sklenitve zakonske
zveze glede na
prebivališče,
državljanstvo, dan
sklenitve in drugo
ter zaračunajo
uporabo določenih
uradnih prostorov v
skladu z občinskimi
odloki.

Prijava zakonske
zveze se opravi pri
matičarju v kraju
kjer bo sklenjena.

Sklenitev zakonske
zveze je možna v
uradnih prostorih ali
izven uradnih
prostorov in
uradnega časa.

Sklenitev zakonske
zveze v uradnih
prostorih in v
uradnem času je
brezplačna.
Cena sklenitve
zakonske zveze
izven uradnega
prostora ali
uradnega časa je
170 EUR.

Zakonska zveza se
sklene v prisotnosti
dveh prič pred
matičarjem ali
predstavnikom
verske skupnosti.
Ob prijavi je
potrebno priložiti
osebne dokumente
in izpisek o rojstvu
ter po potrebi tudi
potrdilo o samskem
stanu, kadar je
izpisek o rojstvu
starejši od treh
mesecev.

Zakonska zveza se
sklene v prisotnosti
dveh prič pred
matičarjem ali
predstavnikom
verske skupnosti.
Ob prijavi je
potrebno priložiti
osebne dokumente
in morebitno vlogo
cerkvenega organa,
za cerkveno poroko.

Prijava zakonske
zveze se opravi pri
matičarju v kraju
kjer bo sklenjena.

Prijava zakonske
zveze se opravi pri
matičarju v kraju
kjer ima eden od
zaročencev stalno
prebivališče.
Sklenitev zakonske
zveze je možna v
uradnih prostorih ali
izven uradnih
prostorov in
uradnega časa, le ob
navedbi opravičljivih
razlogov.
Sklenitev zakonske
zveze v uradnih
prostorih in v
uradnem času je
brezplačna.
Občine zaračunajo
uporabo določenih
uradnih prostorov v
skladu z občinskimi
odloki.

Sklenitev zakonske
zveze je možna v
uradnih prostorih ali
izven uradnih
prostorov in
uradnega časa.

Sklenitev zakonske
zveze v uradnih
prostorih in v
uradnem času je
brezplačna.
Cena sklenitve
zakonske zveze
izven uradnega
prostora ali
uradnega časa je
urejena z
Pravilnikom o plačilu
stroškov za sklenitev
zakonske zveze
izven uradnih
prostorov - Pravilnik
o mjerilima za
određivanje iznosa
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naknade za
sklapanje braka
izvan službene
prostorije ter
odvisna od
oddaljenosti kraja
sklenitve zakonske
zveze ter časa
sklenitve zakonske
zveze.
Oklic oziroma javna
objava namere
sklenitve zakonske
zveze, kot javna
ugotovitev, da ni
zadržkov za
sklenitev zakonske
zveze.

REGISTRACIJA ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI
Registracija
istospolne
partnerske skupnosti
se opravi pred
matičarjem.

Registracija
istospolne
partnerske skupnosti
se opravi pred
matičarjem.

Istospolne
partnerske skupnosti
ni možno registrirati,
vendar se slednja
priznava v skladu z
zakonskimi določili.

Istospolne
partnerske skupnosti
ni možno registrirati
niti priznati, vendar
se osebam, ki so
tako skupnost
registrirale v tujini,
priznajo pravice do
družinskega
življenja.

VPIS SMRTI IN SESTAVA SMRTOVNICE
Rok za prijavo
smrti je 2 dni.

Rok za prijavo
smrti je naslednji
delovni dan.

Rok za prijavo
smrti je 3 dni.

Smrtovnica sestavi
pristojni matičar v
kraju stalnega
prebivališča
pokojnika.

Smrtovnica sestavi
pristojni matičar v
kraju stalnega
prebivališča
pokojnika.

Smrtovnica sestavi
pristojni matičar v
kraju stalnega
prebivališča
pokojnika.

Vir: lasten, tabela 1
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Rok za prijavo
smrti je naslednji
delovni dan oziroma
24 ur.
Smrtovnico se
sestavi v pristojnem
uradu davčne
uprave v kraju
stalnega prebivališča
pokojnika.

9 ZALJUČEK
Osebni status posameznika je stanje, ki osebo postavlja v razmerje do države ter mu v
povezavi z zakonsko ureditvijo nalaga dolžnosti in daje pravice, ki iz nekega osebnega
statusa izhajajo.
Skozi zgodovino nastanka matičnih knjig je razvidno, da so bili prvi zapisi o prebivalcih
oziroma vernikih narejeni z namenom pregleda vernikov in njihovega izpolnjevanja
cerkvenih dolžnosti. Kasneje so oblasti za svoje poslovanje pričele uvajati natančnejše
vodenje matičnih knjig ter jih razdelile na rojstno, poročno in mrliško knjigo, prav tako pa
se je 16. stoletju vodilo tudi krstne knjige. Vse do 18. stoletja so matične knjige vodile le
cerkvene oblasti, nato pa je cesarica Marija Terezija pričela s postopnim štetjem
prebivalstva za državne, predvsem v vojaške namene. Matične knjige so dobile status
državnih knjig, določena pa so bila tudi pravila glede vodenja, hrambe in zaščite matičnih
knjig. V naslednjih stoletjih so oblasti in cerkev bile bitko, kdo bo matične knjige vodil.
Državna oblast je budno bdela nad njimi in jih tudi v času, ko so cerkveni uradniki vodili
knjige, ni izpustila iz svoje pristojnosti.
Na območju današnje Slovenije so med leti 1941 in 1945, nemške oblasti dokončno
uvedle vodenje civilnih matičnih knjig. Po drugi svetovni vojni se je zaradi velikega
pomena pravilno in natančno vodenih matičnih knjig ter podatkov o državljanih, ki so jih
slednje vsebovale, pokazala potreba po enotni ureditvi matičnega področja. Skozi Zakon o
državnih matičnih knjigah, sprejet v Federativni Ljudski Republiki Jugoslaviji leta 1946,
Zakon o matičnih knjigah sprejet v Socialistični Republiki Sloveniji leta 1974 in nazadnje
Zakon o matičnem registru, sprejet v Republiki Sloveniji leta 2003, se je ureditev
matičnega področja ter s tem tudi pristojnosti matičarjev vedno bolj natančno urejala
izpopolnjevala in izboljševala ter privedla do današnje, zelo dobre ureditve matičnega
področja v Sloveniji.
Slovenija je z vzpostavitvijo centralnega matičnega registra stopila korak naprej in
omogočila lažje, hitrejše, cenejše in predvsem pa natančnejše vodenje osebnega statusa
prebivalcev, ki se nenehno dopolnjuje in vzdržuje. S podatki, ki jih vsebuje predstavlja
matični register celovit pregled nad matičnimi dejstvi iz katerega izhajajo različne pravne
posledice za prebivalstvo ter vir podatkov za mnoge državne in nedržavne organizacije.
Matičarji imajo v skladu z Zakonom o matičnem registru natančno določene pristojnosti,
vendar morajo za kakovostno, učinkovito in dosledno opravljanje svojega dela, uporabljati
tudi druge zakone, tako slovenske, kot tudi mednarodne in pogosto iz širšega področja,
kot je matično. Vse od nove in starejše evropske zakonodaje, mednarodnih sporazumov in
konvencij, pa do zakonov držav s katerimi Slovenija meji.
Med pristojnostmi, ki jih matičarju nalaga zakon, je gotovo ena izmed najpomembnejših,
najtežjih in obenem tudi najprijetnejših sklepanje zakonskih zvez. Odgovornost, ki jo
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matičar nosi pri sklepanju zakonskih zvez je velika in se prične že s prijavo sklenitve
zakonske zveze ter traja vse do trenutka ko matičar v matičnem registru potrdi sklenitev
zakonske zveze dveh oseb. V tem procesu so mnoga dejanja, ki jih zakon sicer ne določa
in ne opisuje, vendar so slednja nujno potrebna za pravilno, dobro in lepo izpeljavo
poročnega obreda. Dejanja kot so celoletno planiranje obredov, sprejem rezervacij in
pomoč mladoporočencem pri pridobivanju listin, mnogi telefonski pogovori, poslane
elektronske pošte in različni odgovori na vprašanja ali prošnje mladoporočencev,
sodelovanje in sporočanje podatkov pooblaščencem ter sodelovanje z drugimi službami, ki
so povezane z izvajanjem poročnih obredov, so del vsakdanjih nalog in odgovornosti
matičarja.
Prav tako kot pri sklenitvah zakonskih zvez, ima matičar veliko odgovornost pri vnosu
matičnih dejstev ter sprememb osebnih stanj. Nenehno mora biti pozoren, da svoje delo
opravlja v skladu z zakonodajo, da je pri tem natančen in da so podatki, ki jih vpiše v
matični register točni, preverjeni in čim bolj popolni. Vsaka spregledana napaka, ki jo
matičar stori pri vpisovanju v matični register, se namreč slej kot prej izkaže in nemalokrat
povzroči težavo osebi na katero se nanaša, poleg tega pa tistemu, ki jo mora popraviti
prinese dodatno delo, ki nebi bilo potrebno. Določbe zakona so sicer jasne, pogosto pa se
srečujemo z življenjskimi dogodki, v katerih je potrebno uporabiti lastne in tuje izkušnje
in sprejeti pravo odločitev, ter s tem ustreči stranki in zakonodaji.
Avstrijski, Italijanski in Hrvaški matičarji imajo v primerjavi s Slovenijo zelo podobne
pristojnosti, razlike se kažejo predvsem v izobraževanju matičarjev, v rokih za vpis
matičnih dejstev v matične registre, v pristojnosti za sklepanje zakonskih zvez in
registraciji istospolne partnerske skupnosti ter izdaji izpiskov in potrdil iz matičnih
registrov.
Največja razlika med primerjanimi državi je v načinu vodenja matičnih registrov. Medtem,
ko so v drugih državah matični registri še v nastajanju ali preizkusnem stadiju, ima
Slovenija tukaj veliko prednost v svojem centralnem matičnem registru, ki je zelo dobro
izdelan in omogoča celosten in sodoben način pregleda osebnega stanja državljanov
Republike Slovenije ter obenem zagotavlja trajno in učinkovito hrambo podatkov, zaščito
osebnih podatkov, hiter dostop do podatkov upravičenim uporabnikom ter z odpravljeno
krajevno pristojnostjo in možnostjo elektronskega poslovanja, poenostavlja pridobivanje
izpiskov iz matičnega registra za državljane.
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PRILOGE
Priloga 1:

Vodnik po matičnih knjigah območja Piran
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Vir: arhiv Upravne enote Piran (2013)

78

