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POVZETEK

V diplomskem delu sem predstavila matično službo v Republiki Sloveniji skozi čas in vse
do danes, njeno organiziranost in delovanje od časov, ko so matične knjige vodili
duhovniki, v treh ločenih knjigah, pa vse do danes, ko se lahko pohvalimo z
računalniško vodeno evidenco matičnega registra, ki v veliki meri olajša delo
matičarjem. Predvsem pa je pomembno tudi to, da so se s tem storitve še bolj
približale uporabniku in je postala javna uprava še bolj prijazna.
Enako sem predstavila tudi za nemško govoreče področje, to je Republiko Avstrijo, ki
se v mnogih pogledih prepleta in enači z našo organiziranostjo in vodenjem matične
službe. V določenih primerih pa obstajajo tudi razlike, ki sem jih v delu tudi navedla in
opisala.
Na koncu sledi še ugotovitev in zaključek o tem, da je matična služba res pomembna
za vsakega izmed nas, tako v zasebnem kot v javnopravnem smislu.
Ključne besede: matična služba, matični register, rojstvo, osebno ime, državljanstvo,
zakonska zveza, jezikovna primerjava
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SUMMARY

REGISTRY OFFICE
A comparative study of the Slovenian and Austrian registry office
from the legal and language point of view
In the thesis I have presented the Registry office in Slovenia from its beginnings up to
the present moment, its organization and activity since the time when the registers
were kept by priests in three separate books, until today, when records are kept by
computer, which makes the work of registrars much easier. Above all, it is important
that the services have become more accessible to the user and the public
administration is more user-friendly.
I have also presented the registry office in a German speaking country (Austria), which
is in many ways similar to the one in Slovenia in terms of organization and
management. In certain cases, however, there are also differences, which I mentioned
and described in the paper.
Finally, the thesis includes an observation and conclusion about how important the
Registry office is for each of us, both in our private lives and in public and legal terms.
Keywords: Registry office, Registry record, birth, name, citizenship, marriage, language
comparison

iv

KAZALO

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA ................................................ II
POVZETEK.................................................................................................... III
SUMMARY ..................................................................................................... IV
KAZALO........................................................................................................... V
KAZALO PONAZORITEV ............................................................................. VIII
KAZALO SLIK ............................................................................................. VIII
KAZALO TABEL........................................................................................... VIII
SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC ................................................................. IX
1 UVOD ........................................................................................................... 1
2 TEMELJNA TEORETIČNA IZHODIŠČA........................................................... 5
2.1 POJMOVNE OPREDELITVE ............................................................................ 5
2.1.1 JAVNI SEKTOR ...................................................................................... 5
2.1.2 JAVNA UPRAVA ..................................................................................... 6
2.1.2.1 Akti (javne) uprave .......................................................................... 6
2.1.3 DRŽAVNA UPRAVA ................................................................................. 8
2.1.4 MATIČNE ZADEVE ................................................................................. 8
2.1.4.1 Splošno .......................................................................................... 8
2.1.4.2 Uporaba predpisov v matičnih zadevah ............................................. 8
2.2 DRŽAVNA UPRAVA ......................................................................................10
2.2.1 POLOŽAJ DRŽAVNE UPRAVE V SISTEMU DRŽAVNE OBLASTI....................10
2.2.2 FUNKCIJE DRŽAVNE UPRAVE.................................................................10
2.2.3 OBLIKE DELOVANJA DRŽAVNE UPRAVE..................................................11
2.2.4 NAČELA DELOVANJA DRŽAVNE UPRAVE .................................................11
2.2.5 ORGANIZIRANOST DRŽAVNE UPRAVE V REPUBLIKI SOVENIJI .................12
2.2.6 ORGANIZIRANOST DRŽAVNE UPRAVE V REPUBLIKI AVSTRIJI .................13
2.2.6.1 Zvezna uprava ...............................................................................13
2.2.6.2 Deželne uprave ..............................................................................14
2.2.6.3 Občinske uprave ............................................................................14
3 DRŽAVNA UPRAVA NA LOKALNI RAVNI .................................................... 15
3.1 UPRAVNA ENOTA MARIBOR .........................................................................15
3.1.1 VZPOSTAVITEV UE ...............................................................................15
3.1.2 TERITORIALNI OBSEG ..........................................................................15
3.1.3 NOTRANJA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UE MARIBOR .........................16
3.1.4 VODENJE UE MARIBOR .........................................................................17
3.1.5 SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V UE MARIBOR ...................................17
3.2 OBČINSKI URAD SELE .................................................................................18
3.2.1 NOTRANJA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA .............................................18
3.2.2 VODENJE OBČINSKEGA URADA SELE .....................................................19
4 MATIČNE KNJIGE ...................................................................................... 20
4.1 MATIČNE KNJIGE V REPUBLIKI SLOVENIJI ...................................................20
4.1.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ MATIČNIH KNJIG ...............................................20

v

4.1.1.1 Matični arhiv.................................................................................. 21
4.1.1.2 O matičarjevi odgovornosti ............................................................. 22
4.1.1.3 Pomen in namen izpiskov iz matičnih knjig ....................................... 22
4.1.2 PRAVNA PODLAGA ZA VODENJE MATIČNIH KNJIG ................................. 23
4.1.2.1 Zakon o državnih matičnih knjigah .................................................. 23
4.1.2.2 Zakon o matičnih knjigah................................................................ 24
4.1.2.3 Zakon o matičnem registru ............................................................. 25
4.1.2.4 Zakon o spremembah in dopolnitvah ZMatR iz leta 2006 ................... 27
4.1.2.5 Zakon o spremembah in dopolnitvah ZMatR iz leta 2010 ................... 27
4.1.3 VODENJE MATIČNIH KNJIG .................................................................. 28
4.2 MATIČNE KNJIGE V REPUBLIKI AVSTRIJI ..................................................... 30
4.2.1 ORGANIZIRANOST JAVNE UPRAVE ........................................................ 30
4.2.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ MATIČNIH KNJIG .............................................. 30
4.2.3 PRAVNA PODLAGA ............................................................................... 31
4.2.4 VODENJE MATIČNIH KNJIG .................................................................. 32
4.2.4.1 Splošno o vodenju ......................................................................... 32
4.2.4.2 Krajevna pristojnost ....................................................................... 33
4.2.4.3 O matičarjih .................................................................................. 33
5 ZDRUŽENJA, KI DELUJEJO NA PODROČJU MATIČNIH ZADEV ................... 35
5.1 ZDRUŽENJE UPRAVNIH DELAVCEV SLOVENIJE ............................................. 35
5.2 ZDRUŽENJE AVSTRIJSKIH MATIČARJEV ....................................................... 36
6 MATIČNI REGISTER ...................................................................................38
6.1
6.2
6.3
6.4

VODENJE MATIČNEGA REGISTRA ................................................................ 39
ZBIRANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IZ MATIČNEGA REGISTRA ............. 41
KAZENSKE DOLOČBE .................................................................................. 44
PRENOS PODATKOV IZ MATIČNIH KNJIG V REGISTER .................................. 44

7 VPIS ROJSTVA ........................................................................................... 46
7.1 VPIS ROJSTVA V MATIČNI REGISTER V REPUBLIKI SLOVENIJI ...................... 46
7.1.1 OSEBNO IME ....................................................................................... 46
7.1.2 OTROK ROJEN V IZVENZAKONSKI SKUPNOSTI (PRIZNANJE OČETOVSTVA)
................................................................................................................... 47
7.1.3 VPIS MRTVOROJENEGA OTROKA .......................................................... 47
7.1.4 SODNA PRAKSA ................................................................................... 47
7.2 VPIS ROJSTVA V REPUBLIKI AVSTRIJI ......................................................... 50
7.2.1 OSEBNO IME ....................................................................................... 50
7.2.2 OTROK ROJEN V ZAKONSKI SKUPNOSTI................................................ 50
7.2.3 OTROK ROJEN V IZVENZAKONSKI SKUPNOSTI (PRIZNANJE OČETOVSTVA)
................................................................................................................... 51
8 OSEBNO IME .............................................................................................. 52
8.1 POJEM OSEBNEGA IMENA IN NJEGOVA SESTAVA V REPUBLIKI SLOVENIJI ..... 52
8.1.1 SPREMEMBA OSEBNEGA IMENA ............................................................ 52
8.1.2 SPREMEMBA PRIIMKA OB SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE ......................... 53
8.1.3 SPREMEMBA PRIIMKA PO RAZVEZI ALI RAZVELJAVITVI ZAKONSKE ZVEZE
................................................................................................................... 53
8.1.4 SPREMEMBA OTROKOVEGA OSEBNEGA IMENA OB PRIZNANJU
OČETOVSTVA............................................................................................... 53
8.1.5 SPREMEMBA IMENA IN PRIIMKA OB POSVOJITVI ................................... 54
8.1.6 SODNA PRAKSA ................................................................................... 54
8.2 POJEM OSEBNEGA IMENA IN NJEGOVA SESTAVA V REPUBLIKI AVSTRIJI ....... 55
vi

8.2.1 SPREMEMBA OSEBNEGA IMENA.............................................................55
8.2.2 SPREMEMBA PRIIMKA OB SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE..........................56
8.2.3 SPREMEMBA PRIIMKA PO RAZVELJAVITVI ZAKONSKE ZVEZE...................56
8.2.4 SPREMEMBA OTROKOVEGA OSEBNEGA IMENA OB PRIZNANJU
OČETOVSTVA ...............................................................................................56
8.2.5 SPREMEMBA IMENA IN PRIIMKA OB POSVOJITVI ...................................56
9 DRŽAVLJANSTVO ....................................................................................... 57
9.1 DRŽAVLJANSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ....................................................57
9.1.1 NAČINI PRIDOBITVE DRŽAVLJANSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI ..............57
9.1.1.1 Pridobitev državljanstva na podlagi naturalizacije ..............................58
9.1.2 NAČINI PRENEHANJA DRŽAVLJANSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI .............61
9.1.3 SODNA PRAKSA ....................................................................................62
9.2 DRŽAVLJANSTVO V REPUBLIKI AVSTRIJI ......................................................63
9.2.1 NAČINI PRIDOBITVE DRŽAVLJANSTVA V REPUBLIKI AVSTRIJI ................63
9.2.1.1 Pridobitev državljanstva na podlagi porekla.......................................64
9.2.1.2 Pridobitev državljanstva na podlagi naturalizacije ..............................64
9.2.1.3 Pridobitev državljanstva na podlagi zakonite pravice ..........................65
9.2.1.4 Pridobitev državljanstva na podlagi prostega preudarka .....................66
9.2.1.5 Pridobitev državljanstva kljub stalnemu prebivališču v tujini ...............66
9.2.1.6 Ponovna pridobitev avstrijskega državljanstva na podlagi prijave ........66
9.2.2 NAČINI PRENEHANJA DRŽAVLJANSTVA V REPUBLIKI AVSTRIJI................66
10 SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE ................................................................. 68
10.1 PRIJAVA SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE V REPUBLIKI SLOVENIJI ..................68
10.1.1 SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE..............................................................69
10.1.2 POSTOPEK SKLENITE ZAKONSKE ZVEZE ...............................................70
10.1.3 SODNA PRAKSA ..................................................................................70
10.2 PRIJAVA SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE V REPUBLIKI AVSTRIJI ....................71
11 REGISTRACIJA ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI ......................... 73
11.1 REGISTRACIJA ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI V REBUPLIKI
SLOVENIJI .......................................................................................................73
11.1.1 POSTOPEK IN POGOJI ZA REGISTRACIJO V REPUBLIKI SLOVENIJI.........73
11.1.2 PRENEHANJE ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI
SLOVENIJI....................................................................................................74
11.1.3 SODNA PRAKSA ..................................................................................75
11.2 REGISTRACIJA ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI V REBUPLIKI AVSTRIJI
.......................................................................................................................75
11.2.1 POSTOPEK IN POGOJI ZA REGISTRACIJO V REPUBLIKI AVSTRIJI...........75
11.2.2 PRENEHANJE ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI
AVSTRIJI ......................................................................................................75
12 VPIS SMRTI ............................................................................................. 76
12.1 VPIS SMRTI V REPUBLIKI SLOVENIJI ..........................................................76
12.2 VPIS SMRTI V REPUBLIKI AVSTRIJI ............................................................77
13 PRIMERJALNI PRIKAZ MATIČNE SLUŽBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO
IN REPUBLIKO AVSTRIJO............................................................................. 78
14 ZAKLJUČEK .............................................................................................. 81
SCHLUSSFOLGERUNG ................................................................................... 87
LITERATURA ................................................................................................. 90

vii

PRAVNI VIRI ................................................................................................ 91
DRUGI VIRI .................................................................................................. 92
PRIROČNIKI ................................................................................................. 93
SLOVAR POIMENOVANJ ................................................................................ 94

KAZALO PONAZORITEV
KAZALO SLIK
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika

1: Prijava rojstva........................................................................................ 121
2: Prijava stalnega prebivališča otroka ......................................................... 122
3: Izpisek iz matičnega registra o rojstvu ..................................................... 123
4: Izpisek iz matičnega registra ................................................................... 124
5: Prijava rojstva (Anzeige der Geburt) ........................................................ 125
6: Rojstni list (Geburtsurkunde) .................................................................. 127
7: Prijava sklenitve zakonske zveze ............................................................. 128
8: Listina o sklenitvi zakonske zveze ............................................................ 129
9: Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi ............................. 130
10: Prijava registracije istospolne partnerske skupnosti ................................. 131
11: Potrdilo o registraciji istospolne partnerske skupnosti .............................. 132
12: Prijava sklenitve zakonske zveze (Niederschrift zur Ermittlung der
Ehefähigkeit).............................................................................................. 133
Slika 13: Poročni list (Heiratsurkunde) ................................................................. 135
Slika 14: Prijava smrti ........................................................................................ 136
Slika 15: Smrtovnica .......................................................................................... 137
Slika 16: Izpisek iz matičnega registra o smrti ...................................................... 140
Slika 17: Prijava smrti (Anzeige des Todes) .......................................................... 141
Slika 18: Prijava smrti (Anzeige des Todes) .......................................................... 143
Slika 19: Mrliški list (Sterbeurkunde) ................................................................... 145
Slika 20: Prošnja za spremembo osebnega imena ................................................. 146
Slika 21: Prošnja za spremembo osebnega imena (Antrag auf Namensänderung).... 147
Slika 22: Vloga za sprejem v državljanstvo RS ...................................................... 148
Slika 23: Prisega o spoštovanju svobodnega demokratičnega reda RS .................... 153
Slika 24: Potrdilo o državljanstvu ........................................................................ 154
Slika 25: Vloga za sprejem v državljanstvo Republike Avstrije (Antrag auf Ausstellung
eines österreichischen Staatsbürgerschaftsnachweises) ................................. 155

KAZALO TABEL

Tabela 1: Število zaposlenih v letih 2008, 2009 in 2010 .......................................... 17
Tabela 2: Število zaposlenih po stopnjah strokovne izobrazbe na dan 31.12.2008,
31.12.2009 in 31.12.2010 ............................................................................. 18

viii

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

Izvirna
krajšava
UE
OOSD
ZJU
ZUP
ZDU-1
ZDRS
ZMatR
ZOI-1
ZRIPS
ZZZDR
ZDavP-2
RS
ZUpr
LR
ZDMK
ZMK
DKP
ZPKri
ZZVN
ZUNZ
PstG
ZUDS
EVS

ZMR-Zahl
EMŠO
MR
ZOI
SFRJ
ZPP
ZNP

Izvirno
ime
Upravna enota
Oddelek za osebna stanja in
državljanstvo
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o splošnem upravnem
postopku
Zakon o državni upravi
Zakon o državljanstvu
Zakon o matičnem registru
Zakon o osebnem imenu
Zakon o registraciji istospolne
partnerske skupnosti
Zakon o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih
Zakon o davčnem postopku
Republika Slovenija
Zakon o upravi
Ljudska Republika
Zakon o državnih matičnih knjigah
Zakon o matičnih knjigah
Diplomatsko konzularno
predstavništvo
Zakon o popravi krivic
Zakon o žrtvah vojnega nasilja
Združenje strokovnih delavcev
upravnih notranjih zadev
Personenstandsgesetz
Združenje upravnih delavcev
Slovenije
Europäischer Verband der
Standesbeamtinnen und
Standesbeamten
Melderegisterzahl (in Österreich)
Enotna matična številka občana (v
Republiki Sloveniji)
Matični register
Zakon o osebnem imenu
Socialistična federativna republika
Jugoslavija
Zakon o pravdnem postopku
Zakon o nepravdnem postopku

ix

Slovensko ime
oz. prevod
Verwaltungsbehörde

diplomatisch konsularische
Vertretung

Zakon za urejanje osebnega
statusa
Fachverband der slowenischen
Verwaltungsbeamten
Evropsko združenje matičark in
matičarjev
številka registra nastanitve
občanov

ZUS
ZSDP
ZVOS

Zakon o upravnem sporu
Zakon o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih
Zakon o varstvu osebnih podatkov

x

1 UVOD

Za področje matičnih služb sem se odločila, ker me to področje že od nekdaj zanima in
privlači, saj so matične zadeve, zadeve ki se tičejo vsakega posameznika in je v
temeljnih matičnih evidencah zapisana zgodovina in evidenca nas vseh in jo je zato
treba skrbno in natančno voditi ter vzdrževati.
Sama sem zaposlena v Glavni pisarni Oddelka za občo upravo Upravne enote Maribor
(v nadaljevanju: UE Maribor) in se posredno z matično službo in njenim delom
srečujem dnevno. V pisanju diplome sem tako videla priložnost, da se s tem
področjem, ki me zanima, konkretno srečam in ga spoznam do potankosti, prav tako
pa ga primerjam z nemško govorečim področjem, kar je zame posebno velik izziv.
Problem in predmet raziskovanja diplomskega dela so matične zadeve v Republiki
Sloveniji in Republiki Avstriji z zgodovinskega, dejanskega in primerjalnega vidika, s
poudarkom na pravnem in jezikovnem vidiku.
Namen diplomskega dela je proučiti in primerjati razvoj slovenske in avstrijske matične
službe od zgodovine pa vse do danes. Prav tako je za moje diplomsko delo pomemben
jezikovni vidik, saj je obravnavana tema vezana na avstrijsko govorno področje, zato
sem temu delu namenila tudi velik poudarek.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti razlike in podobnosti vodenja slovenske in avstrijske
matične službe, prav tako pa primerjati in zbrati slovenske in nemške izraze z
omenjenega strokovnega področja. Pri tem sem preučevala različne vire: slovensko in
avstrijsko zakonodajo s področja matičnih služb, samostojne publikacije, uradne
obrazce in podatke z interneta. Pri raziskovalnem delu sem uporabljala slovarje v
knjižni in digitalni obliki ter na spletu. Ko mi običajni dvojezični slovarji niso ponudili
prevoda bodisi v nemščini ali slovenščini, sem ga poiskala s pomočjo spleta. Pri
prevodu slovenske terminologije sem ustreznost prevoda preverjala s številom
zadetkov na nemškem oz. avstrijskem brskalniku (npr. s končnico ».at« ali ».de«).
Pomagala sem si tudi s slovarjem, ki so ga pripravili člani Evropskega združenja
matičarjev in tako dobila potrditev, da se strokovni izrazi tudi dejansko uporabljajo v
praksi. Ob prebiranju strokovne literature v nemščini sem zbrala terminologijo (gesla),
ki je za razumevanje obravnavanega področja pomembna. Prevodi (gesla) v nemščini
so zapisani v oklepaju s poševnimi črkami in so na koncu strnjeni v slovarju
poimenovanj. V nalogi je najprej nemško – slovenska izvedba slovarja ustrezne
terminologije, nato pa še slovensko – nemška. V slovarjema so samostalniki zapisani z
določenim členom, ter obliko v rodilniku in množini. V slovenskem besedilu so
samostalniki v nemščini zapisani v oklepaju v ednini ali množini (glede na slovensko
ustreznico) in brez člena. Nemški prevodi se v nalogi v oklepaju le izjemoma pojavljajo
več kot enkrat, in še to zaradi boljšega razumevanja obravnavanega poglavja, ponekod
1

pa strokovni izraz ni preveden takoj, ko se pojavi prvič, temveč je preveden pri
poglavju katerega osrednja tema je. Med nemškimi prevodi so poleg samostalnikov
tudi nekateri glagoli in pridevniki, ki so pomembni za razumevanje strokovnega
področja. Glagolska gesla so zapisana v oklepaju v nedoločniku, ponekod tudi s
predlogom, če se ta razlikuje od oblike v slovenščini. V slovarju poimenovanj sta poleg
nedoločnika navedeni še obliki v enostavnem in sestavljenem pretekliku, ter ponekod
tudi posebna oblika (krepkega) glagola v sedanjiku.
Čeprav ima prevod (npr. nemškega) gesla več pomenov, je v slovarju ponavadi
naveden le ožji pomen strokovnega jezika. Navedeni primeri, ki so dodani
posameznemu nemškemu oz. slovenskemu geslu opozarjajo na njegovo uporabo v
kontekstu in s tem prispevajo k boljšemu razumevanju strokovnega besedila. Pri tem
se predpostavlja, da bo bralec na osnovi lastne jezikovne kompetence sposoben v
ustreznem kontekstu uporabiti pravilno obliko.
Za pisanje diplomskega dela sem uporabila zgodovinsko, deskriptivno (opisovalno),
komparativno (primerjalno) metodo ter metodologijo jezikovne primerjave.
Pri spoznavanju obravnavane teme sta mi bili v veliko pomoč vodja Oddelka za osebna
stanja in državljanstvo (v nadaljevanju: OOSD) UE Maribor in sodelavka matičarka, ki
mi je tudi praktično predstavila vodenje matičnega registra, vnos podatkov v le tega in
pridobitev oziroma izpis potrdil in izpiskov, ki jih je mogoče natisniti iz te računalniške
aplikacije. Tudi za področje preučevanja in organizacije matične službe v Republiki
Avstriji sem na podlagi osebnega poznanstva vodje OODS lahko stopila v kontakt z
matičarko na Avstrijskem Koroškem, v majhni vasici Zell (Sele), ki mi je prav tako
praktično prikazala potek delovanja matične službe. Za to pa sem omenjenim trem
neizmerno hvaležna.
V diplomski nalogi sem na začetku navedla temeljna teoretična izhodišča in opredelila
osnovne pojme, poznavanje katerih je bistveno za razumevanje samega dela. Ker sem
sama zaposlena na UE Maribor, sem tudi predstavila organiziranost le-te, še posebej pa
OOSD z 11 krajevnimi uradi, ki se neposredno ukvarjajo z matično službo.
Matična služba, takšna kot jo poznamo danes in kot so jo poznali naši predniki je za
slehernega posameznika še kako pomembna, saj ga spremlja praktično celo življenje
od rojstva do smrti in izkazuje osebni status vsakega izmed nas, za ta trenutek, prav
tako pa tudi za preteklost. Zato je potrebno z matičnimi evidencami ravnati pazljivo in v
skladu z zakoni, ki določajo njihovo vodenje. Posebej pa je potrebno poudariti, da je pri
tem potrebno upoštevati navodila in dosledno upoštevati določila, ki so zapisana v
Zakonu o varstvu osebnih podatkov, da ne prihaja do zlorab.
Prav tako je matična služba pomembna tudi v državnem pomenu, saj so izpiski in
potrdila javne listine in kot take izkazujejo osebni status posameznika in vse
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pomembne podatke o njem in so največkrat dokazna listina o izkazovanju posameznika
za pridobitev neke pravice.
Vodenje matične službe, to je vodenje treh temeljnih knjig (rojstne matične knjige,
poročne matične knjige in matične knjige umrlih), ki so se v zgodovini vodile za osebna
stanja posameznika, je bilo skozi čas zaupano različnim osebam.
Tako je bilo v zgodovini vodenje teh knjig zaupano najprej duhovnikom z začetkom
krščanstva, kasneje različnim državnim uradom in njihovim uradnikom, danes pa je
vodenje matične službe že tako napredovalo, da namesto treh temeljnih knjig obstaja
računalniška evidenca in se imenuje Matični register, v katerega vpisujejo dejstva in
podatke uradniki matičarji, zaposleni na Upravnih enotah, tako da ni več potrebno
prositi za izpiske in potrdila, v tistem kraju kjer je matično dejstvo nastalo oziroma je
bilo tam zabeleženo temveč je možno za izpiske in potrdila zaprositi kjerkoli v Republiki
Sloveniji, seveda na pristojnem uradu, ki ta potrdila izdaja.
To sem skozi poglavja tudi opisala v nadaljevanju. Prav tako pa sem opisala kako je
dejansko potekalo vodenje matičnih knjig, tako v Republiki Sloveniji, kot v Republiki
Avstriji, eno poglavje sem posvetila računalniško vodeni evidenci podatkov, to je
matičnemu registru in predstavila tudi argumente ministrstva za ukinitev Izpita za
matičarja in mnenje ter stališča predsednice Združenja strokovnih delavcev upravnih
notranjih zadev, nato pa sem opisala najpomembnejša posamezna dejstva, ki se
vpisujejo vanj: vpis rojstva s katerim se začne prvi vpis v zvezi z osebnim statusom
posameznika, opisala sem tudi pojem osebnega imena in možne spremembe le tega,
saj z osebnim imenom označujemo fizične osebe, zato da se zagotovi identifikacija in
individualizacija. Eno poglavje sem namenila tudi državljanstvu, ki je poleg osebnega
imena zelo pomemben, saj pomeni pravni položaj posameznika v določeni državi.
Dvanajsto poglavje sem namenila sklenitvi zakonske zveze, ki je velikokrat v življenju
posameznika pomemben ali najpomembnejši dogodek. Ker pa sklenitev zakonske zveze
ni edini možen način izkaza pripadnosti dveh oseb druga drugi, sem naslednje poglavje
namenila registraciji istospolne partnerske skupnosti, ki je v veljavi dokaj kratek čas.
Na koncu pa sem opisala še zadnji dogodek, ki se zabeleži pri vsakem posamezniku, to
je smrt in z matično službo povezan vpis smrti v matični register.
Zadnje poglavje kar se tiče osrednjega dela pa sem namenila primerjavi vseh teh
dejstev med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo kjer sem svoja opažanja in
dognanja tudi zapisala.
V zaključku pa sem strnila pomembnejša spoznanja, stališča in dejstva obravnavane
teme ter potrdila postavljeno hipotezo.
Za konec sem pripravila še slovar poimenovanj, in sicer nemško-slovenski, kateremu
sledi še slovensko-nemški. Slovarjema sledijo še priloge kot so obrazci in potrdila.
Nekateri obrazci so pridobljeni iz spleta, nekateri pa osebno na UE Maribor, potrdila so
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pridobljena osebno na UE Maribor in v matičnem uradu v občini Zell na Avstrijskem
Koroškem.
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2 TEMELJNA TEORETIČNA IZHODIŠČA

Za natančno definiranje matičnih služb (Personenstandsbehörden), ki so osrednja tema
tega diplomskega dela, bom najprej predstavila nekatere osnovne pojme, ki so
pomembna za razumevanje diplomskega dela: javni sektor (öffentlicher Sektor), javno
upravo (öffentliche Verwaltung) in državno upravo (Staatsverwaltung) ter v okviru le
teh tudi matične zadeve (Personenstandsangelegenheiten). Urejanje le teh je namreč v
pristojnosti upravnih enot (Verwaltungsbehörden), ki pa so organizacijski del državne
uprave, posledično pa tudi javne uprave in javnega sektorja. Javni sektor je najširši
pojem in zajema tudi celotno javno upravo, v okviru katere je nastala državna uprava,
kot najstarejši in največji segment javne uprave in prav državna uprava skrbi za
urejanje matičnih zadev. Kot torej lahko vidimo, so vsi ti sistemi medsebojno povezani
in posledično vsi vplivajo na matične zadeve, zato je pomembno, da jih že na samem
začetku opredelimo. Pojmovne opredelitve za primerjavo z avstrijskim sistemom sem
povzela iz situacije v Sloveniji.

2.1 POJMOVNE OPREDELITVE
2.1.1 JAVNI SEKTOR
Javni sektor lahko opredelimo kot antipod zasebnemu sektorju, kajti zasebni sektor
skrbi predvsem za zadovoljevanje zasebnih interesov, medtem ko je bistvo javnega
sektorja uresničevanje javnega interesa, opravljanje javnih funkcij in zadovoljevanje
javnih potreb.
Funkcije javnega sektorja so oblastne in servisne. Po eni strani v javnem sektorju
poteka proces javnega upravljanja ali odločanja o javnih zadevah, tako imenovan
upravno-politični proces, po drugi strani pa javni sektor zagotavlja javne službe, torej
odgovarja za opravljanje dejavnosti, ki prebivalstvu zagotavljajo javne storitve (po
Virant, 2009, str. 14,15).
Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU)1 v 1. členu določa, da javni sektor
sestavljajo:
• državni organi (Staatsorgan) in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
• javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
• druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalnih skupnosti.
V nadaljevanju ZJU določa, da je javni uslužbenec (öffentlicher Bediensteter)
posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju ter razlikuje naslednje javne
uslužbence:

1

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Ur. list RS, št. 56/02, 110/02-ZDT-B, 2/04-ZDSS-1, 23/05,
62/05 Odl.US: U-I.294/04-15, 75/05 Odl. US: U-I-90/05-13, 113/05, 68/06-ZSPJS-F, 113/06
Odl. US: U-I-227/06-27, 33/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08- ZZavar-E.

5

•

uradnike (Verwaltungsbeamte), ki v organih opravljajo javne naloge in
zahtevnejša spremljajoča dela ter zasedajo uradniška delovna mesta.

• strokovno-tehnične javne uslužbence (Verwaltungsfachangestellte im
technischen Bereich), ki zasedajo strokovno-tehnična delovna mesta na katerih
opravljajo spremljajoča dela (dela na področju kadrovskega in materialnofinančnega poslovanja, tehnična in podobna dela ter druga dela, ki jih je treba
opravljati zaradi nemotenega izvajanja javnih nalog organa) in enostavna
upravna opravila (po Virant, 2009, str. 207).
2.1.2 JAVNA UPRAVA
Javna uprava zagotavlja strokovne podlage za politično odločanje ter uresničuje v
Državnem zboru in Vladi sprejeto politiko. Njeno delovanje je zagotovo eden izmed
tistih družbenih fenomenov, ki odločilno vplivajo na vsa področja človekovega
organiziranega delovanja, s tem pa tudi na celokupen gospodarski, socialni, kulturni in
splošni civilizacijski razvoj (po Železnik, 2009, str. 3).
Virant (2009, str. 19) navaja, da je »Javna uprava strokovni izvršilni mehanizem, s
pomočjo katerega deluje država, aparat s katerim država izvršuje svoje cilje in dosega
svoje koristi.« Kot takšna pa zajema celotno dejavnost, ki omogoča, da se javni interesi
v družbi oziroma »javnem« življenju uresničujejo. Njeno področje lahko razdelimo na
dva velika dela:
• na izvajanje oblastnih funkcij (hoheitliche Funktionen) in
• urejanje ter zagotavljanje drugih javnih potreb (öffentliche Bedürfnisse) in
interesov.
Glede na povedano, lahko javno upravo definiramo v funkcionalnem in organizacijskem
smislu:
• v funkcionalnem smislu je javna uprava del procesa odločanja o javnih zadevah,
in sicer tisti del, ki poteka na izvršilni ravni;
• v organizacijskem smislu pa je javna uprava skupek organov in organizacij, ki
zagotavljajo strokovne podlage za politično odločanje in neposredno izvršujejo
sprejete politične odločitve. (Virant, 2009, str. 18)
2.1.2.1 Akti (javne) uprave
Akte uprave (predvsem državnih upravnih organov) delimo na:
• pravne akte,
• materialne akte/dejanja in
• akte poslovanja.
Pravni akti so izjave volje, ki ustvarjajo pravne učinke. Izdajajo jih organi in
organizacije na področju javne uprave v okviru uresničevanja svojih funkcij in nalog.
Delimo jih v dve veliki skupini: splošne pravne akte in posamične pravne akte. Splošni
pravni akti vsebujejo splošna in abstraktna pravna pravila, posamični pravni akti pa
posamična in konkretna pravna pravila (po Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 71).
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»Materialni akti so tista ravnanja, dejanja, naloge organov državne uprave oziroma
njihovih uradnih oseb, ki nimajo narave pravnih aktov in praviloma nimajo neposrednih
pravnih učinkov. Gre za dejanja, ki imajo organizacijski, analitični, študijski, tehnični in
strokovni značaj. Materialna dejanja so zelo raznovrstna: vodenje razvidov (evidenc,
registrov, matičnih knjig…), izdelava analiz, elaboratov, poročil, zakonskih osnutkov itd.
Lahko jih razvrstimo v posamezne zaokrožene celote, in sicer:
• dokumentiranje,
• obveščanje,
• sprejemanje izjav,
• drugi materialni akti uprave« (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 72).
Ker je za razumevanje tega diplomskega dela bistvenega pomena dokumentiranje,
bom le-to v nadaljevanju tudi podrobno predstavila.
»Dokumentiranje je dejanje uprave, ki ne predstavlja izjav volje, ki bi bila sposobna
povzročiti pravne učinke ampak imajo za cilj le ugotovitev obstoja določenih pravno
relevantnih (pomembnih) dejstev ali pojavov oziroma pravilnost določenih postopkov
oziroma predmetov. Ta dolžnost je organom naložena v interesu pravne varnosti, tako
da njihove ugotovitve in beleženja služijo za ugotavljanje resnice. Dejstva, ki jih nek
organ ugotovi kot točna v okviru svoje pristojnosti, se smatrajo načeloma za
resnična«(Čebulj in Strmecki, 2005, sr. 199).
Med dokumentiranje štejemo akte, s katerimi organi javne uprave ugotavljajo obstoj,
registrirajo, zapisujejo in spremljajo razne pojave, osebne lastnosti in druga dejstva in
nudijo podatke ter s tem tudi dosežejo pregled resničnega stanja. Sem štejemo:
• vodenje evidenc, ki se sestoji iz beleženja oziroma vodenja pojavov, lastnosti in
drugih dejstev. Najpomembnejše evidence, razvidi, registri so predpisani z
zakoni: npr. državljanov, rojstev, porok, smrti, osebnih vozil, ladij, vojaških
obveznikov, tujcev, obrtnikov, davčnih zavezancev, gospodarskih družb,
volivcev, zemljišč idr. V okviru dejavnosti državne uprave so posebej pomembni
razvidi osebnih stanj – statusov (rojstev, porok, smrti), ki jih vodijo upravni
organi za notranje zadeve, ki pa se evidentirajo v matičnem registru. Na osnovi
zapisov v matičnem registru se ugotavljajo in dokazujejo osebna stanja oseb.
Poleg osnovnih vpisov se vpisujejo tudi vse spremembe v osebnem stanju. Z
vpisi v matični register se ne ustvarja določeno osebno stanje, temveč se le-to
samo ugotavlja in dokazuje.
• izdajanje potrdil oz. listin, ki pomeni pravzaprav dajanje podatkov o pojavih,
lastnostih in dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca. Potrdilo samo po sebi
ne povzroča pravnih učinkov, temveč je samo potrditev določenega dogodka,
lastnosti ali dejstva. Po ZUP-u se na zahtevo strank morajo izdati potrdila, o
katerih se vodi uradna evidenca, taka potrdila pa imajo tudi lastnost javne
listine.
Akti poslovanja so neavtoritativni pravni akti uprave, ki nastopa v razmerju do
posameznikov in organizacij na osnovi enakopravnosti volj (po Grafenauer in
Brezovnik, 2006, str. 73). Primer: sklenitev pogodbe o nakupu službenih vozil.
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2.1.3 DRŽAVNA UPRAVA
»Državna uprava predstavlja jedro javne uprave – tisti aparat preko katerega država
deluje, oziroma aparat, ki izvršuje politične odločitve.« (Virant, 2004, str. 63)
Organizacijsko gledano je državna uprava skupek organov, ki upravljajo z državo – v
smislu izvajanja njene politike. Glede na to jo lahko opredelimo, kot drugi segment
izvršilne oblasti, prvi segment pa predstavlja Vlada RS (po Virant, 2009, str. 76).
Upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne enote.
Ministrstvo se ustanovi za opravljanje upravnih nalog na enem ali več upravnih
področjih.
Organ v sestavi ministrstva se ustanovi za opravljanje specializiranih strokovnih nalog,
izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog
na področju javnih služb, če se s tem zagotovi večja učinkovitost in kakovost pri
opravljanju nalog oziroma, če je zaradi narave nalog ali delovnega področja potrebno
zagotoviti večjo stopnjo strokovne samostojnosti pri opravljanju nalog.
Upravna enota se ustanovi za opravljanje nalog državne uprave, ki jih je treba
organizirati in izvajati teritorialno (14. člen Zakon o državni upravi (v nadaljevanju:
ZDU-12).
2.1.4 MATIČNE ZADEVE
2.1.4.1 Splošno
Matične zadeve zajemajo celoten osebni status posameznika. Razdeljene so na štiri
velike sklope, in sicer:
• rojstvo,
• sklenitev zakonske zveze
• smrt in
• spremembe osebnih stanj (sprememba osebnega imena, posvojitev, priznanje
očetovstva ipd.)
Poleg navedenega pa med upravne matične zadeve uvrščamo tudi državljanstvo, saj
matičar zaradi razvida državljanstva kot sestavnega dela osebnega stanja posameznika
le tega evidentira v matični register (po Bratanič, 2008, str. 22).
2.1.4.2 Uporaba predpisov v matičnih zadevah
Posamezne pravice, obveznosti in pravne koristi z matičnih področji, ki gredo
posamezniku, so določene v materialnih predpisih in zato mora matičar pri vodenju

2

Zakon o državni upravi (ZDU-1), Ur. list RS, št. 52/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 89/07
Odl. US: U-I-303/05-11, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G.
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matičnih postopkov poznati številne predpise s področja upravnih matičnih zadev,
kamor sodijo:
• Zakon o državljanstvu RS (ZDRS), Ur.l. RS, št. 1I/1991, Ur.l. RS, št. 30/1991-I,
38/1992, 61/1992 Odl.US: U-I-69/92-30, 61/1992 Odl.US: U-I-98/91-21,
13/1994, 13/1995 Odl.US: U-I-124/94-8, 29/1995-ZPDF, 59/1999 Odl.US: U-I89/99, 96/2002, 7/2003-UPB1, 127/2006, 24/2007-UPB2
• Zakon o matičnem registru (ZMatR), Ur.l. RS, št. 37/2003, Ur.l. RS, št. 39/2006,
59/2006-UPB1, 106/2010, 11/2011-UPB2
• Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru, Ur.l. RS, št. 40/2005, Ur.l.
RS, št. 69/2009
• Zakon o osebnem imenu (ZOI-1), Ur.l. RS, št. 20/2006
• Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS), Ur.l. RS, št.
65/2005, Ur.l. RS, št. 55/2009 Odl.US: U-I-425/06-10
• Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), Ur.l. SRS, št. 15/1976,
Ur.l. SRS, št. 30/1986-ZNP (20/1988 popr.), 1/1989, 14/1989, RS, št. 13/1994ZN, 82/1994-ZN-B, 29/1995-ZPDF, 26/1999-ZPP, 60/1999 Odl.US: U-I-273/98,
70/2000-ZZNPOB, 64/2001, 110/2002-ZIRD, 42/2003 Odl.US: U-I-312/00-40,
16/2004, 69/2004-UPB1, 101/2007 Odl.US: U-I-328/05-12, 122/2007 Odl.US:
U-I-11/07-45
• Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja (po
Bratanič, 2008, str. 11).
Vendar našteti zakoni in pravilniki niso edini, ki jih matičar mora poznati, saj se tudi
številni drugi zakoni in mednarodni akti posredno nanašajo na osebni status
posameznika.
Poleg upoštevanja področnih zakonov, pa mora matičar poznati in upoštevati tudi
postopkovni zakon, to je Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju:
ZUP)3, po katerem morajo postopati:
• organi državne uprave,
• drugi državni organi,
• organi samoupravnih lokalnih skupnosti,
• nosilci javnih pooblastil
• izvajalci javnih služb.
»Navedeni organi morajo postopati po ZUP, kadar v upravnih zadevah, neposredno
uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristi
posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.
Po ZUP morajo torej postopati:
• če gre za upravno zadevo,
• če gre za neposredno uporabo predpisov,

3

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Ur. list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04,
22/05-UPB1, 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.

9

•

če gre za odločanje o pravicah, obveznostih ali pravnih koristi posameznikov,
pravnih oseb in drugih strank« (Grafenauer in dr., 2010, str. 8).

»Za upravno zadevo gre v primerih odločanja o pravicah ali obveznostih ali pravnih
koristi določenih z materialnim upravnim predpisom« (Jerovšek in Kovač, 2010, str.
13). Med upravne zadeve pa sodijo tudi matične zadeve, saj upravni organ odloča o
konkretnih upravnih zadevah. Postopek odločanja o matičnih zadevah imenujemo
matični postopek in ga v okviru upravne enote vodi matičar. Le ta mora v celoti
uporabljati ZUP, razen če področni zakon posamezno postopkovno vprašanje zaradi
posebnosti tega upravnega področja uredi drugače (po Jerovšek in Kovač, 2010, str.
10).
Nekatera področja pa so po naravi sami tako specifična, da jih s splošnimi pravili ni
mogoče v celoti urediti. V teh primerih lahko zakonodajalec uzakoni posebna pravila
postopka, ki ga urejajo (delno) drugače kot ZUP (v praksi poznamo nekaj sto posebnih
upravnih postopkov). Glede procesnih vprašanj, ki pa s področnim zakonom niso
urejena, se subsidiarno uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka oz. ZUP.
Posebni upravni postopki lahko predstavljajo samo posamezna postopkovna pravila v
materialnem ali organizacijskem zakonu, poznamo pa tudi postopkovne predpise, ki
urejajo celovit posebni upravni postopek (npr. davčni postopek je najbolj celovit
posebni upravni postopek, ki ga ureja Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju:
ZDavP-2)4) (po Jerovšek in Kovač, 2010, str. 17, 18).

2.2 DRŽAVNA UPRAVA
2.2.1 POLOŽAJ DRŽAVNE UPRAVE V SISTEMU DRŽAVNE OBLASTI
»Izhajajoč iz načela delitve oblasti in državnih funkcij na zakonodajno, izvršilno in
sodno, lahko državno upravo opredelimo kot instrument države za izvajanje izvršilnih
funkcij.« (Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 49). Državna uprava je namreč aparat
instrumentalnega značaja preko katerega država deluje oziroma aparat, ki izvršuje
politične odločitve. Skrbi za to, da se naloge in cilji države ustrezno izvršujejo oziroma
dosegajo (po Virant, 2009, str. 76).
2.2.2 FUNKCIJE DRŽAVNE UPRAVE
»Državna uprava (Staatsverwaltung) opravlja dva sklopa funkcij: pripravlja strokovne
podlage za odločanje vlade in izvršuje sprejete odločitve Državnega zbora
(Staatsversammlung) in Vlade (Regierung). Prvi sklop funkcij bi lahko označili kot
sodelovanje pri oblikovanju politik, drugi pa kot eksekutivne funkcije« (Virant, 2009,
str. 77).

4

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Ur.l. RS, št. 117/2006, Ur.l. RS, št. 24/2008-ZDDKIS,
125/2008, 20/2009-ZDoh-2D, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 110/2009
(1/2010 popr.), 43/2010, 97/2010, 13/2011-UPB4
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Med sodelovanje pri oblikovanju politik spada:
• spremljanje stanja na vseh področjih življenja (kurativna funkcija),
• zbiranje in obdelovanje podatkov (analitična funkcija) in priprava gradiv,
potrebnih za odločanje.
Med eksekutivne funkcije pa spada:
• izdajanje podzakonskih predpisov (regulativna funkcija),
• izdajanje posamičnih pravnih aktov (operativna funkcija),
• nadzor nad izvrševanjem oz spoštovanjem zakonov in podzakonskih predpisov
(nadzorna funkcija),
• zagotavljanje javnih služb (servisna funkcija).
Delitev na funkcije sodelovanja pri oblikovanju politik in eksekutivne funkcije se odraža
tudi na organizacijski strukturi državne uprave. Oblikovanje politik se namreč odvija
pretežno v ministrstvih (Ministerien) in vladnih službah (Regierungsdienste), medtem
ko se eksekutivne funkcije izvajajo pretežno v organih v sestavi ministrstev (Organe die
dem Geschäftsbereich der Ministerien zugeordnet sind) in upravnih enotah. Javna
pooblastila (öffentliche Befugnisse) subjektom izven državne uprave pa se dodeljujejo
samo za izvajanje eksekutivnih funkcij (po Virant, 2009, str. 77,78).
2.2.3 OBLIKE DELOVANJA DRŽAVNE UPRAVE
»Državna uprava pri izvajanju svojih funkcij deluje v naslednjih oblikah:
•
•
•
•

izdaja oblastne splošne pravne akte (predpise)
izdaja oblastne posamične akte (upravne odločbe)
sklepa akte poslovanja, opravlja materialna dejanja in
izdaja interne akte« (Virant, 2004, str. 74).

2.2.4 NAČELA DELOVANJA DRŽAVNE UPRAVE
V skladu z Ustavo RS5 in ZDU-1 delovanje državne uprave temelji na načelu ustavnosti
in zakonitosti in na načelu samostojnosti. Bistvo načela ustavnosti in zakonitosti je, da
državna uprava izvršuje svoje naloge na podlagi in v mejah Ustave (Verfassung) in
zakonov (Gesetze), kar pomeni da mora za vsako svoje delovanje imeti ustrezen pravni
temelj. Načelo samostojnosti pa se nanaša predvsem na samostojnost pri
uresničevanju določil zakonov in drugih predpisov. Organi državne uprave
(Staatsverwaltungsbehörden) morajo pri svojem delovanju, katerega pomemben del
predstavlja »oblastno« odločanje o pravicah, obveznosti in pravnih koristi, spoštovati
(beachten) tudi načela (Grundsätze) pravne varnosti (Rechtssicherheit), strokovnosti
(Fachkompetenz) in politične nepristranskosti (Unparteilichkeit) ter načelo javnosti

5

Ustava Republike Slovenije, Ur. list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06.
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(Öffentlichkeit) in varovanja osebnih podatkov (Personaldatenschutz) (po Grafenauer in
Brezovnik, 2006, str. 137). Od državne uprave se pričakujeta tudi učinkovito delovanje,
kar pomeni, da mora doseči čim boljše razmerje med vloženimi sredstvi in rezultati oz
učinki in usmerjenost k uporabniku. Virant navaja, da je učinkovitost mogoče
spodbujati s plačilnimi stimulacijami, financiranjem po opravljenem obsegu dela in
podobno, medtem ko načelo usmerjenosti k uporabniku terja od državne uprave, da
svoje naloge opravlja tako, da zagotovi čim višjo stopnjo zadovoljstva uporabnikov.
Državna uprava namreč mora težiti k temu, da so njene storitve čim bolj kakovostne in
njeni uporabniki čim bolj zadovoljni (po Virant, 2009, str. 94, 102).
2.2.5 ORGANIZIRANOST DRŽAVNE UPRAVE V REPUBLIKI SOVENIJI
ZDU-1 določa, da naloge državne uprave opravljajo:
• ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne enote ter
• javne agencije in nosilci javnih pooblastil, ki pa niso organizacijski del državne
uprave.
Ministrstva so temeljna organizacijska oblika državne uprave, organizirana po resornem
principu. Lahko se ustanovijo samo z zakonom, in sicer za posamezno upravno
področje ali za več medsebojno povezanih področji. V Republiki Sloveniji imamo 15
ministrstev, in sicer za: finance; gospodarstvo; visoko šolstvo, znanost in tehnologijo;
zdravje; notranje zadeve; zunanje zadeve; pravosodje; javno upravo; delo, družino in
socialne zadeve; promet; kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; okolje in prostor;
kulturo; šolstvo in šport ter obrambo. Vlada RS ima lahko maksimalno dva ministra
brez resorja. Minister brez resorja pomaga predsedniku vlade pri usklajevanju dela
ministrstev v okviru pooblastil, ki mu jih da predsednik vlade. Slednji lahko da
pooblastila za pomoč pri usklajevanju dela ministrov oziroma ministrstev tudi
resornemu ministru.
Vlada lahko za izvrševanje nalog na posameznih področjih z vladno uredbo ustanovijo
organe v sestavi ministrstva, ki opravljajo specializirane strokovne naloge, izvršilne in
razvojne upravne naloge, naloge inšpekcijskega in drugega nadzora in naloge na
področju javnih služb. ZDU-1 ne opredeljuje več tipov organov v sestavi ministrstva,
kot je to bilo določeno v ZUpr, vendar se v praski še vedno uporablja takšno
poimenovanje, in sicer v praksi ločimo upravne organe v sestavi ministrstva – to so
uradi, uprave in inšpektorati ter organizacije v sestavi ministrstva – to so agencije in
direkcije. Organi in organizacije v sestavi so individualno vodeni s strani predstojnikov,
ki jih imenuje Vlada RS na predlog ministra (po Virant, 2009, str. 110).
Po ZDU-1 se država dekoncentrira, kar pomeni, da so na posameznih območji države,
in sicer na območju ene ali več lokalnih skupnosti, organizirane upravne enote, ki
opravljajo posamezne naloge državne uprave. (po Kaučič in Grad, 2007, str. 281)
Njihovo območje določi Vlada RS z uredbo, delujejo pa tudi preko krajevnih uradov.
Zakon določa, da upravne enote odločajo na prvi stopnji o upravnih stvareh iz državne
12

pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno. Opravljajo tudi naloge na področju
upravnih notranjih zadev, okolja in prostora, kmetijstva,gospodarskih dejavnosti,
denacionalizacije, urejanja statusa žrtev vojnega nasilja in podobno (po Virant, 2009,
str. 115, 116).
2.2.6 ORGANIZIRANOST DRŽAVNE UPRAVE V REPUBLIKI AVSTRIJI

(österreichische
raznolikost
avstrijske
javne
uprave
Verwaltungsorganisation) izvira iz dveh temeljnih načel, in sicer:
• ustavnopravno temeljno načelo (verfassungsrechtlicher Grundprinzip) zvezne
državnosti in
• načelo komunalne lokalne samouprave avstrijskih občin (Prinzip der
kommunalen Selbstverwaltung).
Organizacijska

Iz teh načel izhaja upravna struktura, ki sestoji iz treh ravni javnopravnih teritorialnih
skupnosti (drei Ebenen von Gebietskörperschaften), in sicer:
• na centralni državni ravni zvezna uprava (Bundesverwaltung),
• na federalni ravni deželne uprave (Landesverwaltungen), devetih dežel
Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark,
Tirol, Vorarlberg in Dunaj,
• tako
kot
na
ravni
komunalne
samouprave
občinska
uprava
(Gemeindeverwaltung), ki sestoji iz 2.359 avstrijskih občin.
2.2.6.1 Zvezna uprava
Zvezna uprava je največja upravna organizacija v Republiki Avstriji. Vodijo jo zvezne
ministrice in ministri (Bundesminister/-ministerinnen), ki kot monopolni organ redno
vodijo določen stvarni resor (delovno področje). Število delovnih področij
(Sachressorts) in ministrov je spremenljivo. Za politično podporo, npr. za zastopanje v
parlamentu ali na evropski ravni se lahko imenujejo državne sekretarke
(Staatssekretärinen) in sekretarji (Staatssekretäre).
Poleg zveznega kanclerja (Bundeskanzler), ki mu pripada samostojno delovno področje
(eigener Ressortbereich), obstajajo ministrice in ministri za finance; za ženske, medije
in javno službo; za evropske in internacionalne zadeve; za zdravje, družino in mladino;
za notranje zadeve, sodstvo, kmetijstvo in gospodarstvo; okoljsko in vodno
gospodarstvo; za obrambo; socialne zadeve in varstvo potrošnikov; za šolstvo,
umetnost in kulturo; promet; inovacije in tehnologijo; gospodarstvo in delo ter za
znanost in raziskovanje.
skupnosti tvorijo (bilden) ministrice in ministri zvezno vlado
(Bundesregierung). Zvezni kancler je predsedujoči (Vorsitzender) zvezni vladi in izvaja
(ausüben) v tej funkciji centralno funkcijo. Kot resorni vodja (Ressortverantwortlicher)
je v enakem formalnem rangu kot ministri. S tem prihaja izrazito delovno področje
zvezne uprave do jasnega izraza.
V

njihovi
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2.2.6.2 Deželne uprave
V nasprotju z zvezno upravo, upravni aparati 9 dežel (Verwaltungsapparate der
Bundesländer) niso organizirani po načelu resorja. Deželna vlada (Landesregierung) kot
vodilni organ deželne uprave (Leitungsorgan der Landesverwaltung) je tukaj načeloma
dejaven kot odbor (als Kollegium tätig), čeprav mnoga delovna področja še vedno
prenesejo na posamezne člane. Kot administrativni pomožni aparat (administrativer
Hilfsapparat) niso organizirana posamezna deželno-področna ministrstva, temveč en
skupen urad deželne vlade (Amt der Landesregierung). Za vodenje notranjih zadev
(Leitung der inneren Angelegenheiten) urada so kot predsedniki deželne vlade
imenovani deželni glavar (Landeshauptmann) (na politični ravni) vodja deželnega
urada oz. deželni direktor (Landesamtdirektor) na upravni ravni.
Del deželne uprave je tudi večina 99 upravnih okrajev (Verwaltungsbezirke). Izven 15ih večjih mest, ki izvajajo funkcijo kot upravni okraji, je v celotni Republiki Avstriji
ustanovljenih 84 okrajnih glavarstev (Bezirkshauptmannschaften), ki v suvereni upravi
(Hoheitsverwaltung) igrajo nosilno vlogo. Deželna vlada za deželne okraje imenuje
okrajnega glavarja (Bezirkshautmann) ali glavarko (Bezirkshauptfrau).
2.2.6.3 Občinske uprave
Od 2.359 občin ima le 50 mest več kot 10.000 prebivalcev (Einwohner) in v 85% vseh
občin živi manj kot 3.000 prebivalcev. Zaradi tega so posebej za investicijske in
delovno intenzivne zadeve ustanovili mnoga občinska združenja (Gemeindeverbände),
zaradi učinkovitega delovanja. 15. Največjih avstrijskih mest ima posebno vlogo med
občinami, saj so mesta z lastnim statutom. To pomeni, da opravljajo poleg svojih
občinskih nalog še funkcijo upravnega okraja.
Občinski uradi so pod političnim vodstvom župana ali županje, ki je voljen od
predstavniškega občinskega sveta (Gemeinderat) ali direktno od občanov občine.
Mnoge občinske naloge so poskrbeti za obstoj in zadevajo ustanovitev izobraževalnih,
socialnih, okoljskih in kulturnih infrastruktur (Bundeskanzleramt Österreich, 2011).
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3 DRŽAVNA UPRAVA NA LOKALNI RAVNI

3.1 UPRAVNA ENOTA MARIBOR
3.1.1 VZPOSTAVITEV UE
Upravna enota (Verwaltungsbehörde) in občina (Gemeinde/Kommune) sta dva pojma,
katerih razumevanje laikom pogosto povzroča težave, saj ju v okvirih reorganizacije
državne uprave ne znajo postaviti na pravo mesto. Gre za dve ustanovi z različnima
vsebinama, ki predstavljata na eni strani državo (Staat), na drugi strani pa lokalno
samoupravo (lokale Selbstverwaltung).
Za opravljanje upravnih nalog (Ausführung von Verwaltungsaufgaben) je na podlagi
Uredbe o teritorialnem obsegu upravnih enot6 organizirana Upravna enota Maribor. Ta
na prvi stopnji odloča o upravnih zadevah iz državne pristojnosti, v prostoru, ki ga
pokriva pa ima tudi del pospeševalne in nadzorstvene funkcije. Za to, da obstaja boljša
delitev dela in funkcionalna povezanost z ministrstvi so na Upravni enoti organizirane
notranje organizacijske enote in službe ter krajevni uradi.
Upravne enote so bila ustanovljene z Zakonom o upravi (v nadaljevanju: ZUpr)7, ki je
določil, da bo država 1. januarja 1995 od občin prevzela vse upravne naloge in
pristojnosti, za katere so ustanovljena posamezna ministrstva ter vse druge z zakonom
določene upravne naloge oblastvenega značaja iz pristojnosti občin. Določbe
omenjenega zakona so opredelile, da bodo upravne enote opravljale vse upravne
naloge, ki jih bo država prevzela od občin (z izjemo geodetske službe, upravnega
nadzorstva ter nalog na področju obrambe).
3.1.2 TERITORIALNI OBSEG
V Republiki Sloveniji imamo 58 upravnih enot, ki so bile ustanovljene na območju
nekdanjih občin in praviloma pokrivajo območje ene ali več sedanjih občin (po Virant,
2004, str. 110). Upravna enota Maribor je po velikosti na drugem mestu v državi in
obsega območje 11 občin (Maribor, Rače-Fram, Duplek, Hoče-Slivnica, Miklavž na
Dravskem polju in Starše ter v del občine Pesnica) in 86 naselji. Zaradi velikosti
površine, ki ga pokriva, ima organiziranih 11 krajevnih uradov, in sicer:
• Krajevni urad Duplek
• Krajevni urad Fram

6

Uredba o teritorialnem obsegu upravnih enot v Republiki Sloveniji, Ur. list RS, št. 75/94, 8/96,
39/03.
7
Zakon o upravi (ZUpr), Ur. list Republike Slovenije, št. 67/94.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajevni
Krajevni
Krajevni
Krajevni
Krajevni
Krajevni
Krajevni
Krajevni
Krajevni

urad
urad
urad
urad
urad
urad
urad
urad
urad

Hoče
Gaj-Kamnica
Malečnik
Miklavž na Dravskem polju
Pekre-Limbuš
Pernica
Rače
Orehova vas-Slivnica
Starše. (UE Maribor, 2010a)

3.1.3 NOTRANJA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UE MARIBOR
Upravna enota Maribor je na podlagi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih8 sestavljena
iz štirih večjih notranjih organizacijskih enot, in sicer:
• Sektorja za upravne notranje zadeve (Verwaltung / innere Angelegenheiten),
• Oddelka za okolje in prostor (Umwelt und Raumordnung),
• Oddelka za gospodarstvo in kmetijstvo (Wirtschaft und Landwirtschaft) in
• Oddelka za občo upravo (Allgemeine Verwaltung).
V okviru vsake notranje organizacijske enote so organizirane manjše enote, v
nadaljevanju pa bom predstavila samo Sektor za upravne notranje zadeve, ki ga
sestavljajo:
1
2
3

Oddelek za javni red in tujce (Öffentliche Ordnung und Ausländer)
1.1. Referat za tujce
Oddelek za upravne zadeve prometa (Verkehr)
2.1. Referat – Izpitni center za voznike motornih vozil in
Oddelek za osebna stanja in državljanstvo (Personenstände

und

Staatsbürgerschaft)
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

3.1. Krajevni uradi (Ortsämter):
Duplek
Fram
Hoče
Gaj - Kamnica
Malečnik
Miklavž na Dravskem polju
Pekre-Limbuš
Pernica

8

Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih, Ur. list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04, 138/04,
35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 9/07 in 33/08.
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3.1.9. Rače
3.1.10. Orehova vas-Slivnica in
3.1.11. Starše.
V okviru Upravne enote Maribor pa imamo za sklepanje zakonskih zvez predvidene
naslednje uradne prostore oziroma poročne dvorane: (Trauungsräume)
• Poročna dvorana v stavbi Rotovža
• Poročna dvorana v beli dvorani gradu v Račah
• Poročna dvorana v občinski stavbi občine Starše
• Glonarjeva dvorana v Spodnjem Dupleku
• soba št. 8 na sedežu Upravne enote Maribor.
3.1.4 VODENJE UE MARIBOR
Upravno enoto vodi načelnik (Leiter der Verwaltungsbehörde), ki ga v skladu z ZJU
imenuje minister pristojen za upravo. Njegov mandat traja pet let, njegove naloge pa
so vodstvene, strokovne in organizacijske. Načelnik upravne enote predstavlja upravno
enoto, koordinira njeno delo, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
odloča o pravicah, dolžnostih in delovnih razmerjih delavcev v upravni enoti ter skrbi za
sodelovanje z občinami. Za svoje delo in delo upravne enote je načelnik odgovoren
ministru, pristojnemu za upravo (po Grafenauer in Brezovnik, 2006, str. 159).
Notranje organizacijske enote (oddelke) vodijo vodje, ki jih na predlog resornih
ministrov imenuje Vlada RS, za svoje delo in delo oddelka pa neposredno odgovarjajo
načelniku upravne enote (po Virant, 2004, str. 111).
3.1.5 SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V UE MARIBOR
Notranja organiziranost in kadrovska struktura UE Maribor je določena z Aktom o
notranji organizaciji in sistematizaciji, delovnih mest v UE Maribor. Ta akt temelji na
ZJU, Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mest in nazivih v organih
javne uprave in v pravosodnih organih in Kadrovskem načrtu Vlade RS.
ZJU deli javne uslužbence na uradnike in strokovne-tehnične uslužbence. V UE Maribor
je trenutno zaposlenih 129 uradnikov in 42 strokovno-tehničnih uslužbencev, skupaj
171 oseb.
Tabela 1: Število zaposlenih v letih 2008, 2009 in 2010

LETO
Število zaposlenih

2008
174

2009
170

Vir: Kadrovska evidenca UE Maribor za leta 2008, 2009 in 2010
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2010
171

Iz zgornje tabele lahko razberemo, da skozi leta ne prihaja do bistvenih sprememb v
številu zaposlenih v UE Maribor.
Večina uslužbencev zaposlenih na UE Maribor ima srednješolsko izobrazbo. Na
strokovno-tehničnih delovnih mestih s srednješolsko izobrazbo je zaposlenih 31
uslužbencev, ki opravljajo spremljajoča strokovno-tehnična dela, medtem ko je na
strokovno-tehničnih delovnih mestih, kjer se zahteva VI. ali VII. stopnja izobrazbe
zaposlenih 11 oseb. Iz navedenega izhaja, da je večina uslužbencev s VI. oziroma VII.
stopnjo izobrazbe zaposlena na uradniških delovnih mestih. Sama struktura izobrazbe
pa se iz leta v leto bistveno ne spreminja.
Tabela 2: Število zaposlenih po stopnjah strokovne izobrazbe na dan 31.12.2008,
31.12.2009 in 31.12.2010

STOPNJA
IZOBRAZBE
osnovnošolska
srednja poklicna
srednja strokovna
višja izobrazba
visoka izobrazba
univerzitetna
magisterij

2008

2009

2010

1
3
75
33
23
36
3

1
3
77
31
21
34
3

1
3
72
29
27
36
3

Vir: Kadrovska evidenca UE Maribor za leta 2008, 2009 in 2010

V oddelku za osebna stanja in državljanstvo je zaposlenih 25 uradnikov in svoja dela
opravljajo znotraj Upravne enote, prav tako pa tudi izven nje, na krajevnih uradih, v
času uradnih ur (UE Maribor, 2010b).

3.2 OBČINSKI URAD SELE
Občina Sele ima 703 prebialcev9 in je razdeljena na dva volilna okoliša (Wahlsprengel)
in tri šolske okoliše (Schulsprengel). V občino Sele spada sedem krajev, in sicer: SeleZvrhnji kot, Sele-Srednji kot, Sele-Košuta, Sele-Cerkev, Sele-Borovnica, Sele-Šajda in
Sele-Homeliše.
3.2.1 NOTRANJA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Za opravljanje upravnih nalog so organizirane tri manjše enote, in sicer:
• Gradbeni oddelek (Bauamt)
• Knjigovodstvo (Buchhaltung), finančna uprava (Finanzverwaltung) in

9

Podatek iz leta 2001
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•

Prijavni urad (Meldeamt) in matični urad (Standesamt).

3.2.2 VODENJE OBČINSKEGA URADA SELE
Občinski urad (Gemeindeamt) vodi župan (Bürgermeister), ki ima tudi dva podžupana
(Vizebürgermeister) in sestavljajo občinsko predstojništvo (Gemeindevorstand).
Občinski svet (Gemeinderat) sestavljajo:
• Odbor za kontrolo finančnega poslovanja (Ausschuss für die Kontrolle der
Gebarung),
• Odbor za varstvo okolja in turizem (Ausschuss für Umweltschutz und
Fremdenverkehr),
• Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ( Ausschuss für Angelegenheiten der Landund Forstwirtschaft) in
• Odbor za družinske zadeve (Ausschuss für Famillieangelegenheiten) (Gemeinde
Zell-Sele, 2011).
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4 MATIČNE KNJIGE

4.1 MATIČNE KNJIGE V REPUBLIKI SLOVENIJI
4.1.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ MATIČNIH KNJIG
Prvi zgodovinski razvoj rojstnih ali tako imenovanih krstnih matic sega v začetek
krščanstva. Vodenje matičnih knjig (Personenstansdsbuchführung) je na začetku
spadalo zgolj v cerkveno območje. Na cerkvenem zboru med leti 1548 in 1563 je bilo
duhovnikom naročeno vodenje krstnih in poročnih knjig, vodenje mrliških knjig pa šele
v rimskem ritualu leta 1614. Niso pa tedaj bila izdana natančnejša navodila za vodenje
knjig, temveč so posamezni cerkveni zbori po svoje urejali celotno zadevo. Običajno je
tedaj obstajala za vsako župnijsko območje ena sama knjiga, ki pa je imela tri posebne
oddelke, enega za krstne, drugega za poročne in tretjega za mrliške vpise. Na koncu
prvega dela je bil še poseben pododdelek, ki je bil določen samo za vpise nezakonskih
otrok, da bi se ti »v grehu spočeti in rojeni« vidno in takoj ločili od zakonskih. Vse te
knjige so se v prvi polovici 17. stoletja imenovale »matricuale«. Na posebnih lesenih
ploščah (dypticha), so bili vpisani vsi umrli iz določene cerkvene občine, tisti pokojniki,
ki pa so šteli za vredne posebnega spomina, pa so se vpisovali v tako imenovane
»nekrologe«.
Primere vpisov krstov, porok in smrti je vpisoval v knjigo ali duhovnik (Priester) ali
cerkovnik (Küster/Kirchendiener), in sicer ali v tedanjem deželnem ali v latinskem
jeziku. Knjige so se vodile po osebnosti in vestnosti vsakokratnega voditelja ali
natančno ali površno ali čitljivo ali nečitljivo ali s podpisom ali brez podpisa (po
Ministrstvo za notranje zadeve LR Slovenije, 1950, str. 1,2).
Do druge polovice 18. stoletja se v naših krajih, ki so tedaj spadali pod Avstro-Ogrsko,
državne oblasti sploh niso zanimale za matične knjige. Šele v drugi polovici 18. stoletja,
ko so uvidele, da so matične knjige pomembne tudi za državno področje, so se morale
te knjige začeti voditi čim natančneje in čim popolnejše, da so bile uporabne tudi javno
in ne zgolj za cerkveno področje. Leta 1781 je tedanja avstrijska država priznala
matične knjige za javne knjige. Prvi državni matični vpisi, ki so bili izdani pod Avstrijo,
so »cesarski patent« od 20. februarja 1784.
Zanimivo je, da so ti predpisi, ki so bili izdani že tako daleč nazaj, veljali tudi v naši
Sloveniji, dokler nismo dobili novega zakona o državnih matičnih knjigah. Omenjeni
»cesarski patent« je bil naš prvi in edini temeljni matični zakon do zloma Jugoslavije.
Od tedaj so se pričele voditi matične knjige tudi za državno področje, po državnih
predpisih, toda po duhovnikih, ki pa so bili v primeru matičarjev (Standesbeamte)
javni organi, odgovorni državnim organom za vodstvo matičnih knjig. Že tedaj so se
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pojavljali spori, ali so matične knjige državna ali cerkvena last. Mnogi cerkveni krogi so
tedaj napadali državo, češ da si je nasilno prisvojila cerkveno last. Cerkvene oblasti so
zastopale stališče, da so matične knjige ostale cerkvena last in da so bile samo
prostovoljno prepuščene državi v njene namene. Že takrat pa se je tudi poudarjalo, da
so matične knjige dobile svoj pravi značaj in pomen šele tedaj, ko jim je država
podelila javnopravni značaj. S tem so matične knjige postale državne, saj je veljalo, da
ne gre priznati te pravice vodenja knjig nobeni drugi oblasti, da bi samovoljno vodila
le-te ter v njih odrejala popravke in spremembe, dajala iz njih javne listine, ker bi v
takih primerih postala verodostojnost teh knjig problematična in vprašljiva.
Rimskokatoliška cerkev je imela tedaj velik vpliv na državo in je glede matičnih knjig le
postopoma popuščala.
Stara Jugoslavija se ni lotila enotne ureditve matičnih knjig, temveč so se v vsakem
njenem delu matične knjige vodile drugače, po različnih osebah in po različnih
predpisih. V Sloveniji so se vodile matične knjige po državnih predpisih, toda po
duhovnikih in za posamezna cerkvena področja. Med sovražnikovo okupacijo so se
vodile v Sloveniji v 17. okrajih po nemških predpisih, vodili so jih občinski organi po
nalogu države in sicer za občinska območja in v nemškem jeziku, podobno je bilo na
področju, ki je bilo okupirano po madžarski in italijanski vojski, kjer so se matične
knjige vodile po predpisih države pod katero so spadale.
Iz vsega omenjenega izhaja, da so bili glede matičnih knjig zastopani v Sloveniji
najrazličnejši sistemi, da so se matične knjige vodile na najrazličnejše načine, po
različnih predpisih, za različna območja in od različnih organov. Ob osvoboditvi je bilo
treba obvladati velike težave, in sicer potrebno je bilo poskrbeti za enotno, moderno in
sodobno ureditev v celotni državi. To se je do kaj hitro tudi zgodilo, že 9. maja 1946
sta dobila veljavo Zakon o državnih matičnih knjigah in Zakon o zakonski zvezi, s
katerima je bilo dokončno odpravljeno staro skrajno neurejeno stanje na področju
matičnih knjig in se je ustvarilo takšno stanje, ki je že mnogo prej obstajalo v mnogih
drugih civiliziranih evropskih državah (po Ministrstvo za notranje zadeve LR Slovenije,
1950, str. 1, 2).
4.1.1.1 Matični arhiv
Matičar je opravljal svoje delo pri ljudskem odboru, vendar ločeno od poslov ljudskega
odbora. Vodil je svoj arhiv in svoj delovodnik. Matičar je vodil predvsem matične in
državljanske knjige in je prejemal spise, ki so bili podlaga za temeljne vpise
(Haupteinträge) in za poznejše zaznambe (Vermerke) v tej knjigi. Matične knjige so se
delile v nove knjige, to so knjige, ki so se vodile iz dobe, ko je dobil veljavo novi zakon
o državnih matičnih knjigah in pa v stare knjige, to so knjige izpred omenjene dobe.
Tako je bilo potrebno tudi deliti spise iz arhiva v take, ki se nanašajo na nove matične
knjige in pa v take, ki se nanašajo na stare matične knjige. Pri državljanski knjigi taka
delitev ni prišla v poštev, ker ni bilo starih državljanskih knjig.
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Vsi spisi, ki so bili podlaga za matične in državljanske vpise, so bili bistveni del matičnih
oz. državljanskih knjig in so te knjige bile in so še danes trajne vrednosti. Ne sme se jih
nikdar uničiti, hraniti pa jih je treba tako, da trajno ostanejo.
Matični arhiv se deli na:
• trajni matični arhiv in
• splošni matični arhiv (po Ministrstvo za notranje zadeve LR Slovenije, 1950, str.
6,7).
4.1.1.2 O matičarjevi odgovornosti
Matičar je (bil) uradna oseba (Amtsperson), ki so ji zaupani važni posli kot so vodenje
matičnih in državljanske knjige in izdaja s svojim podpisom (Unterschrift) izpiske
(Ausstellung der Auszüge) iz matičnih knjig, ki so javne listine (öffentliche Urkunden).
Zaradi tega je tudi njegova odgovornost (Verantwortlichkeit) velika.
Vpise v matične knjige (Eintragungen ins Standesamtsbuch) in v državljansko knjigo so
opravljali matičarji na podlagi prijav strank (Anmeldungen) in na podlagi listin
(Urkunden) in uradnih zapisnikov (Amtsprotokolle).
Če je kdo namenoma matičarja spravil v zmoto ali je dosegel vpis nečesa kar ni bilo
resnično je odgovarjal po kazenskem zakoniku, kazen pa je bila lahko tudi zelo stroga,
in sicer celo do 5 let zapora.
Matičar pa je prav tako storil kaznivo dejanje (Straftat) in se ga je prav tako kaznovalo
z zaporom najmanj 3 mesecev, lahko pa prav tako tudi do 5 let:
• če je vpisal podatke v matične ali državljansko knjigo, čeprav je vedel, da so
podatki lažni
• če namenoma ni vpisal kakšnega pomembnega podatka, ki ga je po zakonu bil
dolžan vpisati
• če je izdal kakšen izpisek ali potrdilo in ga je potrdil s pečatom in svojim
podpisom kljub temu, da je vedel, da je vsebina le tega lažna
• če je namenoma uničil, skril, poškodoval ali kako drugače naredil neuporabne
matične ali državljanske knjige ali spise, ki so bili sestavni del teh knjig (po
Ministrstvo za notranje zadeve LR Slovenije, 1951, str. 7).
4.1.1.3 Pomen in namen izpiskov iz matičnih knjig
Matičarji so bili pooblaščeni s Splošnimi navodili Zveznega ministrstva za notranje
zadeve10, da so izdajali izpiske iz matičnih knjig in državljanske knjige. Ker so matične
knjige javne knjige, so izpiski iz njih imeli po zakonu dokazilno moč in so torej bili javne
listine. Izpiski so se izdajali na obrazcih, po katerih so vodene matične knjige in so
vsebovali vse podatke, ki so navedeni v matičnih knjigah.
Vsa dejstva, ki so zapisana v matičnih knjigah so veljala za resnična (als
wahrheitsgemäß gelten), dokler se sodno ni dokazalo nasprotno. Ravno zaradi tega je

10

Splošna navodila Zveznega ministrstva za notranje zadeve, Ur. list FLRJ, št. 29/46.
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pomen in namen izpiskov(Bedeutung und Absicht der Auszüge) tako zelo pomemben
za vsakega izmed nas.
Matične knjige so uvedene in so se vodile zaradi razvida (Evidenzhaltung) osebnega
stanja posameznika. Z njimi kakor tudi z izpiski so se dokazovala (nachweisen) tista
dejstva, ki so se nanašala na osebno stanje (Personenstand) posameznika ob
njegovem rojstvu, poroki in smrti.
V matične knjige pa so se zaradi jasnosti vpisovala tudi druga postranska dejstva, kot
so državljanstvo, rojstni podatki in prebivališče staršev itn.
Izpiski iz matičnih knjig so najpogostejše javne listine, katere vsak posameznik v
svojem življenju potrebuje kot dokazna sredstva (Beweismittel) v sodnem (Justizrecht),
civilnem (Zivilrecht) in kazenskem pravu (Strafrecht). Izpiske pa se uporablja tako
znotraj države kot tudi izven nje.
Zaradi velike važnosti teh listin je njihova poneverba (Unterschlagung) bila zelo
kazniva (strafbar) in sicer prav tako s kaznijo zapora do 5 let (po Ministrstvo za
notranje zadeve LR Slovenije, 1951, str. 7).
4.1.2 PRAVNA PODLAGA ZA VODENJE MATIČNIH KNJIG
4.1.2.1 Zakon o državnih matičnih knjigah
Zakon o državnih matičnih knjigah (v nadaljevanju: ZDMK)11 iz leta 1946 je za vso
državo uvedel enotno vodenje matičnih knjig (einheitliche Führung von
Standesamtsbüchern) s strani državnih organov. Zakonodajalec je predpisal , da
matične knjige služijo za pregled osebnega statusa državljanov, v njih pa se vpisujejo
vsa stanja kot so vpisi rojstev, zakonske zveze in smrti, prav tako pa vse spremembe v
zvezi s temi in vplivajo na osebno stanje posameznika.
Matične knjige so javne in vsa dejstva, ki so v njih vpisana veljajo za resnična, dokler
se ne dokaže nasprotno. Potrdila in izpiski iz matičnih knjig so tako javne listine.
Zakon je določil, da se vodijo tri matične knjige: rojstna (Geburtenbuch), poročna
(Heiratsbuch) in mrliška (Sterbebuch). Poleg teh pa se vodi še prepis (Abschrift)
izvirnika (dvojnik) in abecedni vpisnik (indeks). Matične knjige so se vodile pri krajevnih
ljudskih odborih, vodili pa so jih matičarji, ki so bili uslužbenci teh odborov in so imeli
tudi svojega namestnika. Matičarji so bili za nepravilno vodenje knjig tudi kazensko
odgovorni.
Na splošno sta bili določeni dve vrsti vpisov, in sicer temeljni in poznejši vpisi. Temeljni
vpis (Haupteintrag) je obsegal samo dejstvo rojstva, zakonske zveze in smrti z vsemi

11

Zakon o državnih matičnih knjigah (ZDMK), Ur. list FLRJ, št. 183/1946.
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ustreznimi podatki. V poznejše vpise (spätere Eintragungen), pa se je vpisovalo
spremembe, ki vplivajo na osebno stanje posameznika in so: ugotovitev staršev,
izpodbijanje očetovstva, sprememba imena in priimka, razveza ipd. Vsi ti vpisi so se
vpisovali v posebno rubriko matične knjige, vendar le na podlagi odločb pristojnega
organa.
Vpise so opravljali matičarji po uradni dolžnosti (Amtspflicht) na podlagi prijav
(Anmeldungen/Anzeigen) ali na podlagi uradnih listin in odločb pristojnih organov.
Leta 1952 so bili ukinjeni krajevni ljudski odbori in so od takrat naprej bile matične
enote občinski ljudski odbori. Knjige so se še naprej vodile enako kot prej, s tem, da je
bilo zaradi krčenja naselij in ljudskih odborov tudi vodenje le-teh skrčeno. Leta 1956 pa
so bili uvedeni krajevni uradi, ki so se pokrivali z matičnimi območji in so jih od tega
leta dalje določali občinski ljudski odbori, kasneje pa občinske skupščine (po Trnovšek
in dr., 2004, str. 27-30).
4.1.2.2 Zakon o matičnih knjigah
Zakon o matičnih knjigah (v nadaljevanju: ZMK)12 je bil sprejet leta 1974 in je z
nekaterimi spremembami veljal vse do leta 2003, ko je bil sprejet Zakon o matičnem
registru (Standesregistergesetz).
Zakon je bil prvič spremenjen leta 1981 in sicer se je sprememba nanašala na
popravke v matičnih knjigah. Odločbo o popravku v poročni matični knjigi ali matični
knjigi umrlih je izdal upravni organ, pristojen za vodenje rojstne matične knjige. Druga
sprememba je določala, da se na območjih , kjer živijo pripadniki italijanske oz.
madžarske narodnosti, izdajajo izpiski in potrdila iz matičnih knjig tudi v enem izmed
teh jezikov.
Več sprememb in novosti je prinesel zakon izdan leta 1986 in sicer:
• od 1.1.1987 se matične knjige ne vodijo več po naseljih ampak po matičnih
območjih,
• pooblastilo (Vollmacht) za vodenje matičnih knjig delavcu da predstojnik
upravnega organa – s pooblastilom, delavec pa s tem pridobi naziv MATIČAR,
• v rojstno matično knjigo, se poleg sprememb osebnega stanja, vpisujejo tudi
druge spremembe, ki jih nalagajo materialni predpisi z drugih področij
(sprememba spola…) (Geschlechtsumwandlung),
• matično dejstvo (Standesamtstatsache) se lahko prijavi pristojnemu matičarju
(zuständiger Standesbeamter) za vpis, matičarju, kjer ima prijavitelj stalno
prebivališče ali najbližjemu matičarju (prej samo pristojnemu matičarju),
• ob prijavi osebnega imena se prijavi tudi osebno ime, določeno za pravni
promet,

12

Zakon o matičnih knjigah (ZMK), Ur. list SRS, št. 16/74, 28/81, 38/86, 2/87-UPB, Ur. list
RS, št. 28/95, 84/00.
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v rojstno matično knjigo se ne vpisuje več osebnih imen botrov (Patennamen)
vpis rojstva posvojenega otroka (Geburt des Adoptivkindes) se lahko prenese v
rojstno matično knjigo tistega matičnega območja, kjer imajo posvojitelji
(Adoptiveltern) stalno prebivališče (fester Wohnsitz)
• v matično knjigo umrlih se ne vpisuje (Eintragung in Sterbebuch) več podatka o
vzroku smrti (Todesursache) in o kraju pokopa (Bestattungsstelle)
• smrt med potovanjem (Tod während der Fahrt) s prometnim sredstvom in
smrt, ki je nastopila na kraju prometne nesreče (am Unfallort), se vpisuje po
zadnjem stalnem prebivališču umrlega (prej po kraju pokopa)
• matične knjige se lahko vodijo računalniško, dvojnik lahko tudi na mikrofilmu,
• za vpis dejstva po poteku 30 dni od prejema prijave in za popravljanje pisnih
napak ni več potrebna odločba (Bescheid),
• matična dejstva naših državljanov, vpisana pri DKP v tujini, se lahko vpišejo tudi
v Sloveniji
• določena je krajevna pristojnost za vpis rojstva ali smrti slovenskega državljana
na naši ladji ali letalu.
Kasneje je zakon bil spremenjen še dvakrat leta 1995 in leta 2000, ko se je sprememba
nanašala na vpise v matično knjigo umrlih (po Trnovšek in dr., 2004, str. 37,38).
•
•

4.1.2.3 Zakon o matičnem registru
Z Zakonom o matičnem registru (v nadaljevanju: ZMatR)13 je povsem na novo urejeno
vodenje osebnega stanja posameznika v enem registru. Matični register
(Personenstandsregister) je računalniško vodena baza podatkov, v katerega se
vpisujejo rojstva, zakonske zveze, smrti ter druga dejstva, ki pomenijo spremembo
osebnega stanja (npr.: priznanje očetovstva, sprememba osebnega imena, razveza
zakonske zveze…).
Pomembno je, da se za državljane Republike Slovenije v matičnem registru vodi
celotno osebno stanje, za tuje državljane pa je to le razvid rojstev, zakonskih zvez in
smrti, nastalih na območju Republike Slovenije. Sestavni del matičnega registra je tudi
zbirka listin (Urkundensammlung), ki so podlaga za vpis (Grundlage für die
Eintragung). Prav tako so tudi po tem zakonu izpiski in potrdila iz matičnega registra,
javne listine.
Za vpis matičnega dejstva v register je pristojna upravna enota, na območju katere je
matično dejstvo nastalo. Za vpis podatkov in izdajanje izpiskov in potrdil iz matičnega
registra ter za druga opravila, določena z zakonom, je pristojen matičar, kateremu
pooblastilo izda načelnik upravne enote.

13

Zakon o matičnem registru (ZMatR-UPB2), Ur. list RS, št. 37/03, Ur.l. RS, št. 39/2006,
59/2006-UPB1, 106/2010, 11/2011-UPB2.
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Matičar je moral imeti opravljen poseben izpit, ki je bil predpisan s Pravilnikom o
vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja14 (Trnovšek in dr., 2004, str.
43).
V začetku leta 2010, in sicer 25.2.2010, je Ministrstvo za notranje zadeve upravnim
enotam posredovalo zaprosilo za mnenje v zvezi z ukinitvijo izpita za matičarja, saj je
ministrstvo mnenja, da zaradi pristojnosti organov (Ministrstva za notranje zadeve in
Upravne akademije), za izvedbo matičnega tečaja, ki sta trenutno ločena ni več
mogoča in je način izvedbe in organiziranja usposabljanj za matičarje popolnoma
neustrezen.
Ministrstvo je mnenja, da matičar za opravljanje svojih nalog pridobi posebno
pooblastilo načelnika, kot to velja že doslej, ni pa potreben izpit. Izpit za matičarja bo
nadomestilo potrdilo o opravljenem strokovnem usposabljanju, ki bo ga izvajalo
Ministrstvo za notranje zadeve.
Ministrstvo je svoj predlog utemeljilo z mnogimi argumenti, in sicer:
•

•
•
•
•
•
•

pomembnost in odgovornost za vodenje matičnega registra s posebnim
pooblastilom načelnika, ki ga bo lahko načelnik vezal tudi na potrdilo o
opravljenem usposabljanju;
odpravijo se pristojnosti dveh resorjev;
odpravijo se ovire iskanja, preko javnega natečaja, ustreznih oseb za izvedbo
seminarja;
prevzem ministrstva za naloge izobraževanja;
izvedba seminarjev v okviru ministrstva brezplačno;
usposabljanja bi naj potekala večkrat, saj je treba znanje nenehno nadgrajevati
in poznati novo zakonodajo;
izvedba usposabljanj zgolj za osebe, ki znanje potrebujejo pri svojem delu.

To je pojasnitev razlogov za pristop ministrstva k spremembi ZMatR.
Vodja Oddelka za osebna stanja in državljanstvo v UE Maribor in predsednica
Združenja strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev, po novem Združenja upravnih
delavcev Slovenije, katerega članica sem od decembra 2010 tudi sama, mag. Bojana
Zadravec, pa je 27.2.2010 izrazila in sporočila svoje osebno mnenje, mnenje matičark
in matičarjev Sekcije za osebna stanja in matične zadeve ter mnenje svojih sodelavk in
sodelavcev: matičarji ukinitvi izpita odločno nasprotujejo in se zavzemajo za to, da bi
se izpitu namenilo več časa, in sicer iz naslednjih razlogov:

14

Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za matičarja, Ur. list RS, št. 11/04,
79/07 (prenehal veljati).
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•
•

•
•
•
•

z uvedbo elektronsko vodenega matičnega registra se je potreba po znanju še
povečala;
osebni status posameznika in urejanje le tega zahteva veliko mero znanja ter
poznavanje veljavne in pretekle zakonodaje ter nacionalnih in tujih predpisov in
še veliko več;
v tujini so izpiti za matičarja stalna praksa in se ne bodo ukinjali kljub
elektronskemu vodenju evidenc;
v nekaterih državah zahtevajo, da ima matičar visoko izobrazbo;
enotedenski tečaji nudijo preozek spekter znanja;
brez tečaja kljub visoki in strokovni izobrazbi matičarji ne pridobijo potrebnega
znanja na fakultetah.

Čeprav so se matičarji zavzemali za izpit in so njegovi ukinitvi odločno nasprotovali, je
le-ta vseeno ukinjen z zadnjo novelo ZMatR. Po novem opravljanje izpita za matičarja
ni več potrebno, nadomestilo ga je izobraževanje in usposabljanje, s področja matičnih
zadev in uporabe matičnega registra, pri Ministrstvu za notranje zadeve.
4.1.2.4 Zakon o spremembah in dopolnitvah ZMatR iz leta 2006
Bistvene novosti zakona so:
Določitev o vpisu podatka o registraciji istospolne partnerske skupnosti ter o
razveljavitvi in prenehanju le-te. Register istospolnih partnerskih skupnosti se vodi prav
tako v okviru matičnega registra.
4.1.2.5 Zakon o spremembah in dopolnitvah ZMatR iz leta 2010
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah ZMatR15 je ponovno omogočen vpis smrti
za vse osebe, ki so življenje izgubile ob koncu druge svetovne vojne (predvsem žrtve
množičnih povojnih pobojev) in njihova smrt še ni bila evidentirana v matičnih knjigah
oziroma v matičnem registru. Postopki ugotavljanja in vpisa tudi niso več vezani na rok
oziroma niso časovno omejeni, saj so vezani predvsem na uveljavljanje pravic na
podlagi Zakona o popravi krivic16 in Zakona o žrtvah vojnega nasilja17, ki pa nimata
določenih rokov za vlaganje zahtevkov.
Spremenjena je tudi določba o pristojnosti za vpis v matičnih dejstev iz tujine v matični
register. Ker je matični register centralno vodena računalniška podatkovna zbirka,

15

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru, Ur. list RS, št. 106/10.
Zakon o popravi krivic (ZPKri), Ur. list RS, št. 59/96, 68/98 Odl. US: U-I-371-98, 11/01, 87/01,
47/02 Odl. US: U-I-27/01-10, 34/03, 53/05, 89/07 Odl. US: U-I- 57/07-14, 92/07.
17
Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN), Ur. list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99,
28/00, 1/01 Odl. US: U-I-14/00-8, 64/01, 110/02, 3/03, 54/04-ZDoh-1, 68/05 Odl. US: U-I29/04-19, 61/06-ZDru-1, 114/06-ZUTPG, 72/09.
16
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lahko matično dejstvo vpiše katera koli upravna enota, ki je pridobila ali ji je bila
predložena pravna podlaga za vpis dejstva, ne glede na določeno krajevno pristojnost.
Črtane oziroma spremenjene so tudi določbe ZMatR, ki se nanašajo na izpit, ki ga mora
opraviti matičar, saj opravljanje tega izpita v skladu s spremembami ni več potrebno,
zaradi česar istočasno preneha veljati tudi Pravilnik o vsebini, programu in načinu
opravljanja izpita za matičarja.
4.1.3 VODENJE MATIČNIH KNJIG
Vodenje matičnih knjig je zgodovinskega pomena tudi za bodoče rodove, zato jih je
potrebno skrbno voditi in hraniti. Matične knjige so morale biti prešite in vezane. Imeti
so morale oštevilčene strani, overil pa jih je predstojnik organa.
Naslovna stran matične knjige vsebuje:
• ime matične knjige (rojstna ali poročna matična knjiga in matična knjiga
umrlih),
• ime matičnega območja za katerega se vodi,
• ime upravne enote,
• datum prvega vpisa in zaporedno številko ter datum zadnjega vpisa in
zaporedno številko,
• pečat in podpis matičarja.
Podatki so se v matične knjige vpisovali s posebnim črnilom za pisanje dokumentov.
Podatki so morali biti napisani čitljivo, brisanje, črtanje ali predrugačenje vpisanih
podatkov ni bilo dovoljeno.
Temeljni vpisi so se v matične knjige vpisovali z zaporednimi številkami za tekoče leto,
začeli so se s številko 1. Temeljne vpise v rojstno matično knjigo in v matično knjigo
umrlih sta podpisala prijavitelj vpisa, če je ta bil fizična oseba in matičar, vpis poroke
pa sta poleg matičarja podpisala tudi zakonca, dve priči in uradna oseba.
Datume dejstev se je vpisovalo z arabskimi številkami, in sicer dan s številko, v
oklepaju z besedo, mesec z besedo, leto pa z arabskimi številkami. Ure so se prav tako
zapisovale z arabskimi številkami od 00 do 24, minute pa od 00 do 60.
Osebni podatki staršev novorojenega otroka, osebni podatki zakoncev in osebni
podatki umrlih so se vpisovali po podatkih iz matičnih knjig ali iz drugih javnih listin.
Vpis se pozneje niso smeli dopolnjevati, razen v primerih, ko je to bilo določeno s
predpisom (npr.: priznanje očetovstva). Če je v rubriki »Poznejši vpisi in zaznamki«
zmanjkalo prostora, se je ta rubrika podaljšala z dodatnim listom, ki je moral biti enake
kakovosti in se je nalepil na notranji strani. List je matičar overil s podpisom in, sicer
tako da je pečat odtisnil tako, da je zajel stran matične knjige in dodatni list.
Matične knjige je bilo potrebno ob koncu leta, na dan 31.12. zaključiti z zaznamkom, ki
je vseboval zadnjo zaporedno številko vpisa, pečat in podpis matičarja.
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Seveda se je pri vpisovanju podatkov zgodila tudi kakšna pisna pomota, ki jo je lahko
matičar popravil sam, brez odločbe, vendar samo v primeru, ko je šlo res za napačno
vpisan podatek. Napake, ki so nastale pred zaključkom vpisa je lahko matičar popravil z
zaznamkom v rubriki »Pripombe«. Napake, ki pa so nastale pri vpisu poznejšega
zaznamka, pa je lahko matičar popravil tako, da je napačno besedilo dal v oklepaj in je
nato nadaljeval s pravilnim besedilom. Tudi po zaključku vpisa je bilo dovoljeno
popravljati napake, vendar pa je moralo biti iz arhiva razvidno, da je šlo za pisno
pomoto.
Poleg izvirnika (Urschrift) matičnih knjig je potrebno voditi tudi drug izvod matičnih
knjig, to je tako imenovani dvojnik (Zweitschrift), ki se vodi na enakih obrazcih kot
izvirnik. Poleg podpisa je matičar pripisal označbo »l.r.«. Tudi dvojnik se je ob koncu
koledarskega leta zaključil po enakem postopku kot izvirnik. Dvojniki se hranijo
(aufbewahren) na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer se vpisujejo poznejši zaznamki
(spätere Vermerke) na podlagi obvestil upravnih enot.
K vsaki matični knjigi se je vodil abecedni register, ki se je vodil po začetnih črkah
priimkov in po strogi abecedi.
Vpis smrti neznane osebe se je v register vpisal pod črko »N«.
Zakonca sta se v register k poročni matični knjigi vpisala s priimkom, ki sta ga imela po
sklenitvi zakonske zveze.
Naknadne vpise se je v register zapisalo za tekoče leto in za leto v katerem je dejstvo
nastalo.
Kadar je šlo za spremembo osebnega imena se je to v registru spremenilo tako da, se
je prejšnje dalo v oklepaj in se je pripisalo novo.
Matične knjige se hranijo v ognjevarnih omarah, saj so podatki v njih izrednega
pomena za vsakega posameznika in je potrebno onemogočiti dostop do le-teh
nepooblaščenim osebam (unbefugte Personen), da ne bi prišlo do zlorab (Mißbrauch)
ali uničenja (Vernichtung). Matične knjige, katerih zadnji vpis je starejši od sto let
hranijo Arhiv Republike Slovenije oz. pristojen območni arhiv (Škofijski arhiv Maribor).
Spisi so se vlagali v poseben arhiv k matičnim knjigam in so morali biti razvrščeni po
vrstah matičnih knjig in po letih, v katerih so bili opravljeni temeljni vpisi in po
zaporednih številkah vpisov.
Matičar lahko ob upoštevanju določb Zakona o varstvu osebnih podatkov iz Zakona o
matičnem registru, dovoli stranki vpogled v matično knjigo, mora pa biti pri vpogledu
osebno navzoč. Vpogled se dovoli (Einsicht erlauben) le za določen vpis ali spis.
Obrazci izpiskov kot tudi obrazci matičnih knjig, se od izdaje do danes niso bistveno
spremenili.
Če je matična knjiga ali posamezen vpis v knjigi uničen ali pogrešan je bilo potrebno
prepisati drugi izvod in na prvi notranji strani označiti, da je matična knjiga prepisana,
ter navesti vse podatke o vrsti knjige, naselje, za katero se vodi, katere strani in tekoče
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številke vpisov so prepisane. Zaznamek je overil (beurkunden) predstojnik upravne
enote s podpisom in pečatom. Če sta bila uničena ali pogrešana oba izvoda matične
knjige, se je obnova odredila z odločbo upravne enote, s katero se je odredil postopek
in rok, v katerem je morala biti knjiga obnovljena (po Trnovšek in dr., 2004, str. 3236).

4.2 MATIČNE KNJIGE V REPUBLIKI AVSTRIJI
4.2.1 ORGANIZIRANOST JAVNE UPRAVE
Če z zakonom ali uredbo ni drugače določeno matične zadeve, to je zadeve, ki se tičejo
osebnega statusa posameznika, urejajo občine. To je njihova prenesena naloga. Pod
matično službo se razume matična služba 1. stopnje, pod matično službo organ občine
ali zveza občin, da skrbijo za izvajanje nalog. Naloge okrajnih upravnih organov so
postopki v zvezi z registracijo istospolne partnerske skupnosti (eingetragene
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare) in so le-ti organ 1. stopnje.
Občine se lahko za opravljanje svojih prenesenih nalog po potrebi, po uredbi oz.
odloku deželnega glavarja (nach Verordnung des Landeshauptmanns), združujejo v
občinska združenja (Gemeindeverbände), če je s tem zagotovljeno boljše, bolj varčno,
bolj ekonomično in bolj smotrno vodenje matičnih knjig.
Uredba mora vsekakor določati:
• občine članice
• oznako združenja sklicujoč se na sedež
• sedež združenja.
Če se združijo občine, ki ne spadajo pod isti okraj (Bezirk) uredba določa tudi kateri
upravni organi so dolžni izvajati določene naloge. Članice združenja si morajo vzajemno
pomagati, deželni glavar pa mora preverjati delovanje matičnih služb in skrbeti za
pravilno vodenje matičnih knjig. Za odločitve, ki jih na 1. stopnji sprejme deželni
glavar, ni rednega pravnega sredstva (ordentliches Rechtsmittel).
Uredba stopi v veljavo z dnem pričetka novega koledarskega leta.
Združenje je možno prav tako razpustiti in preoblikovati, če se ugotovi, da članstvo v
združenju ne služi več svojemu prvotnemu namenu.
4.2.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ MATIČNIH KNJIG
Za zadeve matičnega pomena je tudi v Republiki Avstriji pomemben datum 20.2.1784,
ko je »cesarski patent« določil, da morajo vsi katoliški duhovniki od takrat naprej voditi
3 knjige, rojstno in poročno matično knjigo, ter knjigo umrlih. Oblika in vsebina teh
treh knjig je bila točno določena.
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Tako so iz do takrat za cerkvene namene nastale matične knjige. Z dvema izjemama je
ostalo to pravilo do priključitve Avstrije na »Tretji rajh«, ki je 1.8.1938 uvedel
obligacijsko civilno poroko in s 1.1.1939 z uvedbo oz. prevzemom vpisov v matične
knjige, ki so jih po novem izdajali občinski uradi (Gemeindeämter), ki so imeli za to
posebej pooblaščene matičarje.
Priključitev občinskih uradov pri sklenitvi zakonske zveze je bila v Avstriji prvič
predvidena 1868 leta, ko je bila uvedena t.i. prisilna civilna poroka za vsak primer, v
kateri je pristojen duhovnik zavrnil oklic in poroko. V takih primerih je bil za oklic in
poroko ter vpis v poročni register pristojen območni upravni organ. Civilna poroka je
bila obvezna (obligatorisch) že od 1895.
4.2.3 PRAVNA PODLAGA
Po priključitvi k »Tretjemu rajhu« so bili v Avstriji uvedeni 1.8.1938 nemški Zakon o
zakonski zvezi in 1.1.1939 Zakon o osebnem statusu. Bistvene spremembe, ki sta jih
prinesla ta dva zakona so bile, da se je namesto verske sklenitve zakonske zveze
(konfessionelle18 Eheschließung) uvedla obvezna civilna poroka (verpflichtende
standesamtliche Trauung) in da so se namesto verskih registrov uvedli registri, ki so jih
vodili pristojni območni upravni organi, to je uradi, katerim so bile te naloge dodeljene
1.1.1939.
Avstrijski zakonodajalec se je zadovoljil s tem, da je prenesel vsa nemška pravna
pravila, odpravo nacionalno socialističnega dobrega mnenja in mnoga pravila zaradi
protiustavnosti preklical oz. jih skozi posebne zakone in novele prilagodil.
Kljub upanju, da bi kmalu imeli svoj zakon, ki bi urejal zadeve osebnega statusa
posameznika, se je želja uresničila šele po 40. letih po ponovni vstaji Avstrije in po
zaključku velike družinske reforme. Čas priprave Zakona za urejanje osebnega statusa
(Personensandsgesetz / PstG) je bil uporabljen za preveritev koristnosti tradicionalnih
pravil, določiti mesto zakonskega stanu (Famillienstand) v organizaciji organov in
poiskati poti za pravilno uporabo na ravni modernih tehničnih pripomočkov.
1.1.1984 je končno stopil v veljavo Zakon za urejanje osebnega statusa posameznika.
Ta veljavni zakon s svojo izvedbeno zakonodajo (posameznim odlokom in navodili)
ureja formalno Zakon osebnega statusa. To so norme o osebnem položaju in
sodelovanje z upravnimi organi pri sklenitvi zakonske zveze.
Zadeve v zvezi z osebnim statusom posameznika, vključno z naravo registrov, so se če
v zakonu ni bilo določeno drugače, prenesle na javnopravne teritorialne skupnosti
(Gebietskörperschaften). Prenesene naloge (übertragene Aufgaben) pomeni, da se
zakon izvaja (Gesetz ausführen) na lokalni ravni, to je, da ga izvaja občinski urad, po
nalogu države (im Auftrag des Staates). Občinski uradi, so se lahko z Uredbo okrajnega

18 auch kirchliche/katolische Eheschließung
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glavarstva (Verordnung der Bezirkshauptmannschaft) za opravljanje nalog s področja
osebnega statusa pridružili matičnim uradom. Pravna oseba občinski urad
(Gemeindeamt) oz. zveza občin (Gemeindebund) je tako kot vsaka pravna oseba
potreboval za izvedbo svojih nalog pomoč organov. Večina avstrijskih pokrajin
(Bundesländer) je sprejela predpis,da se morajo uradniki, ki urejajo matične zadeve
posebej izobraževati in izpopolnjevati. Usposobljeni za to prejmejo potrdilo o
usposobljenosti. Kako se je kvalificiranost uradnikov preverjala v zakonu ni bilo
določeno (po Schlacher in Strobl, 2001, str. 31, 32).
4.2.4 VODENJE MATIČNIH KNJIG
Naloge matičnih uradov (Aufgaben der Standesämter) so vodenje treh temeljnih knjig
in sicer rojstne matične knjige, poročne matične knjige in matične knjige umrlih
(Führung des Geburtenbuches, Heiratsbuches und Sterbebuches). V te knjige se
vpisujejo (eintragen) vsa dejstva v zvezi s spremembo osebnega statusa (Änderungen
des Personenstandes) posameznika in so na primer: prijava rojstva (Anzeige der
Geburt), naknadni vpis rojstva (nachträgliche Eintragung der Geburt), priznanje
očetovstva
(Vaterschaftsanerkennung),
sprememba
osebnega
imena
(Namensänderung), sklenitev zakonske zveze (Eheschließung), razveza zakonske zveze
(Scheidung der Ehe) in drugo. Skozi vpise in opombe se te knjige nenehno vodijo
naprej (ununterbrochen fortführen) in se hkrati posodabljajo (aktualisieren).
Matičarjeva naloga je tudi, da pred namero sklenitve zakonske zveze izvede predhodni
postopek ugotovitve glede zadržkov za sklenitev zakonske zveze. To je zelo pomembna
pravna in upravna dejavnost, ki je javnosti največkrat prikrita.
Matičar pa poleg vodenja knjig opravlja tudi druge naloge kot so izdajanje potrdil in
izpiskov (Ausstellung von Bestätigungen und Auszügen) iz matičnih knjig, kot so prijava
zakonske zveze (Anmeldung zur Eheschließung), spričevalo o sposobnosti za zakon
(Ehefähigkeitszeugnis), pri nas temu pravimo potrdilo o samskem stanu in nenazadnje
matičarji sodelujejo pri najpomembnejšem dogodku kot je poroka (Trauung).
4.2.4.1 Splošno o vodenju
Matične knjige služijo potrditvi ali kot dokaz (Nachweis) o rojstvu, poroki ali smrti
osebe in njenega osebnega statusa. Vsako stanje, ki je povezano z osebnim statusom
posameznika je potrebno glede na krajevno pristojnost, to je glede na kraj nastanka
dogodka, vnesti oziroma zabeležiti v matično knjigo. To storijo uradniki matičarji, ki so
zadolženi za vodenje.
Vsako dejstvo, ki se nanaša na osebni status posameznika in nastopi v državi je
potrebno vnesti v matične knjige. Tudi dejstvo, ki se zgodi v tujini je potrebno vnesti v
matično knjigo, po pooblastilu osebe, ki izkaže pravni interes in če se osebni status oz.
nastalo dejstvo nanaša na:
• avstrijskega državljana (österreichischer Staatsbürger)
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•

•

brezdomca
(Heimatloser/Obdachloser)
ali
osebe
z
nepojasnjenim
državljanstvom (Personen ungeklärter Staatsbürgerschaft), če ima naslov
bivanja v Republiki Avstriji
begunca (Flüchtling).

Tako kot sem že nekajkrat omenila mora vsak matični organ voditi tri temeljne knjige,
vendar pa je poleg le-teh potrebno voditi tudi knjigo o registracijah istospolnih
partnerskih skupnosti. Občina Dunaj mora voditi knjigo vpisov razglasitev za mrtvega.
Glede uporabe, hrambe, izgube matičnih knjig ne ugotavljam posebnih razlik, razen te,
da se v republiki Avstriji še vedno ne vodi elektronski matični register tako kot v
republiki Sloveniji, zato o tem ne bom pisala in ponavljala že napisanega.
4.2.4.2 Krajevna pristojnost
Krajevna pristojnost (örtliche Zuständigkeit) se vrši glede na nastanek matičnega
dejstva, to je glede na nastanek rojstva, poroke, registracije istospolne partnerske
skupnosti in nastanka smrti. To pomeni, da matično dejstvo nastalo v neki občini,
zabeleži pristojna občina po nastanku dogodka z izjemo matičnih dejstev nastalih v
tujini ali pod zastavo Republike Avstrije (npr. rojstvo ali smrt na ladji) katere vodi
občina Dunaj. Če ni možno ugotoviti kraja nastanka matičnega dejstva se šteje za kraj
nastanka dejstva, kraj najdbe. Če ni možno ugotoviti kraja nastanka matičnega
dejstva, ker se je dejstvo zgodilo v prevoznem sredstvu, se šteje za kraj nastanka
dejstva kraj, v katerem se oseba prinese iz prevoznega sredstva.
4.2.4.3 O matičarjih
Matičarji so uradniki, ki imajo v našem življenju kar se priznanja osebnega statusa tiče,
dokaj pomembno vlogo in se z njimi srečamo nekajkrat v življenju.
V večini avstrijskih pokrajin imajo matičarji izobraževanja in usposabljanja katera
zaključijo s prejemom potrdila o usposobljenosti, katerega oblika ni formalno
predpisana. Prav tako v zakonu ni določeno kako se kvalificiranost uradnikov preverja.
Matičar mora biti v vsakem primeru javni uslužbenec ali oseba, ki je na podlagi
pogodbe zaposlena v občini ali skupnosti. Prevladujoči del avstrijskih uradnikov
matičarjev pripada skupini uradnikov z visoko strokovno izobrazbo. Posamično so tudi
uradniki višje stroke, tudi pravniki. V manjših občinah pa so uradniki tudi s
srednješolsko izobrazbo.
Načeloma bi lahko vsaka izmed 2.359 avstrijskih občin imela lasten matični urad,
vendar pa takšen primer najdemo samo v Koroški regiji. Za boljšo izvedbo in vodenje
matične službe se mnoge občine na podlagi zakona združujejo v matična združenja po
uredbi deželnega glavarja.
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Izvedba novih nalog je prinesla nova pravila državljanskih pravic z vodenjem
državljanske evidence in izdajanjem državljanskih potrdil.
Prav tako je vedno večja usmerjenost k državljanom, uporabnikom storitev (Kunde),
obogatila katalog nalog avstrijskega matičarja. Servis državljanom in prijaznost do
državljanov stopata vedno bolj v ospredje (po Schlacher in Strobl, 2001, str. 33, 34).
Področje, ki je danes že zelo dobro organizirano in tudi dobro deluje, je pridobivanje
informacij preko najnovejše informacijske tehnologije, interneta, ki ponuja bogastvo
možnosti poleg konvencionalnih medijev kot so strokovni časopisi.
V prvi vrsti so tudi združenja matičarjev tista, ki te informacije objavijo na internetnih
straneh združenja. K temu spadajo sedanji aktualni zakoni, prav tako odločitve sodišč v
zvezi z osebnimi stanji posameznika tako kot vsesplošni pregled, ki v veliki meri
olajšajo delo matičnih uradnikov.
Avstrijsko združenje že od oktobra 2000 skrbi na internetnih straneh za hitrejšo
obveščenost.
Poleg tradicionalnih informacijskih virov, lahko pridemo do informacij tudi na uradnih
spletnih straneh uradov, združenja, na državnih spletnih straneh, seveda pa se lahko
občani o podrobnostih zanimajo tudi pri lokalnih matičnih uradih (po Schlacher in
Strobl, 2001, str. 71).
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5 ZDRUŽENJA, KI DELUJEJO NA PODROČJU MATIČNIH
ZADEV

5.1 ZDRUŽENJE UPRAVNIH DELAVCEV SLOVENIJE
V Republiki Sloveniji je bilo leta 1999 ustanovljeno Združenje strokovnih delavcev
upravnih notranjih zadev (v nadaljevanju: ZUNZ), ki danes šteje približno 700 članov
(Mitglieder). Decembra 2010 na občnem zboru pa je bilo predlagano in izglasovano
novo ime združenja, in sicer Združenje upravnih delavcev Slovenije (v nadaljevanju:
ZUDS) (Fachverband der slowenischen Verwaltungsbeamten), saj potrebe kažejo na
širitev združenja tudi na druga delovna področja. Predsednica združenja je mag.
Bojana Zadravec zaposlena na UE Maribor kot vodja Oddelka za osebna stanja in
državljanstvo.
Združenje deluje v osmih sekcijah:
•
•
•
•
•
•
•
•

sekcija
sekcija
sekcija
sekcija
sekcija
sekcija
sekcija
sekcija

za
za
za
za
za
za
za
za

promet,
orožje in eksplozivne snovi ter zbiranje in združevanje,
osebna stanja in matične zadeve,
migracije,
registracijo prebivalstva in javne listine in,
informatiko
okolje in prostor
tretje življenjsko obdobje.

Cilji združenja so prizadevanje za strokovno raven dela; spodbujanje članov za
strokovno izpopolnjevanje in strokovno in kakovostno delo na področju upravnih
notranjih zadev; sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva in
sorodnimi društvi; sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali
znanstveno ukvarjajo s področji pravnih in upravnih znanosti; sodelovanje pri razvoju
stroke upravnih notranjih zadev.
Združenje izvaja naslednje naloge:
• organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev, posvetov, tečajev
in strokovnih ekskurzij,
• organizira javne predstavitve dejavnosti društva v obliki problemskih konferenc,
posvetov in seminarjev,
• zalaga in izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti društva v skladu z
veljavno zakonodajo,
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•

sodeluje z državnimi organi s področja upravnih notranjih zadev pri
razreševanju strokovnih vprašanj ter daje pobude za sprejem ustrezne
zakonodaje na področju upravnih notranjih zadev.

Na spletni strani združenja obstaja tako imenovana ZUNZ lista na kateri se posredujejo
predlogi in vprašanja, na katera pa odgovarjajo predsedniki, posamezniki sekcij, glede
na področje, ki ga zajema predlog ali vprašanje.
Organi
•
•
•
•

društva (Verbandsbehörde):
občni zbor (Hauptversammlung),
izvršni odbor (Exekutivausschuss),
nadzorni odbor (Kontrollorgan),
disciplinska komisija (Disziplinkomission).

Izvršni odbor se sestane 2 x letno, 1 x letno pa se skliče in sestane občni zbor.
Sekcija za osebna stanja in matične zadeve je od leta 2004 vključena tudi v Evropsko
združenje matičark in matičarjev (EVS - Europäischer Verband der Standesbeamtinnen
und Standesbeamten), ki povezuje združenja matičarjev iz Anglije, Avstrije, Belgije,
Italije, Nemčije, z Nizozemske, s Poljske, Slovaške, iz Škotske, Švice in Slovenije in je
bilo ustanovljeno leta 2000. Cilji in naloge EVS so med drugim medsebojna izmenjava
informacij o pravnem razvoju na področju osebnega statusa, zakonske zveze,
otroškega in družinskega prava, prava na področju državljanstva in prava na sorodnih
področjih. EVS si prizadeva, da bi pozitivno vplivala na liberalizacijo in poenotenje
predpisov na področju osebnih stanj v državah članicah EVS kakor tudi v drugih
državah Evropske unije. (ZUNZ, 2011)

5.2 ZDRUŽENJE AVSTRIJSKIH MATIČARJEV
Združenje avstrijskih matičarjev (Fachverband der österreichischen Standesbeamtinnen
und Standesbeamten) je bilo ustanovljeno kmalu po koncu vojne leta 1946. Nekdanje
Nacionalno združenje matičarjev Nemčije s svojo odlično organiziranostjo in s svojim
bogatim napredovalnim izobraževanjem je bilo omenjenemu združenju velik vzor.
Decembra 1947 je izšla prva službena revija avstrijskega matičnega urada, leta 1948
pa je bila ustanovljena podružnica na Dunaju. V prvem desetletju je imelo združenje
bolj centralistično strukturo. Ferdinand Daschenka, generalni direktor, se je razvijal
vedno bolj centralistično in le to je koordiniralo celotno dogajanje združenja.
1972 pa se je začelo novo obdobje. Zgodila se je generacijska menjava in drastične
zakonske spremembe. Aldo Kathriner in Hans Hintermüller naj bi v prihodnosti igrala
odločilno vlogo. Kathriner je odprl združenje in tako vključil vseh 9 regij v združenje.
Nasledniki so delali v tem smislu naprej. Svoje delovanje razteza na območju celotne
Republike Avstrije. Leta 2001 je štelo nekaj več kot 3000 članov. Združenje je pravna
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oseba, ni pa politično naravnana in se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Leta 1993
mu je bil dodeljen naziv neprofitne organizacije (gemeinnütziger Verein).
Združenje je razdeljeno v 9 deželnih in okrožnih skupin. Deželnim skupinam je
dodeljena odgovornost za strokovno usposobljenost članov in ohranitev stikov med
okrožnimi skupinami. Člani združenja se delijo na stalne in izredne. Vsi člani imajo
pravico, da se udeležujejo dogodkov združenja in do uporabe institucij. Pravica do
volitev pripada stalnim članom.
Organi
•
•
•
•
•
•

združenja so:
skupščina (Versammlung),
predsedstvo (Präsidium),
upravni odbor (Vorstand)
strokovni odbor (Fachausschuss)
revizor (Rechnungsprüfer),
arbitražno sodišče (Schiedsgericht).

Skupščina je najvišji organ združenja in zaseda vsaka 4 leta. Za obravnavo izrednih
zadev se lahko skliče tudi izredna skupščina.
Upravni odbor sestavljajo:
• predsednik združenja (Präsident),
• podpredsednik (Vizepräsident),
• finančni referent (Finanzreferent),
• 9 deželnih direktorjev (Landesleiter),
• zapisnikar (Schriftführer).
Vsi funkcionarji (Funktionäre) so voljeni (werden…gewählt) za 4 leta. Predsednik
predstavlja in zastopa združenje navzven, prav tako predseduje skupščini, predsedstvu
združenja in upravnemu odboru, vodi zvezni urad in je odgovoren za odvijanje tekočih
zadev.
Prijateljski odnosi združenja z združenji iz sosednjih držav segajo daleč nazaj v začetke
ustanovitve združenja. Center internacionalnih združenj je postal Bad Salzschlirf.
Mnoga srečanja s tujimi prijatelji so pomembno poglavje celotne zgodovine združenja.
Redna izmenjava izkušenj (Ausstausch von Erfahrungen) in medsebojno delovanje
preko državnih meja (grenzüberschreitende Zusammenarbeit) je prav gotovo velika
pridobitev. Tako leta 1983 ni bilo nobenega dvoma o ustanovitvi Združenja Evrope (po
Schlacher in Strobl, 2001, str. 35, 36).
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6 MATIČNI REGISTER

Matični register (Personenstandsregister) je računalniško vodena baza podatkov
(elektronische Datenbank), v katero se vpisujejo matična dejstva: rojstvo, zakonska
zveza in smrt ter druga dejstva, določena z zakonom.
Matični register je razvid osebnih stanj državljank in državljanov Republike Slovenije (v
nadaljevanju: državljanov Republike Slovenije) in razvid rojstev, zakonskih zvez in smrti
tujih državljank in državljanov (v nadaljevanju: tujcev), ki so nastala na območju
Republike Slovenije.
Sestavni del matičnega registra je zbirka listin, ki so podlaga za vpis v matični register.
Izpiski iz matičnega registra in potrdila, ki se izdajajo na podlagi vpisov v matični
register, imajo dokazno moč javnih listin (2. člen ZMatR-UPB2).
Za vpis matičnega dejstva v matični register je pristojna upravna enota, na območju
katere je matično dejstvo nastalo ali se ga mora po določbah tega zakona vpisati v
matični register (3. člen ZMatR-UPB2).
V matični register se za državljane RS vpisujejo:
1. podatki o rojstvu (Geburtsdaten): priimek in ime, spol, dan, mesec, leto, ura in kraj
rojstva, državljanstvo, EMŠO (ZMR-Zahl - Melderegisterzahl19); podatki o otrokovih
starših: priimek in ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča;
2. izjava o izbiri osebnega imena (Personenname) za pravni promet;
3. priznanje (Anerkennung), ugotovitev (Feststellung) in izpodbijanje očetovstva
(Anfechtung der Vaterschaft) ali materinstva (Mutterschaft);
4. posvojitev (Adoption);
5. sprememba osebnega imena (Namensänderung);
6. sprememba osebnega imena staršev (Namensänderung der Eltern);
7. podaljšanje (Verlängerung) in odvzem roditeljske pravice (Entzug des Elternrechts)
ter prenehanje tega ukrepa;
8. skrbništvo (Vormundschaft) ter prenehanje tega ukrepa;
9. odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti (Entziehung und Wiederherstellung der
Geschäftsfähigkeit);
10. pridobitev in prenehanje državljanstva (Erwerb und Verlust der
Staatsbürgerschaft);
11. sprememba spola (Geschlechtsumwandlung);
12. podatki o sklenitvi zakonske zveze (Angaben zur Eheschließung): dan, mesec, leto
in kraj sklenitve zakonske zveze; podatki o zakoncu: priimek in ime, EMŠO,
državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, priimek po sklenitvi zakonske zveze;

19 in Österreich
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13. neveljavnost in prenehanje zakonske zveze (Ungültigkeit und Beendigung der Ehe);
14. podatki o smrti: dan, mesec, leto, ura in kraj smrti;
15. pravna podlaga vpisa (vrsta listine, kdo jo je izdal in kje se hrani);
16. popravki napak in spremembe že vpisanih podatkov;
17. datumi, oznake, statusi in drugi tehnični podatki, potrebni za vodenje podatkovne
baze;
18. podatki o registraciji istospolne partnerske skupnosti: dan, mesec, leto in kraj
registracije istospolne partnerske skupnosti; podatki o partnerju: priimek in ime, EMŠO,
državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča partnerjev;
19. neveljavnost in prenehanje istospolne partnerske skupnosti.
Za tujce (Ausländer) se v matični register vpisujejo podatki iz 1. točke, razen podatka o
državljanstvu ter podatki iz 12., 14., 15., 16. in 17. točke prejšnjega odstavka, v kolikor
so matičarju v času vpisa matičnega dejstva znani.
Podatki iz 18. in 19. točke prvega odstavka se vpisujejo v register istospolnih
partnerskih skupnosti, ki je sestavni del matičnega registra.
V matičnem registru se osebni podatki zbirajo in nadalje obdelujejo za ugotavljanje,
urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti državljanov Republike Slovenije in tujcev,
za odločanje o njihovih pravicah in obveznostih ter za druge zakonite namene (4. člen
ZMatR-UPB2).
V letu
•
•
•
•

2010 so v UE Maribor v MR vpisali 8906 novih dejstev, od tega:
970 podatkov o sklenitvi zakonske zveze,
2645 rojstev,
2112 smrti in
3179 sprememb osebnih stanj.

6.1 VODENJE MATIČNEGA REGISTRA
se vodi v centralnem informacijskem sistemu (zentrales
Informationssystem). Pristojni matičar v centralno informatizirano bazo (zentrale
Datenbank), ki jo za celo območje Republike Slovenije vodi in vzdržuje ministrstvo,
pristojno za upravne notranje zadeve (vom Ministerium für innere Angelegenheiten
führen und warten), za svoje območje vnaša podatke, ki se v skladu z zakonom
vpisujejo v matični register (gesetzmäßig ins Standesregister eintragen).
Matični

register

Glede na tehnične in druge možnosti se v centralni informatizirani bazi matičnega
registra hranijo tudi deli ali celotna zbirka listin (im Standesregister die gesamte
Urkundensammlung aufbewahren).
Metodologijo in pogoje vodenja matičnega registra iz prejšnjega odstavka predpiše
minister, pristojen za upravne notranje zadeve (19. člen ZMatR-UPB2).
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Matičar vpisuje v matični register le tista dejstva in podatke, ki so mu bili prijavljeni
oziroma, ki jih vsebujejo akti organov, pristojnih za odločanje o spremembi osebnih
stanj. Organ, ki izda odločbo oziroma drugo javno listino (Urkunde), ki vpliva na
spremembo osebnega stanja vpisane osebe (den Personenstand der eingetragenen
Person berühren), mora listino posredovati pristojnemu organu v petnajstih dneh od
dneva njene pravnomočnosti (Rechtskraft) oziroma izdaje (Ausstellung).
Matičar je dolžan pred vpisom dejstva ali podatka v matični register preveriti oz.
ugotoviti pravilnost podatkov (Richtigkeit der Daten ermitteln) po uradnih evidencah in
takoj izvršiti vpis.
Že vpisano dejstvo ali podatek (bereits eingetragene Angabe) se lahko v matičnem
registru spremeni, dopolni ali briše (ändern, ergänzen, löschen) le na podlagi
pravnomočne odločbe pristojnega organa (aufgrund des von der zuständigen Behörde
rechtskräftigen Bescheids) ali akta drugega organa, pristojnega za odločanje o
spremembi osebnih stanj.
Če vpis spremembe osebnega stanja, glede na stanje, ki ga izkazuje matični register ni
mogoč, matičar postopek prekine, stranko pa napoti na organ, pristojen za rešitev
predhodnega vprašanja (Vorfrage) (20. člen ZMatR-UPB2).
Matičar mora o vpisu rojstva, sklenitvi zakonske zveze in smrti ter o spremembi drugih
podatkov, vpisanih v matični register, najpozneje v treh dneh obvestiti vse organe, ki
imajo zakonsko podlago za pridobitev teh podatkov (21. člen ZMatR-UPB2).
O rojstvu, sklenitvi zakonske zveze ali smrti tujca mora matičar v treh dneh od vpisa, v
skladu z določili sklenjene mednarodne pogodbe, posredovati izpisek iz matičnega
registra ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve oziroma pristojnemu tujemu
diplomatskemu ali konzularnemu predstavništvu (diplomatische oder konsularische
Vertretung), zaradi posredovanja državi, katere državljan je vpisan (22. člen ZMatRUPB2).
Izpiski iz matičnega registra (Abschriften aus dem Standesamtsregister) vsebujejo
(beinhalten) zadnje podatke, ki so bili vpisani do izdaje izpiska.
Izpisek ali potrdilo (Bescheinigung/Bestätigung) iz matičnega registra lahko izda
pristojni organ, ki prejme vlogo, ne glede na to, kateri organ je vpis opravil.
Zaradi uveljavljanja pravic iz različnih pravnih naslovov lahko matičar na zahtevo
stranke izda izpisek iz matičnega registra z vsemi vpisanimi spremembami osebnega
stanja.
Potrdila, ki se izdajajo na podlagi matičnega registra, vsebujejo vse podatke, vpisane v
matičnem registru ali podatke o posameznih vpisanih dejstvih.
Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska
narodna skupnost (Volksgruppe), se izdajajo izpiski in potrdila iz matičnega registra v
slovenščini in v jeziku narodne skupnosti.
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Obliko in vsebino izpiskov iz matičnega registra predpiše minister, pristojen za upravne
notranje zadeve (23. člen ZMatR-UPB2).
Matični register je trajnega pomena. Podatki se v matičnem registru hranijo sto let od
zadnjega vpisa, nato pa se skupaj z zbirko listin izročijo v hrambo Arhivu Republike
Slovenije.
Matične knjige, ki so se vodile po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona,
hranijo pristojni organi sto let od zadnjega vpisa, po poteku tega časa pa se izročijo v
hrambo Arhivu Republike Slovenije. Matične knjige, ki so jih vodili organi verskih
skupnosti, se lahko izročijo arhivom posameznih verskih skupnosti.
Izpiske in potrdila iz matičnega registra ali matičnih knjig, ki so bile izročene arhivom,
izdaja matičar (24. člen ZMatR-UPB2).
Napake v matičnem registru, nastale pri vpisovanju dejstva ali podatka, popravi
matičar po uradni dolžnosti na način, ki ga predpiše minister, pristojen za upravne
notranje zadeve.
Če je potrebno tako napako popraviti tudi v evidencah drugih organov, jih mora
matičar v roku treh dni od poprave napake o tem obvestiti.
Za popravke podatkov v matičnem registru, ki pomenijo uskladitev s podatki med
evidencami se ne plačuje upravna taksa (Verwaltungsabgabe/-gebühr wird
eingehoben) (25. člen ZMatR-UPB2).
V primeru uničenja (Vernichtung) matičnega registra mora pristojni organ register
obnoviti. Način obnove predpiše minister, pristojen za upravne notranje zadeve.
Za obnovo (Wiederherstellung) matičnega registra morajo posamezniki in pravne osebe
pristojnemu organu posredovati vse podatke ali javne listine, za katere vedo oziroma z
njimi razpolagajo (26. člen ZMatR-UPB2).
Matične knjige so se v Upravni enoti Maribor vodile do začetka leta 2010 in so ostale v
veljavi do prenosa podatkov iz matičnih knjig v matični register. Sedaj, ko je matični
register skoraj v celoti (97%) vzpostavljen, se nastala matična dejstva ne vpisujejo več
v matične knjige temveč samo v matični register. Do tega trenutka so v UE Maribor
preneseni podatki za 195.536 oseb oziroma 99,9 % vseh državljanov Republike
Slovenije, vpisanih v rojstnih matičnih knjigah, ki jih vodijo na UE Maribor.

6.2 ZBIRANJE
REGISTRA

IN

POSREDOVANJE

PODATKOV

IZ

MATIČNEGA

Ker gre za osebne zadeve, ki se nanašajo na posameznika, je zbiranju in posredovanju
podatkov potrebno posvetiti še posebno veliko mero previdnosti. Posameznik lahko
zaprosi za izdajo potrdila na upravni enoti (Oddelek za matične zadeve) osebno ali
preko portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom (qualifizierte
Digitalbescheinigung). Če posameznik zaprosi za potrdilo osebno na upravni enoti mora
priložiti veljaven osebni dokument (Personalpapiere), na podlagi katerega uradna
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oseba preveri njegovo identiteto, in overjeno pisno privolitev osebe, na katero se vpis
nanaša, če zahteva potrdilo za drugo osebo. Pisne privolitve ne potrebuje, če vloži
vlogo za mladoletno osebo kot zakoniti zastopnik (gesetzlicher Vertreter).
V primeru e-vloge za izdajo potrdila pa mora posameznik po elektronski poti poslati
elektronsko podpisano in izpolnjeno vlogo za izdajo potrdila iz matičnega registra in
overjeno skenirano pisno privolitev osebe, na katero se vpis nanaša, če zahteva
potrdilo za drugo osebo. Upravna enota preveri identiteto posameznika na podlagi
uradnih evidenc in veljavnost elektronskega podpisa. Upravna enota izdano potrdilo
prosilcu pošlje po pošti (E-uprava, 2010).
Izpisek ali potrdilo iz matičnega registra lahko pridobi posameznik, na katerega se vpis
nanaša, prav tako pa tudi druge osebe, vendar le, če imajo njegovo pisno privolitev
(schriftliche Einwilligung) ali zakonsko pooblastilo (gesetzliche Vollmacht).
Če vpisani ni več živ, lahko izpisek ali potrdilo iz matičnega registra pridobijo osebe, ki
izkažejo pravni interes (Rechtsinteresse), če temu ne nasprotujejo ožji družinski člani
(Familienangehörige) zakonec (Ehegatte), otrok (Kind) ali starši (Eltern) ali če vpisani
za časa življenja ni izrecno prepovedal posredovanja osebnih podatkov tretjim osebam
(an dritte Personen weiterleiten).
Podatke pa lahko za opravljanje svojih nalog s svojega delovnega področja uporabljajo
tudi delavci ministrstva za notranje zadeve in delavci upravnih enot. Enako velja tudi za
vpogled v matični register.
Za obdelavo osebnih podatkov iz matičnega registra se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja varstvo osebnih podatkov (Datenschutz regeln).
Za vodenje matičnega registra pristojni organ (zuständiges Organ) zbira osebne
podatke (persönliche Abgaben sammeln) iz 4. člena tega zakona od organov, pravnih
oseb (Rechtspersonen) ali posameznikov (Einzelne), ki morajo po tem zakonu
obveščati (verständigen) pristojni organ, in iz že obstoječih zbirk podatkov pristojnega
organa.
O zbiranju podatkov od organov, ki morajo po tem zakonu obveščati pristojni organ, ali
iz že obstoječih zbirk podatkov, pristojni organ ni dolžan obvestiti posameznika, na
katerega se ti podatki nanašajo.
Osebne podatke iz matičnega registra lahko uporabljajo za opravljanje nalog iz svojega
delovnega področja delavci ministrstva, pristojnega za upravne notranje zadeve in
pristojnega organa, uporabljajo pa jih lahko tudi drugi uporabniki, ki so za njihovo
pridobivanje pooblaščeni z zakonom ali s pisno privolitvijo posameznika (27. člen
ZMatR-UPB2).
Izpiski in potrdila iz matičnega registra se izdajajo na zahtevo posameznika, na
katerega se vpis nanaša, na zahtevo drugih oseb pa le, če imajo njegovo pisno
privolitev ali zakonsko pooblastilo.
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V primeru, da vpisani ni več živ in v času svojega življenja ni izrecno prepovedal
posredovanja svojih osebnih podatkov, se izpiski in potrdila iz matičnega registra lahko
izdajo osebam, ki izkažejo zakoniti interes za uporabo osebnih podatkov in če temu ožji
družinski člani ne nasprotujejo.
Ožji družinski člani po tem zakonu so: zakonec, otroci in starši umrlega (28. člen
ZMatR-UPB2).
Pravico do vpogleda v podatke, ki so vpisani v matični register in v zbirko listin k
matičnemu registru ima posameznik, na katerega se vpis nanaša, druge osebe pa le,
če imajo njegovo pisno privolitev ali zakonsko pooblastilo.
V primeru, da vpisani ni več živ in v času svojega življenja ni izrecno prepovedal
posredovanja svojih osebnih podatkov, imajo pravico do vpogleda v njegove osebne
podatke v matičnem registru osebe, ki izkažejo zakoniti interes za uporabo teh osebnih
podatkov in če temu ožji družinski člani ne nasprotujejo.
V primeru, da je od smrti vpisanega poteklo najmanj 20 let in v času svojega življenja
ni izrecno prepovedal posredovanja svojih osebnih podatkov, imajo ne glede na
določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, pravico do vpogleda v njegove
osebne podatke tudi druge osebe, ki izkažejo, da bodo te podatke uporabljale v
znanstveno-raziskovalne, kulturne ali publicistične namene, ožji družinski člani pa
vpogledu ne nasprotujejo (29. člen ZMatR-UPB2).
Pristojni organ, pri katerem je posameznik vpisan v matični register, posreduje osebne
podatke iz matičnega registra uporabnikom, ki jih potrebujejo za vzdrževanje registrov
in evidenc iz svojega delovnega področja, če so za pridobitev teh podatkov pooblaščeni
z zakonom.
Podatke iz prejšnjega odstavka lahko uporabnikom namesto pristojnega organa
posreduje ministrstvo, pristojno za upravne notranje zadeve. Uporabniki morajo za
posredovanje podatkov z uporabo informacijsko telekomunikacijske tehnologije
(Informations-/Fernmeldetechnologie) izpolnjevati tehnične in druge pogoje, ki jih
določi minister, pristojen za upravne notranje zadeve, ki določi tudi način posredovanja
teh podatkov.
Za posredovanje podatkov uporabnikom iz prvega odstavka tega člena na elektronski
način ali z neposredno računalniško povezavo je potrebno predhodno soglasje ministra,
pristojnega za upravne notranje zadeve (30. člen ZMatR-UPB2).
Podatki iz matičnega registra se lahko uporabljajo tudi za povezovanje s podatki
centralnega registra prebivalstva in s podatki iz drugih evidenc, ki jih vodi pristojni
organ, če je za to pooblaščen z zakonom (31. člen ZMatR-UPB2).
Strokovni nadzor (Fachaufsicht ausüben) nad izvajanjem določb tega zakona
(Ausführung der Gesetzbestimmungen) opravlja ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.
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Nadzor nad izvrševanjem (Vollzugsaufsicht) določb tega zakona izvaja Inšpektorat
(Aufsichtsbehörde) Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve (32. člen ZMatRUPB2).
V letu 2010 so v UE Maribor izdali 19631 izpiskov iz MR, od tega:
•
•
•
•

13750 izpiskov iz MR o rojstvu,
2620 izpiskov iz MR o sklenjeni zakonski zvezi,
3150 izpiskov iz MR o smrti,
111 izpiskov iz MR.

6.3 KAZENSKE DOLOČBE
V primeru zlorab in kršitev (Mißbrauch und Verletzungen) so v posameznih zakonih
navedene tudi kazenske določbe (Strafbestimmungen). Če posameznik pravočasno ne
prijavi rojstva in prijave otrokovega osebnega imena ali smrti so za prekršek (Straftat)
predpisane globe (Bußgelder).
Tudi za pravno osebo in odgovorno osebo pravne osebe je predpisana globa za
nepravočasno prijavo rojstva ali smrti (Anzeige der Geburt oder des Todesfalles). Prav
tako pa je za prekršek kaznovana odgovorna oseba organa, če v predpisanem roku ne
pošlje pravnomočne odločitve (rechtskräftige Entscheidung) ali javne listine
pristojnemu matičarju za vpis v matični register.
Z globo od 100 do 200 eurov se za prekršek kaznuje (ahnden) posameznik, ki v
predpisanem roku ne prijavi rojstva (drugi odstavek 7. in 8. člen), otrokovega
osebnega imena (9. člen) ali smrti (drugi odstavek 12. in 13. člen).
Z globo od 1.000 do 4.500 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v
predpisanem roku ne prijavi rojstva (prvi odstavek 7. in 8. člen) ali smrti (prvi odstavek
12. in 13. člen), odgovorna oseba pravne osebe pa za isti prekršek z globo od 200 do
400 eurov.
Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba organa, ki ne
pošlje pravnomočne sodne odločbe (rechtskräftige Gerichtsentscheidung) ali druge
javne listine pristojnemu matičarju za vpis v matični register v predpisanem roku (drugi
odstavek 10., drugi odstavek 14. in prvi odstavek 20. člena) (33. člen ZMatR-UPB2).

6.4 PRENOS PODATKOV IZ MATIČNIH KNJIG V REGISTER
»V register se iz matičnih knjig prenašajo podatki o osebnem stanju vseh državljanov
RS, ki so bili živi na dan vzpostavitve registra, to je 3.5.2005. Osebe, ki so umrle pred
vzpostavitvijo registra, se v register ne vpisujejo. Prenesejo se vsi podatki, vpisani v
matični knjigi, ki vplivajo na osebno stanje, razen pisnih napak. Pri posameznih
spremembah osebnega stanja se vpiše le spremenjen podatek in datum spremembe.
Po prenosu podatkov iz matične knjige v register se osebno stanje državljanov vodi
samo v registru.
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Če se pri prenosu podatkov (Datenübertragung) ugotovi, da se podatki v matični knjigi
razlikujejo od podatkov, vpisanih v registru prebivalstva (drugačno osebno ime, datum
rojstva, kraj rojstva…) je pristojni organ na območju stalnega prebivališča osebe dolžan
pred posredovanjem podatkov drugim evidencam ugotoviti pravilnost podatkov. Če se
spreminjajo podatki v matičnem registru, mora pristojni organ izdati odločbo o
spremembi vpisanih podatkov v smislu tretjega odstavka 20. člena Zakona o matičnem
registru.
Starši osebe, katere podatki se prenašajo iz matične knjige, se vpišejo v register z
osebnim imenom, veljavnim na dan vpisa, če te osebe niso več žive, pa z zadnjim
osebnim imenom razvidnim iz vpisa v matični knjigi osebe, katere podatek se prenaša.
Po prenosu podatkov osebe iz matične knjige v register se vpis v matični knjigi in
dvojniku zaključi, tako da se pri vpisu v matični knjigi zabeleži datum prenosa
podatkov. Po prenosu podatkov matičnih knjig ni več možno dopolnjevati.
Pravna podlaga (Rechtsgrundlage) vpisa oseb, katerih podatki se prenašajo iz matičnih
knjig v register, je rojstna matična knjiga, v kateri je oseba vpisana. Vpiše se upravna
enota, ki knjigo hrani, matično območje oziroma naselje, za katero se je knjiga vodila,
ter leto, stran in zaporedna številka vpisa.
Prenos podatkov iz matičnih knjig lahko opravljajo matičarji katerega koli pristojnega
organa ne glede na krajevno pristojnost (örtliche Zuständigkeit)« (Trnovšek in dr.,
2004, str. 68-70).
Obliko in vsebino izpiskov iz matičnega registra predpiše minister, pristojen za upravne
notranje zadeve (24. člen ZMatR-UPB2).
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7 VPIS ROJSTVA

Rojstvo otroka v zdravstvenem zavodu (Gesundheitsamt) mora pristojnemu organu
prijaviti zavod.
Rojstvo otroka izven zdravstvenega zavoda mora pristojnemu organu prijaviti otrokov
oče, oziroma oseba, s katero mati živi ali mati, ko je za to zmožna.
Kadar osebe iz prejšnjega odstavka rojstva ne morejo prijaviti, lahko rojstvo prijavi tudi
druga oseba, ki je bila prisotna (anwesend) pri porodu (bei der Geburt) ali je za rojstvo
izvedela.
V primeru, da je prijavitelj (Anzeigende/r) oseba iz drugega in tretjega odstavka, mora
biti prijavi rojstva (Anzeige der Geburt) priloženo potrdilo zdravnika o rojstvu otroka (7.
člen ZMatR-UPB2).

7.1 VPIS ROJSTVA V MATIČNI REGISTER V REPUBLIKI SLOVENIJI
Rojstvo otroka vpiše matičar pristojnega organa, na območju katerega je kraj, kjer se
je otrok rodil (Geburtsort).
Rojstvo otroka med potovanjem s prometnim sredstvom vpiše matičar pristojnega
organa, na območju katerega je kraj, kjer se je materino potovanje končalo.
Otroka neznanih staršev (Kind unbekannter Eltern) vpiše matičar pristojnega organa,
na območju katerega je kraj, kjer je bil otrok najden. Vpis se opravi na podlagi odločbe
pristojnega centra za socialno delo (zuständiges Jugendamt20). Odločba mora vsebovati
priimek in ime, spol otroka in dan, mesec, leto, uro ter kraj njegovega rojstva. Kot kraj
rojstva se vpiše kraj, kjer je bil otrok najden (6. člen ZMatR-UPB2).
7.1.1 OSEBNO IME
Osebno ime morajo starši otroku določiti (bestimmen) in ga prijaviti (anzeigen)
katerikoli upravni enoti najpozneje v 30. dneh od otrokovega rojstva (binnen 30 Tagen
seit der Geburt des Neugeborenen). Osebno ime vpiše v matični register pristojni
organ glede na kraj rojstva (6. člen Zakona o osebnem imenu, v nadaljevanju: ZOI)21.
Osebno ime določijo otroku starši sporazumno (dem Kind den Namen einvernehmlich
bestimmen).
Če eden od staršev ni znan, ni več živ ali ne more izvrševati roditeljske pravice, določi
otroku osebno ime drugi roditelj.
Otrok lahko dobi priimek (Famillienname) enega ali obeh staršev, lahko pa mu starši
določijo tudi drugačen priimek.

20
21

V okviru Centra za socialno delo (im Rahmen des Zentrums für soziale Arbeit)
Zakon o osebnem imenu (ZOI), Ur. list RS, št. 20/06.
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Če otrokovi starši niso več živi ali ne morejo izvrševati roditeljskih pravic, določi otroku
osebno ime oseba, ki ji je zaupana skrb za otroka (Sorgerecht), v soglasju s pristojnim
centrom za socialno delo (7. člen ZOI).
7.1.2 OTROK ROJEN V IZVENZAKONSKI SKUPNOSTI (PRIZNANJE
OČETOVSTVA)
Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi (in ehelicher Lebensgemeinschaft) ali v dobi
tristo dni po prenehanju zakonske zveze, velja mož otrokove matere. Za očeta otroka,
ki je rojen v izvenzakonski zvezi (in außerehelicher Lebensgemeinschaft), pa velja tisti,
ki otroka prizna za svojega ali katerega očetovstvo se ugotovi s sodno odločbo.
Očetovstvo (Vaterschaft) velja in se vpiše v matično knjigo samo, če se s tem
priznanjem strinja otrokova mati, ki jo matičar o tem obvesti.
Priznanje očetovstva (Vaterschaftsanerkennung) lahko da oseba, ki je razsodna
(urteilsfähig) in stara najmanj petnajst let.
Oče lahko prizna(anerkennen) otroka za svojega pri centru za socialno delo ali pred
matičarjem ali v javni listini ali v oporoki. Če se mati s priznanjem ne strinja ali če ne
da izjave v enem mesecu po prejemu obvestila, lahko tisti, ki je priznal otroka za
svojega, vloži tožbo pri sodišču na ugotovitev (Feststellung), da je on otrokov oče.
Tožbo (Klage) na (gegen) ugotovitev očetovstva lahko vloži (erheben) tudi otrok do
polnoletnosti (Volljährigkeit) po svoji materi oziroma skrbniku (Sorgeberechtigte/r)s
privolitvijo centra za socialno delo, po polnoletnosti pa sam, vendar najkasneje pet let
od dneva, ko postane polnoleten (volljährig/mündig werden) (E-uprava, 2011).
V letu 2010 je bilo pri UE Maribor podanih 615 priznanj očetovstva.
7.1.3 VPIS MRTVOROJENEGA OTROKA
Rojstvo mrtvorojenega otroka (totgeborenes Kind) se mora prijaviti v roku 24 ur.
Če rojstva mrtvorojenega otroka ni mogoče prijaviti v roku iz prejšnjega odstavka, ker
pristojni organ nima uradnih ur, se mora rojstvo prijaviti prvi delovni dan po poteku
roka (8. člen ZMatR-UPB2).
7.1.4 SODNA PRAKSA
Primer sodne prakse (Beispiel der Judikatur), se nanaša na spremembo podatka o
kraju rojstva v Matičnem registru.
Tožnik (Kläger), rojen v Srbiji, je podal vlogo za (Antrag stellen auf) uskladitev kraja
rojstva (Abstimmung des Geburtsortes). S sklepom Centra za socialno delo je bil
popolno posvojen od BB in CC, ki pa do sedaj nista uveljavljala pravice po 10. členu
ZMK za prenos kraja rojstva na domače območje. Posvojenec in posvojitelji želijo, da
se kot kraj rojstva posvojenca vpiše kraj A. in sicer zato, ker je bil posvojenec z
določbo Ministrstva za notranje zadeve z dne 30.11.1992 sprejet v državljanstvo RS.
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Prvostopenjski organ (Upravna enota) je na podlagi 2. odstavka 207. člena ZUP odločil,
da se tožnikova zahteva za spremembo podatka o kraju rojstva zavrne. V obrazložitvi
navaja, da je v času sprejema tožnika v državljanstvo RS bil v veljavi ZDRS, ki je v
drugem odstavku 31. člena določal, če državljan Republike Slovenije ni rojen v
Sloveniji, je njegovo državljanstvo treba vpisati istočasno z naknadnim vpisom
njegovega rojstva v skladu z ZMK. Dne 13. 12. 1995 je bil na podlagi 24. člena in v
skladu s 26. členom ZMK v rojstno matično knjigo A., let. 1995, zap. št. ... izvršen
naknadni vpis njegovega rojstva, kjer je bil evidentiran tudi podatek o državljanstvu.
Dne 3. 4. 2006 so bili podatki iz navedene rojstne matične knjige na podlagi 35. in v
skladu s 4. Členom ZMatR preneseni v matični register. V nadaljevanju se organ
sklicuje na 10. člen ZMK. Ker je moral na podlagi prejetega obvestila organ, ki je vodil
matično knjigo za naselje oziroma matično območje, kjer je bil posvojenec rojen, v
svojih evidencah črtati prvotni vpis rojstva, po osamosvojitvi Republike Slovenije
navedene zakonske določbe ni bilo mogoče več izvajati, saj so vse republike bivše SFRJ
postale samostojne države in jim zato ni bilo mogoče dajati napotkov o črtanju vpisov
v njihovih uradnih evidencah. Po vpogledu v spisovno dokumentacijo je bilo
ugotovljeno, da posvojitelja A.A. po posvojitvi leta 1981 in vse do danes pri tukajšnjem
organu nista zahtevala prenosa vpisa rojstva posvojenca v rojstno matično knjigo
matičnega območja A. ZMatR, ki je v veljavi od 3. 5. 2003, pa ne dopušča spremembe
kraja rojstva na zahtevo posameznika, zaradi česar bi bila vsaka sprememba tega
podatka v uradnih evidencah nezakonita.
V pritožbi (Beschwerde) je tožnik navedel, da je bil postopek posvojitve v Republiki
Sloveniji in takratni državi SFRJ izveden napačno. V njegovem primeru je šlo za
popolno posvojitev, kar pomeni, da kot posvojenec dobi povsem novo identiteto in se
evidence tako glede rojstva, naravnih staršev in drugih dejstev popolnoma izbrišejo. Iz
uradnih evidenc, ki so navedene tako v prošnjah in so razvidne tudi iz odločbe, pa
izhaja dejstvo, da postopek posvojitve ni bil izveden pravilno, saj so praktično ostali
dostopni vsi podatki pred posvojitvijo. Ni razumljivo, zakaj se mora posebej pridobiti
slovensko državljanstvo, ker bi ga moral po ZDRS pridobiti avtomatično, saj to vsebuje
že samo dejstvo posvojitve. Sklicevanje na zakone, ki trenutno veljajo ni možno, saj je
bila napaka s strani uradnih organov storjena že v preteklosti. Glede na povedano je
zahteval, da se ta napaka o prejšnji identiteti odpravi, in sicer kraj pritožnikovega
rojstva; in da se v uradne evidence vpišejo pravi podatki, ki bi se morali vpisati že takoj
ob posvojitvi, vključno z novimi starši kot tudi njegov novi kraj rojstva.
V tožbi tožnik pravi, da so v skladu z določbami 142. člena in 143. člena ZZZDR
pretrgane vse vezi, ki so ga vezale na naravne starše ter zato vprašanje rojstnega kraja
sploh ni regulirano, ampak je ta na podlagi teh določb kraj stalnega prebivališča
posvojiteljev. In prav sklicevanje na razlog, da ZMatR ne predvideva tovrstne
spremembe rojstnega kraja, potrjuje, da je sprememba rojstnega kraja pri popolni
posvojitvi že vključena v samo posvojitev. Za tožnika je zapis rojstnega kraja moteč,
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saj se mnogi »vtikajo« v to vprašanje in znova jim mora pojasnjevati položaj
posvojenca.
V trenutku razglasitve samostojnosti Slovenije je bil določen okvir veljavnosti zakonov
prejšnje države. Ta okvir je veljal samo za Republiko Slovenijo. Iz povedanega je
očitno, da je tožena stranka ravnala nezakonito, saj je odločila v nasprotju z določbo
26. člena ZMK, ko je vpisovala kraj rojstva ob vpisu državljanstva in drugič, ko je brez
pravne podlage zavrnila vpis rojstnega kraja za posvojenca.
Sodišče (Gericht) je tožbo zavrnilo (Klage zurückweisen)22 kot neutemeljeno (als
unbegründet). Ugotovilo je, da je odločitev upravnih organov pravilna in na zakonu
utemeljena (begründet). ZMatR kot kraj rojstva predvideva le kraj, kjer se je otrok rodil
(1. odstavek 6. člena) in kraj, kjer je otrok neznanih staršev najden (3. odstavek 6.
člena), nima pa določbe, da se kot kraj rojstva pri posvojenih otrocih lahko šteje kraj
prebivališča posvojiteljev oziroma nima določbe, ki bi kakor koli drugače ustrezala
tožnikovemu zahtevku. To pomeni, da ZMatR posega v tožnikov pravni interes, kot ga
sam v tožbi opredeljuje, ki pa ga sodišče glede na zakonsko ureditev ne more
obravnavati kot osebnostno pravico do identitete v smislu 35. člena Ustave. Iz ZZZDR
namreč izhaja, da koncept posvojitve po slovenski zakonodaji ne pomeni popolne
spremembe identitete posvojenca glede na vse okoliščine pred posvojitvijo, kajti pri
posvojitvi prenehajo le pravice in dolžnosti posvojenca do njegovih staršev in drugih
sorodnikov ter pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do posvojenca (143. člen
ZZZDR), poleg tega pa je posledica posvojitve tudi ta, da med posvojencem in
njegovimi potomci ter posvojiteljem in njegovimi sorodniki nastanejo enaka razmerja
kot med sorodniki, če zakon ne določa drugače (142. člen ZZZDR). Zakon torej ne
določa, da bi bil kraj rojstva posvojenca, vezan na stalno prebivališče posvojiteljev,
pravno zavarovani element posvojenčeve identitete (Identität). Po drugi strani pa tudi
tožnik sam v tožbi ne uveljavlja varstva osebnostne pravice iz 35. člena Ustave
(Verfassung) in ne zatrjuje, da mu izpodbijana odločba (Anfechtungsbescheid) posega
v njegovo ustavno pravico do osebne identitete, ampak pravi le, da je „zapis rojstnega
kraja za tožnika moteč, saj se mnogi vtikajo v to vprašanje in znova jim mora
pojasnjevati položaj posvojenca“. Tako iz tožbe ne izhaja, da bi bil tožnik osebnostno
prizadet zaradi subjektivne krize identitete v smislu pravice iz 35. člena Ustave zaradi
izpodbijanega akta, ampak se sooča z motečimi vprašanji drugih, na katere mora
odgovarjati. Zaradi tega sodišče tudi ni presojalo izpodbijanega akta z vidika vprašanja,
ali bi bilo treba evidenco kraja rojstva posvojenca šteti za izključno kategorijo
osebnostne identitete in svobodne izbire posvojenca, ali pa gre za dejstvo o osebnem
stanju posameznika, ki je objektivno dano in zato sodišče izpodbijanega akta tudi ni
presojalo z vidika načela sorazmernosti (3. odstavek 15. člena Ustave) (Sodna praksa,
2011a).

22

»eine Klage zurückweisen« v Avstriji; v Nemčiji »eine Klage abweisen«
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7.2 VPIS ROJSTVA V REPUBLIKI AVSTRIJI
Za prijavo rojstva je pristojen matični urad na področju katerega se je rodil otrok in je
potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo.
Za prijavo rojstva načeloma poskrbi že bolnišnica, ki v najkrajšem možnem času
dostavi pristojnemu uradu obvestilo o rojstvu otroka, to mora storiti najkasneje v času
enega tedna. Če pa se otrok rodi na domu, pa mora obrazec za prijavo rojstva izpolniti
zdravnik ali »babica«, ki je bila navzoča pri porodu in ga tudi dostaviti pristojnemu
uradu.
7.2.1 OSEBNO IME
Za določitev osebnega imena otroku sta pristojna oba starša, če je otrok rojen v
zakonski skupnosti (Ehegemeinschaft)23, če pa je mati samska (alleinerziehend), pa je
za določitev osebnega imena otroku pristojna mati.
Izjava o določitvi imena (Namensbestimmungserklärung) otroku se poda pisno
(schriftlich abgeben) pri pristojnem uradu (beim zuständigen Standesamt), običajno ob
sami prijavi rojstva. Če pa se starši še niso odločili glede imena, pa morajo to storiti v
tridesetih dneh od rojstva otroka.
Pomembno je omeniti to, da ni dovoljeno otroku določiti imena, ki bi lahko kakorkoli
škodljivo vplival nanj (dem Wohl des Kindes abträglich sein) v družbi, ni pa nobene
omejitve glede tega, iz koliko imen in priimkov se lahko sestoji osebno ime. Zanimivo
je tudi to, da matičarji pred vpisom otrokovega imena preverijo v avstrijskih evidencah
(npr. pri statističnem uradu) ali takšno ime že obstaja, če pa gre za ime iz tujine pa je
potrebno o tem prinesti dokaz, da to ime nekje obstaja in se uporablja.
Glede priimka pa velja pravilo, da dobi otrok takšen priimek, ki sta ga starša določila že
pri prijavi zakonske zveze, če tega nista storila, otrok avtomatično dobi priimek očeta,
če pa je otrok rojen izven zakona oziroma je mati samska, pa dobi otrok priimek
matere.
Otrok čigar starši se poročijo po rojstvu otroka, velja z veljavnostjo za nazaj
(rückwirkende Kraft), z dnevom rojstva, za zakonskega.
7.2.2 OTROK ROJEN V ZAKONSKI SKUPNOSTI
Za prijavo otroka rojenega v zakonski skupnosti je potrebno predložiti naslednjo
dokumentacijo:

23

auch »eheliche Lebensgemeinschaft«
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•
•
•

potrdilo o državljanstvu staršev (Staatsbürgerschaftsnachweis der Eltern)
poročni list staršev (Heiratsurkunde der Eltern); pri sklenitvi zakonske zveze v
tujini tudi rojstne liste staršev (Geburtsurkunden der Eltern)
po potrebi potrdilo o razvezi prejšnje zakonske zveze (Nachweis einer
Scheidung) ali mrliški list očeta (Sterbeurkunde des Vaters).

7.2.3 OTROK ROJEN V IZVENZAKONSKI SKUPNOSTI (PRIZNANJE
OČETOVSTVA)
Če je mati samska je potrebno predložiti:
•
•

rojstni list matere (Geburtsurkunde der Mutter) in
potrdilo o državljanstvu matere (Staatsbürgerschaftsnachweis der Mutter).

Če je mati razvezana (geschieden) ali ovdovela (verwitwet):
•
•
•
•

rojstni list matere
potrdilo o državljanstvu matere
poročni list matere (Heiratsurkunde der Mutter)
potrdilo o razvezi zakonske zveze ali mrliški list očeta (Sterbeurkunde des
Vaters).

Oče izvenzakonskega otroka (Vater des unehelichen Kindes) lahko prizna očetovstvo.
Za to se mora osebno zglasiti na pristojnem uradu in podati izjavo o priznanju
očetovstva (Erklärung über die Vaterschaftsanerkennung). To lahko stori po rojstvu ali
že pred rojstvom otroka.
Ob tem pa mora predložiti naslednjo dokumentacijo (Unterlagen vorlegen):
•
•

•
•

izkaznica s fotografijo (amtlicher Lichtbildausweis)
rojstni list (pri rojstvu v tujini, mora biti le ta preveden od sodnega tolmača v
Avstriji, prav tako pa mora biti tudi overjen in je potrebno predložiti tako
original kot prevod z žigom apostile)
potrdilo o državljanstvu (pri tujem državljanstvu še potni list)
dokazilo o pridobitvi akademskega naziva (urkundlicher Nachweis eines
akademischen Grades), če ti podatki še niso vneseni v predložena potrdila
(Offizieller Amtshelfer für Österreich, 2010a).
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8 OSEBNO IME

8.1 POJEM OSEBNEGA IMENA IN NJEGOVA SESTAVA V REPUBLIKI
SLOVENIJI
»Z osebnim imenom označujemo fizične osebe (natürliche Personen). Namen
označevanja oseb je zagotoviti njihovo identifikacijo in individualizacijo v interesu
posameznika kakor tudi v interesu pravnega reda (im Interesse der Rechtsordnung) in
pravne varnosti (Rechtssicherheit). Zato je osebno ime pravica (Namensrecht) in hkrati
dolžnost posameznika (Einzelverpflichtung), da uporablja svoje ime.
Osebno ime je pravica, ki jo vsak otrok pridobi že z rojstvom. Pravica in dolžnost
določiti otroku ime pripada v prvi vrsti otrokovim staršem.
Imena imajo ljudje že tisočletja, z nastankom mest pa je nastala tudi potreba po
dodatnem označevanju oseb. Imenom so začeli dodajati vzdevke (Spitznamenableiten
aus…) po dejavnosti (Tätigkeit), poklicu (Beruf), značilnosti (Eigenarten /
Eigenschaften), rojstnem kraju in poreklu (Herkunft), ti so se prenašali od staršev na
otroke in tako so nastajali priimki.
Med osebna imena spadajo tudi psevdonimi (Pseudonyme). To so izmišljena, skrivna
imena in priimki, ki jih uporabljajo pisatelji, igralci in drugi avtorji, da prikrijejo svoje
pravo ime« (Trnovšek in dr., 2004, str. 140).
Osebno ime je sestavljeno iz imena (Name/Vorname) in priimka (Famillienname). Ime
in priimek sta vsak zase lahko sestavljena iz več besed, ki tvorijo celoto. Za pravni
promet (Rechtsverkehr) izbrani priimek in ime sta lahko sestavljena vsak iz največ
dveh besed oziroma dveh nedeljivih celot. Državljan, ki ima ime in priimek ali ime ali
priimek sestavljen iz več kakor dveh besed oziroma nedeljivih celot, mora podati izjavo
o izbiri osebnega imena za pravni promet in izbrano osebno ime v pravnem prometu
tudi uporabljati.
Osebno ime morajo starši otroku določiti in ga prijaviti katerikoli upravni enoti
najpozneje v 30. dneh od otrokovega rojstva. Osebno ime vpiše v matični register
pristojni organ glede na kraj rojstva (3., 4., 6. ZOI).
8.1.1 SPREMEMBA OSEBNEGA IMENA
Že določeno osebno ime se lahko spremeni mladoletnim in polnoletnim državljanom
(minderjährige und volljährige Staatsbürger).
Celotno osebno ime ali samo priimek ali samo ime se lahko spremeni ob spremembi
nekaterih družinskopravnih razmerij, na podlagi prošnje državljana, ki je dopolnil
osemnajst let, ali na podlagi prošnje zakonitega zastopnika oziroma zastopnice (v
nadaljnjem besedilu: zastopnik) za spremembo osebnega imena (Änderung des
Personennamens) mladoletne osebe.
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Če se spreminja osebno ime mladoletni osebi, je potrebno tudi njeno soglasje, če je
otrok že dopolnil devet let in je glede na svoj osebnostni razvoj sposoben izraziti svojo
voljo (10., 11 in 12. člen ZOI).
Seveda pa obstajajo tudi druge možnosti na podlagi katerih se spremeni osebno ime,
in sicer:
•
•
•
•

sprememba
sprememba
sprememba
sprememba

priimka ob sklenitvi zakonske zveze
priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze
imena in priimka ob priznanju očetovstva
imena in priimka ob posvojitvi (glej 13., 14., 15. in 17. člen ZOI).

8.1.2 SPREMEMBA PRIIMKA OB SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE
Zakonca se lahko ob sklenitvi zakonske zveze sporazumeta, da bo njun skupni priimek,
priimek enega ali drugega zakonca, lahko obdržita vsak svoj priimek, svojemu priimku
dodata priimek zakonca ali izbereta priimek zakonca in temu priimku dodata svoj
priimek.
Če je izbrani priimek iz prejšnjega odstavka sestavljen iz več kakor dveh besed ali
nedeljivih celot, morata zakonca ob sklenitvi zakonske zveze podati izjavo o izbiri
priimka za pravni promet.
Priimek za pravni promet je lahko sestavljen iz katerihkoli dveh besed ali nedeljivih
celot iz obeh priimkov, ki sta jih imela zakonca do sklenitve zakonske zveze (15. člen
ZOI).
8.1.3 SPREMEMBA PRIIMKA PO RAZVEZI ALI RAZVELJAVITVI ZAKONSKE
ZVEZE
Ob razveljavitvi ali razvezi zakonske zveze (nach Scheidung der Ehe), razvezana
zakonca obdržita priimek, ki sta ga izbrala ob sklenitvi zakonske zveze.
Zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko pri pristojnem
organu v šestih mesecih po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali razveljavitvi
zakonske zveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo te
zakonske zveze.
Izjavo po prejšnjem odstavku lahko poda le, če v času trajanja zakonske zveze priimka
ni spreminjal (17. člen ZOI).
8.1.4 SPREMEMBA OTROKOVEGA OSEBNEGA IMENA OB PRIZNANJU
OČETOVSTVA
Ob priznanju očetovstva se lahko otroku, za katerega se podaja priznanje, z izjavo na
zapisnik spremeni osebno ime. Če je otrok že dopolnil devet let, je potrebno tudi
njegovo soglasje (der Zustimmung des Kindes bedürfen). Sprememba velja od dneva
podaje izjave (13. člen ZOI).
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8.1.5 SPREMEMBA IMENA IN PRIIMKA OB POSVOJITVI
Posvojencu (Adoptivkind), ki že ima določeno osebno ime se lahko spremeni priimek
kadarkoli, ime pa se mu ne sme spreminjati med četrtim in devetim letom starosti. Če
je otrok že dopolnil devet let, je potrebno njegovo soglasje. Sprememba osebnega
imena velja od dneva pravnomočnosti odločbe o posvojitvi (Rechtskräftigkeit des
Adoptionsbescheids) (14. člen ZOI).
UE Maribor je v letu 2010 izdala 187 odločb o spremembi osebnega imena.
8.1.6 SODNA PRAKSA
Primer sodne prakse (Beispiel der Judikatur) s področja spremembe osebnega imena
se nanaša na spremembo osebnega imena mladoletnega otroka, ki je starejši od devet
let.
V obravnavanem primeru nasprotni udeleženec (oče) s pravočasno pritožbo izpodbija
sklep sodišča prve stopnje, s katerim je spremenjen priimek mladoletne osebe ter
uveljavlja vse pritožbene razloge in predlaga spremembo, podrejeno pa razveljavitev
izpodbojnega sklepa in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v ponovno določanje.
Predlagateljica na pritožbo ni odgovorila.
Sodišče je odločilo, da je pritožba utemeljena. Na podlagi določila 12. člena ZOI je za
spremembo osebnega imena mladoletne osebe potrebno njeno soglasje, če je otrok že
dopolnil 9 let in je glede na svoj osebnostni razvoj sposoben izraziti svojo voljo.
Mladoletna oseba je bila rojena in je torej v času odločanja dopolnila 11 let, zato
sprememba njenega imena brez njenega soglasja ali ugotovitve sodišča, da ni
sposobna izraziti svoje volje, ni dopustna, zaradi česar je pritožbeno sodišče izpodbijani
sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišče prve stopnje v ponovno odločanje (3.
odstavek 165. člena ZPP v zvezi 37. členom ZNP). V ponovljenem postopku bo sodišče
prve stopnje ravnalo v skladu z določili 12. člena ZOI, upoštevalo pa bo tudi v pritožbi
podan dokazni predlog nasprotnega udeleženca (Beweisvorschlag der Gegenpartei) po
postavitvi izvedenca (Einsetzung des Sachverständigen) – kliničnega psihologa ali
psihiatra, nato bo o zadevi ponovno odločilo, pri tem pa upoštevalo predvsem otrokovo
korist (Sodna praksa, 2011b).
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8.2 POJEM OSEBNEGA IMENA IN NJEGOVA SESTAVA V REPUBLIKI
AVSTRIJI
8.2.1 SPREMEMBA OSEBNEGA IMENA
Vsak polnoleten državljan, prav tako oseba brez državljanstva, ki se nahaja na območju
Republike Avstrije (tudi begunec), lahko iz katerega koli vzroka zaprosi za spremembo
osebnega imena, vendar pa mora za to navesti tehtne razloge, ki so predpisani z
zakonom.
Razlogi za spremembo imena in priimka so lahko (navajam najpomembnejše):
•
•
•

•
•

sedanje osebno ime je smešno in neprimerno
težka je izgovorjava ali pisanje
prosilec čigar sprememba bi pripomogla vključitvi in sprejemu v novo okolje,
vendar pa na podlagi tega razloga, lahko to stori samo 2 leti po pridobitvi
avstrijskega državljanstva
prosilec je svoje osebno ime imel v dobrem prepričanju
da ni izbrano osebno ime, ki bi ustrezalo osebnemu imenu druge osebe z
enakimi rojstnimi podatki, da nebi prihajalo do zamenjav.

Vlogo za spremembo osebnega imena lahko poda v formalni obliki ali jo prostoročno
napiše. Vsebovati pa mora seveda vse pomembne podatke kot so: ime in priimek,
datum rojstva, stalno prebivališče (ordentlicher/fester Wohnsitz), potrdilo o
državljanstvu, navedbo razlogov za spremembo osebnega imena, podpis prosilca ali
zastopnika.
Prav tako je možna sprememba osebnega imena tudi za mladoletne osebe, vendar pa
je potrebno, v primeru, da so stari med 10 in 14 let, za spremembo osebnega imena
pridobiti tudi njihovo soglasje. Vlogo podajo starši kot njihovi zakoniti zastopniki. Če se
spreminja osebno ime otroku, čigar starši so razvezani, je prav tako potrebno seznaniti
drugega starša o nameri spremembe osebnega imena otroka in je potrebno pridobiti
tudi njegovo soglasje.

Seveda pa je možno, da upravni organ, ki odloča o spremembi zavrne spremembo
osebnega imena v primerih, ko bi sprememba:
•
•
•
•
•

omogočila izognitev izvajanja zakonov po predpisih
bi bilo osebno ime smešno in neprimerno
če je priimek sestavljen iz več kot dveh priimkov (razen v posebnih primerih,
določenih z zakonom
omogočala zamenjavo z drugo osebo, ki nosi enako osebno ime
osebno ime ni uporabno
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•
•

ime ne ustreza spolu
če je osebno ime spreminjal v zadnji desetih letih (Offizieller Amtshelfer für
Österreich, 2010b).

8.2.2 SPREMEMBA PRIIMKA OB SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE
Ob prijavi sklenitve zakonske zveze (Anzeige der Eheschließung), najkasneje pa na dan
poroke, bodoča zakonca izbereta priimek po sklenitvi zakonske zveze.
Na izbiro imata naslednje možnosti:
•
•
•
•

priimek enega ali drugega zakonca
obdržita vsak svoj priimek
svojemu priimku dodata priimek zakonca ali
izbereta priimek zakonca in temu dodata svoj priimek.

Otroci zakoncev nikakor ne morejo imeti dvojnega priimka (Doppelname), tako kot
njihovi starši, če so se odločili za obliko dvojnega priimka. V takem primeru je potrebno
določiti kakšen priimek bodo imeli otroci rojeni v zakonu. Če pa to ni določeno, dobijo
otroci avtomatično priimek očeta (Offizieller Amtshelfer für Österreich, 2010b).
8.2.3 SPREMEMBA PRIIMKA PO RAZVELJAVITVI ZAKONSKE ZVEZE
Sprememba priimka po razveljavitvi zakonske zveze je mogoča tudi v Republiki Avstriji.
Zakonca imata ob razvezi zakonske zveze dve možnosti, in sicer obdržati priimek
pridobljen po sklenitvi zakonske zveze ali pridobiti nazaj priimek pred sklenitvijo
zakonske zveze. Otroci po razvezi zakonske zveze obdržijo priimek, ki je bil določen ob
prijavi zakonske zveze.
Če obdržijo priimek pridobljen po sklenitvi zakonske zveze, lahko imajo ta priimek tudi
naprej, če se ponovno poročijo, ali ga dodajo pred ali za svoj trenutni priimek.
8.2.4 SPREMEMBA OTROKOVEGA OSEBNEGA IMENA OB PRIZNANJU
OČETOVSTVA
Po priznanju očetovstva se lahko otroku spremeni priimek.
8.2.5 SPREMEMBA IMENA IN PRIIMKA OB POSVOJITVI
Prav tako je tudi po posvojitvi možna sprememba priimka otroka. Dokler otrok ne
dopolni 14. leta starosti, je sprememba možna, po 14. letu pa lahko otrok sam izbira
svoj priimek.
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9 DRŽAVLJANSTVO

Državljanstvo (Staatsbürgerschaft) pomeni pravni položaj (Rechtslage) posameznika v
določeni državi ali z drugimi besedami povedano je to razmerje med državo in
posamezno fizično osebo. Pravni položaj pomeni, da lahko neka oseba v določeni
državi vstopa v pravna razmerja (Rechtsbeziehungen) samo, če je državljan določene
države.
Državljani pa imamo na podlagi državljanstva določene pravice in dolžnosti (Rechte
und Pflichten), prav tako pa ima tudi država do nas posameznikov določene pravice in
dolžnosti. To pomeni, da gre tukaj za vzajemno razmerje, kljub temu, da je država v
mnogih primerih v nadrejenem položaju (übergeordnete Stellung des Staates) nasproti
ostalim. Državljanstvo kot pravno razmerje, je tako kot tudi ostala pravna razmerja
urejeno (geregelt durch) s posebnimi predpisi (Sondervorschriften) in zakoni (Gesetze),
ki določajo v prvi vrsti pravila glede pridobitve in prenehanja državljanstva (Erwerb und
Verlust der Staatsbürgerschaft), temeljna načela (Grundsätze) pa so praviloma zajeta
že v Ustavi posamezne države (po Debelak in Rakočevič, 2007, str. 43-46).
Državljan Republike Slovenije, ki ima tudi državljanstvo tuje države, se na območju
Republike Slovenije šteje za državljana Republike Slovenije, če mednarodna pogodba
ne določa drugače (2. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (v nadaljevanju:
ZDRS)24).

9.1 DRŽAVLJANSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI
9.1.1 NAČINI PRIDOBITVE DRŽAVLJANSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Vsaka država s predpisi določi pod kakšnimi pogoji in kateri so načini pridobitve
državljanstva ter katere osebe bo štela za svoje državljane.
V večini držav se uporabljajo tri glavna načela za pridobitev državljanstva. Ponavadi gre
za kombinacijo dveh ali celo vseh treh načel, upoštevanje le enega izmed načel pa je
bolj redkost kot pravilo.
To so:
• načelo

porekla

oziroma

krvne

zveze

(Prinzip

der

Abstammung/

Blutverwandschaft)
•
•

teritorialno načelo oziroma načelo območja (Territorialitätsprinzip) in
načelo prebivališča oziroma domicila (Prinzip des Wohnsitzes).

24

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS), Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91, 38/92, 61/92
Odl. US: U-I-98/91-21, 61/92 Odl. US: U-I-69/92-30, 13/94, 59/99 Odl. US: U-I-89/99, 96/02,
127/06.
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Prvo načelo pomeni, da otrok ne glede na to kje je rojen in ne glede na to kje on in
njegovi starši prebivajo, pridobi državljanstvo svojih staršev in prispeva v največji meri
k ohranitvi celovitosti družine.
Drugo načelo pomeni, da se državljanstvo otroka določi, ne glede na državljanstvo
staršev, glede na državo v kateri je bil otrok rojen in bi naj odražalo zvezo med državo
v kateri je bil rojen in posameznikom.
Načelo prebivališča pa pomeni, da bi si vsak posameznik naj pridobil državljanstvo tiste
države v kateri dejansko prebiva in namerava trajno tam ostati in je tam center
njegovih življenjskih dogajanj.
Državljanstvo se glede na do sedaj povedano lahko pridobi na podlagi zakona, to je
zaradi porekla, rojstva v določeni državi, lahko pa tudi zaradi prebivališča. V teh
primerih je pridobitev državljanstva po sili zakona ali s priglasitvijo (Erwerb der
Staatsbürgerschaft durch Gesetz oder Anzeige), v drugih primerih pa je potrebna izjava
posameznika, ki je izraz njegove volje, da si želi pridobiti državljanstvo neke države (po
Debelak in Rakočevič, 2007, str. 47-50).
Državljanstvo Republike Slovenije se pridobi:
•
•

po rodu (Staatsbürgerschaft durch Abstammung)
z rojstvom na območju Republike Slovenije (durch Geburt auf dem Gebiet der

•

Republik Slowenien)
z naturalizacijo (durch Verleihung der Staatsbürgerschaft) (sprejem na podlagi

•

prošnje)
po mednarodni pogodbi (durch internationales Abkommen) (3. člen ZDRS).

9.1.1.1 Pridobitev državljanstva na podlagi naturalizacije
Posameznik, ki želi pridobiti državljanstvo na podlagi naturalizacije mora podati vlogo
(Antrag auf die Verleihung der Staatsbürgerschaftsstellen) pristojnemu organu, ki o
njej odloči. Za sprejem v državljanstvo na podlagi naturalizacije pa mora oseba
izpolnjevati naslednje pogoje (Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen):
1. da je dopolnila 18 let;
2. da ima odpust iz dosedanjega državljanstva (Entlassung aus der derzeitigen
Staatsbürgerschaft) ali da izkaže, da ga bo dobila, če bo sprejeta v
državljanstvo Republike Slovenije;
3. da dejansko zakonito živi v Sloveniji 10 let (zehnjäriger rechtmäßiger Aufenthalt
in Slowenien), od tega neprekinjeno (ununterbrochen) zadnjih 5 let pred
vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca (ordentlicher Ausländerstatus);
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4. da ima zagotovljen trajen vir preživljanja (gesicherte Einnahmequelle) najmanj
v višini, ki omogoča materialno in socialno varnost (materielle und soziale
Sicherheit);
5. da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže
s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni
ravni;
6. da ni bila v državi, katere državljan je, ali v Sloveniji obsojena na zaporno kazen
(verurteilt auf die Haftstraffe), daljšo od enega leta, za kaznivo dejanje
(Straftat), za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, če je to dejanje
kaznivo tako po predpisih njene države kot tudi po predpisih Republike
Slovenije;
7. da ji ni bila izrečena odpoved prebivanja (Verzicht des Wohnsitzes) v Republiki
Sloveniji;
8. da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne predstavlja nevarnosti
za javni red (Gefahr für die öffentliche Ordnung), varnost (Sicherheit) ali
obrambo države (Landesverteidigung);
9. da ima poravnane davčne obveznosti (eine Verbindlichkeit erfüllen);
10. da poda izjavo, da s pridobitvijo državljanstva Republike Slovenije soglaša s
pravnim redom (Zustimmung der Rechtsordnung) Republike Slovenije (10. člen
ZDRS).
Vendar pa kljub temu, da prosilec (Antragsteller) izpolnjuje vse pogoje za sprejem v
državljanstvo Republike Slovenije, lahko organ, na podlagi prostega preudarka (freies
Ermessen), če presodi, da pridobitev državljanstva za določeno osebo ni v skladu z
nacionalnim interesom (Nationalinteresse), tudi zavrne. Svojo odločitev pa je organ
dolžan obrazložiti. Če pa stranka ne izpolnjuje vseh pogojev, mora pristojni organ
prošnjo zavreči (Antrag verwerfen) zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Državljanstvo pridobljeno z naturalizacijo se lahko v roku 3 let od pridobitve tudi
razveljavi, če je bilo ugotovljeno, da je bila naturalizacija dosežena s prikrivanjem
dejstev in okoliščin ter z lažnimi izjavami, prav tako pa tudi v primeru, če oseba
sprejeta v državljanstvo ni v določenem roku predložila dokaza o odpustu iz prejšnjega
državljanstva. Razveljavitev državljanstva pa ni dovoljena, če bi oseba zaradi tega
ostala brez državljanstva (po Debelak in Rakočevič, 2007, str. 55-60).
Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku
sprejme v državljanstvo Republike Slovenije slovenskega izseljenca (Auswanderer) in
njegovega potomca (Abkömmling) do tretjega kolena v ravni črti, če dejansko živi v
Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje, če ima urejen status tujca
in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena
tega zakona.
Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku
sprejme v državljanstvo Republike Slovenije osebo, ki je izgubila državljanstvo
Republike Slovenije na podlagi odpusta ali odreka državljanstvu (auf die
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Staatsbürgerschaft verzichten) v skladu z določbami tega zakona ali v skladu s predpisi,
ki so urejali državljanstvo na območju Republike Slovenije pred sprejemom tega
zakona, če oseba dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno šest mesecev pred vložitvijo
prošnje, če ima urejen status tujca in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 6., 7., 8., 9. in 10.
točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.
Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku
sprejme v državljanstvo Republike Slovenije osebo, ki je že najmanj dve leti poročena z
državljanom Republike Slovenije, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto
pred vložitvijo prošnje, če ima urejen status tujca in če izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4.,
5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.
Oseba iz prejšnjega odstavka lahko na posebno prošnjo izjemoma pridobi državljanstvo
Republike Slovenije, čeprav ne izpolnjuje pogoja iz 2. točke 10. člena tega zakona, če s
tem soglaša Vlada Republike Slovenije.
Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku
sprejme v državljanstvo Republike Slovenije polnoletno osebo, rojeno na območju
Republike Slovenije, če dejansko živi v Sloveniji od rojstva dalje in če izpolnjuje pogoje
iz 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.
Pri odločanju na podlagi prejšnjega odstavka lahko pristojni organ upošteva osebne,
družinske, gospodarske, socialne in druge vezi, ki vežejo osebo na Republiko Slovenijo,
ter posledice, ki bi jih povzročila zavrnitev prošnje za sprejem v državljanstvo Republike
Slovenije.
Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku
sprejme v državljanstvo Republike Slovenije osebo s statusom begunca, priznanega po
zakonu o azilu, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo prošnje in
če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena
tega zakona.
Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, po prostem preudarku
sprejme v državljanstvo Republike Slovenije osebo brez državljanstva (apatrida)
(Staatenlose), če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo prošnje, če
ima urejen status tujca in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke
prvega odstavka 10. člena tega zakona (12. člen ZDRS).
Z naturalizacijo lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije polnoletna oseba, če to
koristi državi zaradi znanstvenih (wissenschaftliche Gründe), gospodarskih
(Wirtschaftsgründe), kulturnih (Kulturelle gründe), nacionalnih (Nationalgründe) ali
podobnih razlogov, pod pogojem, da dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno
leto pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca ter izpolnjuje pogoje iz 4., 6., 8.,
9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.
Osebi iz prejšnjega odstavka, ki uveljavlja korist države iz nacionalnih razlogov, ni
potrebno izpolnjevati pogoja dejanskega bivanja v Sloveniji.
Obstoj razlogov iz prvega odstavka tega člena na podlagi mnenja pristojnega
resornega organa (Meinung der zuständigen Ressortbehörde) predhodno ugotovi Vlada
Republike Slovenije (13. člen ZDRS).
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Na območju UE Maribor je bilo v letu 2010 izdanih 77 odločb o sprejemu v
državljanstvo Republike Slovenije.
9.1.2 NAČINI PRENEHANJA DRŽAVLJANSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI
V 17. členu ZDRS so določeni načini prenehanja državljanstva:
•
•
•
•

z odpustom (Entlassung aus der Staatsbürgerschaft),
z odrekom (Verweigerung der Staatsbürgerschaft),
z odvzemom (Entzug der Staatsbürgerschaft) in
po mednarodni pogodbi.

Zakon sicer navaja štiri načine prenehanja državljanstva, vendar pa se v običajnih
razmerah lahko uveljavljajo le prvi trije saj prenehanje po mednarodni pogodbi pride v
poštev samo v primerih ko gre za spremembe statusa države (Statusänderung des
Statuses).
Odpust iz državljanstva Republike Slovenije je možen samo na zahtevo državljana, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
•
•
•
•
•
•

•

da
da
da
da

je dopolnil 18 let;
dejansko živi v tujini;
ni ovir zaradi vojaške dolžnosti (militärische Pflicht);
je poravnal dolžne davke in druge zakonske obveznosti (gesetzliche
Pflichten):
da ima poravnane preživninske obveznosti iz zakonske zveze in iz razmerja med
starši in otroki do oseb, ki živijo v Sloveniji;
da zoper njega v Sloveniji ne teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, če pa je bil v Sloveniji obsojen na zapor, da je to
kazen prestal;
da ima ali da dokaže, da bo sprejet v tuje državljanstvo (18. člen ZDRS).

Vendar, pa ima pristojni organ pravico, da odpust zavrne kljub izpolnjenim pogojem, če
je to v nacionalnem interesu.
Drugi način prenehanja državljanstva je z odrekom. Polnoletni državljan Republike
Slovenije, ki je bil rojen v tujini in tam živi, pa ima tudi tuje državljanstvo, se lahko do
dopolnjenega 25. leta starosti odreče državljanstvu Republike Slovenije. Če državljan
Republike Slovenije izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, organ pristojen za
odločanje o odreku, z odločbo ugotovi, da mu je državljanstvo Republike Slovenije
prenehalo z dnem, ko je podal izjavo o odreku državljanstvu Republike Slovenije (25.
člen ZDRS).

61

Ostaja še samo odvzem državljanstva, ki je enostranska volja države glede prenehanja
državljanstva in je dovoljena samo v primeru, ko gre za slovenskega državljana, ki
dejansko živi v tujini in ima tudi tuje državljanstvo in s svojim ravnanjem in delom
škoduje nacionalnim interesom Republike Slovenije (po Debelak in Rakočevič, 2007,
str. 56-57).
9.1.3 SODNA PRAKSA
Predstavljeni primer sodne prakse se nanaša na pridobitev državljanstva Republike
Slovenije.
Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo (Anfechtungsurteil) na podlagi prvega
odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (Verwaltungsstreitverfahrengesetz) (v
nadaljevanju: ZUS)25 zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo tožene stranke z dne 4. 5.
2004, s katero je odločila, da se ne ugodi vlogi tožeče stranke za sprejem v
državljanstvo Republike Slovenije. Sodišče prve stopnje v razlogih izpodbijane sodbe
pritrjuje odločitvi in razlogom tožene stranke in se sklicuje na določbe ZDRS ter na v
upravnem postopku ugotovljeno dejansko stanje. Po mnenju sodišča prve stopnje
otroškega dodatka (Kinderzuschuss) ni mogoče šteti za trajen vir (ständige Quelle)
preživljanja v smislu 4. točke prvega odstavka 10. člena ZDRS, saj ta predstavlja
dopolnilni prejemek (Zusatzeinnahme) za preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar
dohodek na družinskega člana ne presega višine povprečne mesečne plače zaposlenih
v koledarskem letu pred vložitvijo zahteve.
Tožnik v reviziji (prej pritožbi) izpodbija sodbo sodišča prve stopnje iz vseh pritožbenih
razlogov. Nasprotuje stališču sodišča prve stopnje, da otroškega dodatka ni mogoče
upoštevati pri ugotavljanju pogojev za sprejem v državljanstvo. Navaja, da bi moralo
sodišče upoštevati, da je bila tožnikova žena redno zaposlena, in je samo začasno brez
službe ter da so vsi (tožnikova žena ter dva otroka) državljani RS. Predlaga, da se
pritožbi ugodi, izpodbijana sodba razveljavi in zadeva vrne v novo sojenje sodišču prve
stopnje.
Tožena stranka na revizijo (prej pritožbo) ni odgovorila.
Vrhovno sodišče je na podlagi 92. člena ZUS revizijo (Revision) zavrnilo kot
neutemeljeno. Po presoji Vrhovnega sodišča (Oberster Gerichtshof) je sodišče prve
stopnje v izpodbijani sodbi, glede na dejansko stanje, ugotovljeno v upravnem
postopku (Verwaltungsverfahren), na katerega je Vrhovno sodišče vezano, pravilno
uporabilo materialno pravo. Po 4. točki prvega odstavka 10. člena ZDRS lahko pristojni
organ osebo, ki prosi za naturalizacijo, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo
Republike Slovenije, če ima zagotovljen trajen vir preživljanja najmanj v višini, ki

25

Zakon o upravnem sporu (ZUS), Ur. list RS, št. 105/06, 62/10.
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omogoča materialno in socialno varnost. Katera sredstva se štejejo za zagotovljen
trajen vir preživljanja v smislu 4. točke prvega odstavka 10. člena ZDRS, določa Uredba
Vlade RS o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev
26
državljanstva z naturalizacijo . Uredba v 5. členu med drugim določa, da se šteje, da
ima oseba zagotovljeno trajno materialno in socialno varnost po 4. točki prvega
odstavka 10. člena ZDRS, če dokaže: da je redno zaposlena (reguläre/feste
Beschäftigung) in višina njenih dohodkov (Einkommenshöhe) ustreza višini, ki je
določena z Uredbo Vlade RS o določitvi zajamčenega osebnega dohodka, da ima
kakšen drug trajni vir preživljanja (Einnahmequelle) v navedeni višini ter da mora
višina njegovih dohodkov zadoščati tudi za osebo, ki jo je dolžan preživljati, če je
27

prosilec po zakonu dolžan preživljati še koga drugega. Po sklepu Vlade RS , ki je veljal
v času odločanja tožene stranke, je znašala višina bruto zajamčenega dohodka
52.177,00 SIT.
V upravnem postopku je bilo ugotovljeno, da je bil tožnik v času odločanja tožene
stranke redno zaposlen, da je prejemal na mesec v povprečju 146.238,60 SIT bruto
plače, da je bil v zakonski zvezi z A. A., ki je bila brezposelna, ter da je bil poleg nje
dolžan preživljati dva otroka. Glede na navedene dejanske ugotovitve je bilo v
upravnem postopku ugotovljeno, da višina tožnikovega dohodka ne ustreza višini bruto
zajamčenega dohodka, določeni z Uredbo Vlade RS o določitvi zajamčenega osebnega
dohodka. Po presoji Vrhovnega sodišča je glede na tako ugotovljeno dejansko stanje
sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi pravilno pritrdilo odločitvi tožene stranke, da
tožnik ni izkazal, da ima zagotovljen trajen vir preživljanja najmanj v višini, ki omogoča
materialno in socialno varnost (4. točka prvega odstavka 10. člena ZDRS). Sodišče prve
stopnje pa je tudi pravilno presodilo, da otroški dodatek ne predstavlja trajnega vira
preživljanja v smislu ZDRS. Po 70. členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (ZSDP)28 se namreč pravica do otroškega dodatka prizna le za določen čas,
to je za dobo enega leta, obstoj pravice za njegovo izplačilo pa ugotavlja center za
socialno delo za vsako koledarsko leto posebej (Sodna praksa, 2011c).

9.2 DRŽAVLJANSTVO V REPUBLIKI AVSTRIJI
9.2.1 NAČINI PRIDOBITVE DRŽAVLJANSTVA V REPUBLIKI AVSTRIJI
avstrijskega
državljanstva
(Erwerb
der
österreichischen
Staatsbürgerschaft ) morajo biti izpolnjeni splošni pogoji naturalizacije in vložiti se
mora vloga. Lahko se izpolni obrazec (Formular ausfüllen) ali se napiše neformalna
vloga (Antrag formlos stellen). O državljanstvu odloča (über die Verleihung der
Staatsbürgerschaft entscheiden) pristojni organ, to je Oddelek za državljanstvo
Za

pridobitev

29

26

Uredba Vlade RS o merilih za ugotavljanje izpolnjevanja določenih pogojev za pridobitev
državljanstva z naturalizacijo, Ur. List RS, št. 47/94.
27
Sklep Vlade RS, Ur. List, št. 72/03.
28
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP), Ur. List RS, št. 97/01, 76/03.
29
auch Staatsangehörigkeit
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deželne
vlade
(Staatsbürgerschaftsabteilung
des
Amtes
der
Landesregierung).
Katera dokazila je dejansko potrebno predložiti, se lahko ugotovi le na podlagi osebnih
navedb in pojasnil, zato se je potrebno osebno zglasiti na oddelku za državljanstvo
pristojnega urada.
določene

Pridobitev državljanstva po avstrijski zakonodaji je možna:
•
•
•
•

na podlagi porekla (Erwerb durch Abstammung)
s pridobitvijo (naturalizacija) (Erwerb durch Verleihung)
z razširitvijo pridobitve (Erstreckung der Verleihung) in
z legitimnostjo (zakonitostjo) (Gesetzmäßigkeit).

9.2.1.1 Pridobitev državljanstva na podlagi porekla
Pridobitev na podlagi porekla pomeni, da vsak v zakonu rojen otrok (ehelihes Kind),
avtomatično postane avstrijski državljan (automatisch die Staatsbürgerschaft
erwerben), če je eden izmed staršev (ein Elternteil) v času rojstva (zum Zeitpukt der
Geburt) avstrijski državljan (österreichischer Staatsbürger).
Za otroke, ki pa so rojeni v izvenzakonski skupnosti (uneheliche Kinder) pa velja, da
pridobi avstrijsko državljanstvo avtomatično, če je mati avstrijska državljanka (Mutter
ist österreichische Staatsbürgerin).
9.2.1.2 Pridobitev državljanstva na podlagi naturalizacije
Za pridobitev avstrijskega državljanstva na podlagi naturalizacije morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji (Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen):
•

•

•

•

najmanj deset letno zakonito in neprekinjeno bivanje (rechtmäßiger und
ununterbrochener Aufenthalt) v Republiki Avstriji, od tega najmanj pet let
(fünfjährige
stalnega
prebivanja
oz.
dovoljenja
za
nastanitev

Niederlassungsbewilligung)
nekaznovanost (keine gerichtlichen Verurteilungen) (brez izdanih sodnih
obsodb, prosilec ne sme biti v kazenskem postopku (kein anhängiges
Strafverfahren) tako v Republiki Avstriji kot izven nje, brez težkih upravnih
prekrškov predpisov (keine schwerwiegenden Verwaltungsübertretungen) z
neprimerno vsebino)
zadostna sredstva za preživljanje (hinreichend gesicherter Lebensunterhalt)
(dokazila o stalnih in rednih prihodkih (Nachweis fester, regelmäßiger und
eigener Einkünfte) iz naslova zaposlitve (aus Erwerb), dohodka (Einkommen),
preživnin (gesetzliche Unterhaltsansprüchen) na podlagi zakona ali dajatve iz
naslova zavarovanja (Versicherungsleistungen) za zadnja 3 leta pred
odločitvijo)
poznavanje
jezika
(Sprach-/Deutschkenntnisse) in osnovna znanja
demokratičnega pravnega reda (Grundkenntnisse der demokratischen
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Ordnung), zgodovino Avstrije in konkretne (pokrajine) dežele (Geschichte
Österreichs und des jeweiligen Bundeslandes); dokazilo s pisnim preverjanjem
(Nachweis durch schriftliche Prüfung), če ni kakšnih posebnosti oziroma
izjemnih pravil (nemški jezik je materin jezik, mladoletnost, obiskovanje šole s
pozitivno oceno o nemškem jeziku; pozitivna usmerjenost k Republiki Avstriji
(bejahende Einstellung zu Österreich) in jamstvo (Gewährleistung), da ne
obstaja (bestehen) nevarnost za javni red in mir ter varnost (Gefahr für die
•

öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit)
brez obstoja prepovedi bivanja (kein bestehendes Aufenthaltsverbot) (v
Republiki Avstriji kot v drugih državah članicah Evropske unije) in brez postopka
v zvezi s prepovedjo bivanja, ki je še v teku (kein anhängiges Verfahren zur

•
•
•

Aufenthaltsbeendigung)
brez izgona (keine Ausweisung) v zadnjih dvanajstih mesecih
brez

združevanja

z

ekstremističnimi

in

terorističnimi

skupinami

(kein

Naheverhältnis zu einer extremistischen/terroristischen Gruppierung)
načeloma odpoved dotedanjemu državljanstvu (Verlust der bisherigen
Staatsangehörigkeit).

S pridobitvijo državljanstva ne smejo biti okrnjeni internacionalni odnosi (keine
beeinträchtigten internationalen Beziehungen) in oškodovani interesi Republike Avstrije
(keine geschädigten Interessen).
9.2.1.3 Pridobitev državljanstva na podlagi zakonite pravice
Tudi za pridobitev državljanstva na podlagi zakonite pravice (aufgrund eines
Rechtsanspruches) morajo biti izpolnjeni določeni pogoji:
•
•
•

•

izpolnitev splošnih pogojev (enako kot pri naturalizaciji)
najmanj trideset let neprekinjenega bivanja (ununterbrochener Hauptwohnsitz)
v Republiki Avstriji ali
najmanj petnajst let zakonitega in neprekinjenega bivanja v Republiki Avstriji
(na podlagi trajne osebne ali poklicne integracije) (nachhaltige persönliche und
berufliche Integration)
najmanj šest letno zakonito in neprekinjeno bivanje v Republiki Avstriji v
primeru pet let trajajoče zakonske zveze sklenjene z avstrijskim
državljanom/državljanko in zakonski par živi v skupnem gospodinjstvu ali
auf) do azila (Status
obstaja (bestehen) pravica (ein Recht
»Asylberechtigte/r«); dokazilo o posedovanju enega izmed državljanstev
Evropske unije; vlagatelj/vlagateljica je rojen/a v Republiki Avstriji; pridobitev
na podlagi pričakovanih izjemnih dosežkov (bereits erbrachte und erwartete
außerordentliche Leistungen) na znanstvenem, gospodarskem, umetnostnem ali
športnem področju v interesu Republike Avstrije.
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Takšna pridobitev, se na podlagi določenih pogojev razširi še na drugega zakonca in na
otroke vlagatelja (sich auf die Ehegattin/den Ehegatten oder die Kinder des
Antragstellers erstrecken).
9.2.1.4 Pridobitev državljanstva na podlagi prostega preudarka
Pri pridobitvi državljanstva na podlagi prostega preudarka (aufgrund freien Ermessens)
nam že samo ime pove, da pristojen organ odloča o pridobitvi pravice po prostem
preudarku, če ni zakonite pravice za pridobitev državljanstva (kein Rechtsanspruch auf
die Verleihung der Staatsbürgerschaft). Odločilno pri sprejemanju odločitve je celotno
vedenje vlagatelja (Gesamtverhalten des Antragstellers) v pogledu na celotno javno
dobro, javni interes in obseg integracije. Seveda, pa mora vlagatelj izpolnjevati splošne
pogoje, enako kot pri naturalizaciji.
9.2.1.5 Pridobitev državljanstva kljub stalnemu prebivališču v tujini
Možna je tudi pridobitev državljanstva, kljub temu, da ima vlagatelj stalno prebivališče
v tujini (bei Wohnsitz im Ausland), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
•
•
•
•

•

izpolnitev splošnih pogojev (enako kot pri naturalizaciji);
pridobitev izrednih dosežkov (Erbringung außerordentlicher Leistungen) v
posebnem interesu Republike Avstrije,
zakonec emigranta (Ehegatte einer Emigrantin / Ehegattin eines Emigranten);
zakonci avstrijskih državljanov, ki so v službi domače družbenopolitične
skupnosti (im Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebeitskörperschaft
stehen), katerih sedež službe (Dienstort) se nahaja v tujini;
mladoletne osebe (Minderjährige), ki se nahajajo v tujini (sich im Ausland
aufhalten), ker ima »odločilen del« staršev svoje življenjske interese
(Lebensinteressen) in zakonito prebivališče v tujini najmanj 12 mesecev.

9.2.1.6 Ponovna pridobitev avstrijskega državljanstva na podlagi prijave
Ponovna pridobitev avstrijskega državljanstva (Wiedererwerb der Staatsbürgerschaft)
na podlagi prijave (durch Anzeige) pride v poštev za državljane, ki so morali zapustiti
(verlassen) Republiko Avstrijo pred 9.5.1945, zaradi rasnih ali političnih razlogov (aus
rassistischen/politischen Gründen) in so posledično zaradi pridobitve tujega
državljanstva izgubili avstrijsko državljanstvo (Staatsbürgerschaft durch den Erwerb
einer fremden Staatsangehörigkeit verlieren) (Offizieller Amtshelfer für Österreich,
2010c in Graz, 2010a).
9.2.2 NAČINI PRENEHANJA DRŽAVLJANSTVA V REPUBLIKI AVSTRIJI
V Republiki Avstriji poznajo štiri vrste prenehanja državljanstva, in sicer:
•

s pridobitvijo državljanstva druge države;
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•
•
•
•

z vstopom v vojaško službo tuje države (durch Militärdienst eines fremden
Staates);
z odvzemom, če je državljan v javni ali državni službi druge države (öffentlicher
Dienst eines fremden Staates) in lahko to škoduje Republiki Avstriji;
z odvzemom, če se ne pridobi odpusta iz dotedanjega državljanstva v roku
dveh let in;
z odrekom (AuslandsösterreicherInnen, 2010).
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10 SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE

Sklenitev zakonske zveze je v življenju posameznika prav gotovo pomemben, če ne
eden izmed najpomembnejših dogodkov.
Tudi glede sklenitve zakonske zveze, tako kot na mnogih drugih področjih državne
uprave, ni več krajevne pristojnosti, ki bi določala, da morata dva, ki želita skleniti
zakonsko zvezo, to storiti pri pristojnem organu na območju kraja stalnega prebivališča
ampak lahko to storita kjerkoli v Republiki Sloveniji.
Trenutno je glede tega v veljavi Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v
nadaljevanju: ZZZDR)30.
Sklenitev zakonske zveze vpiše matičar pristojnega organa, na območju katerega je
kraj, kjer je bila zakonska zveza sklenjena.
Sodišče mora sodbo, s katero izreče zakonsko zvezo za neveljavno ali razveže zakonsko
zvezo, poslati pristojnemu organu v petnajstih dneh od dneva njene pravnomočnosti
(10. člen ZMatR).

10.1 PRIJAVA SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Zaročenca, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, prijavita namero sklenitve zakonske
zveze (Anzeige der Eheschließung) matičarju, na območju tiste upravne enote, kjer
želita skleniti zakonsko zvezo. V prijavi izjavita, da svobodno sklepata zakonsko zvezo
in da so izpolnjeni vsi pogoji za veljavnost zakonske zveze. V primeru, da iz uradnih
evidenc ni mogoče ugotoviti potrebnih podatkov, sta bodoča zakonca dolžna predložiti
le te. To velja v primeru, da osebe še niso vnesene v matični register ali da je eden
izmed bodočih zakoncev tuji državljan. Prav tako morata zakonca predložiti odločbo
pristojnega Centra za socialno delo, če je eden izmed bodočih zakoncev mladoleten,
kakor tudi v primerih, ko gre za dovolitev sklenitve zakonske zveze med otroci bratov in
sester ter otroci polbratov in polsester, med skrbnikom in varovancem.
Če je eden izmed zakoncev ali oba že bil poročen, je potrebno predložiti še dokaz o
prenehanju ali razveljavitvi prejšnje zakonske zveze (Enden/Aufhebung der früheren
Ehe). Če pa je to v evidenci organa že razvidno, pa to ni potrebno.

30

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), Ur. list SRS, št. 15/76, 30/86-ZNP,
1/89, Ur. list RS, št. 13/94-ZN, 82/94-ZN-B, 29/95-ZPDF, 26/99-ZPP, 70/00-ZZNPOB, 64/01,
110/02-ZIRD, 16/04, 101/07 Odl. US: U-I-328/05.
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V zapisnik o prijavi sklenitve zakonske zveze matičar vpiše podatke ženina in neveste
(Daten des Bräutigams und der Braut) (ime, priimek, EMŠO, državljanstvo), podatek o
stalnem prebivališču, priimek, ki ga bosta uporabljala po sklenitvi zakonske zveze in
priimek za pravni promet. Prav tako se vpiše podatke o pričah (Daten der Zeugen), ki
bodo prisotne pri sklenitvi zakonske zveze (ime, priimek in datum rojstva). Zapisnik
podpiše matičar in bodoča zakonca, ko se le ta natisne neposredno iz registra (po
Trnovšek in dr., 2004, str. 74, 75).
10.1.1 SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE
Sklenitev zakonske zveze je neko novo stanje, ki nastane na podlagi sklenjenega
sporazuma (geschlossenes Übereinkommen) ob upoštevanju oziroma izpolnjevanju
določenih pogojev (Bedingungen/Voraussetzungen erfüllen).
Da se zakonska zveza sklene in se lahko šteje za veljavno je potrebno, da jo skleneta
dve osebi, ki sta različnega spola, pred pristojnim organom na način določen z
zakonom. Izjava obeh zakoncev mora biti prostovoljna in soglasna, nikakor pa ne sme
biti prisiljena.
ZZZDR pa določa tudi, da morata biti ob sklenitvi zakonske zveze prisotna oba bodoča
zakonca, razen v posebnih primerih (zdomci, izseljenci), kjer sme organ za območje
kjer se sklepa zakonska zveza, da se zakonska zveza sklene po pooblaščencu, vendar
pa je po pooblaščencu lahko zastopan le eden izmed zakoncev. Na pooblastilu, izdano
v obliki javne listine, morajo biti navedeni vsi podatki o osebi, s katero namerava
pooblastitelj skleniti zakonsko zvezo. Zakonska zveza se po pooblaščencu sme skleniti v
obdobju treh mesecev od dneva izdaje pooblastila.
Zakonska zveza se sklepa v uradnih prostorih (Eheschließung findet in Amtsräumen
statt) pristojnega organa, to je Upravne enote, pred matičarjem in pred pooblaščeno
osebo upravne enote in dvema pričama. Izjemoma se lahko zakonska zveza sklepa tudi
izven uradnih prostorov, če to zahtevata bodoča zakonca in navedeta za to pomembne
razloge (bolezen, starost), vendar pa je za to potrebno predhodno soglasje pristojnega
organa (po Trnovšek in dr., 2004, str. 76, 79, 80, 81).
Pravilnik o sklepanju zakonske zveze31 določa, da osebo za sklepanje zakonskih zvez
imenuje načelnik upravne enote s sklepom. Pooblastilo pa se izda za dobo 4 let osebi,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
•
•
•

31

je državljan/ka Republike Slovenije,
ima stalno prebivališče na območju upravne enote, kjer se sklepa zakonska
zveza,
v okolju uživa ugled in spoštovanje,

Pravilnik o sklepanju zakonske zveze, Ur. list RS, št. 71/2003.
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•
•
•
•

aktivno obvlada slovenski jezik (na območju, kjer živijo pripadniki italijanske in
madžarske narodnosti tudi jezik narodne skupnosti)
ima sposobnost javnega nastopanja (Befähigung für öffentliches Auftreten),
je poslovno sposobna (Geschäftsfähigkeit) in
je stara od 30 do 70 let (4. člen Pravilnika).

10.1.2 POSTOPEK SKLENITE ZAKONSKE ZVEZE
Postopek sklenitve zakonske zveze je sledeč. Načelnik upravne enote ali od njega
pooblaščena oseba se na podlagi listin in izjav prič ter bodočih zakoncev prepriča, da
sta to osebi, ki sta prijavili nameravano sklenitev zakonske zveze. Nato prebere
določbo 14. člena in določbe 44. do 50. člena ZZZDR o pravicah in dolžnostih
zakoncev, potem pa vpraša vsakega bodočega zakonca posebej, ali hoče z drugim
skleniti zakonsko zvezo. Če oba bodoča zakonca odgovorita pritrdilno, razglasi načelnik
upravne enote ali od njega pooblaščena oseba, da je zakonska zveza med njima
sklenjena (31. člen ZZZDR).
Pooblaščenec običajno pozove zakonca, da si v znak sklenitve zakonske zveze podata
roki in se poljubita, in tudi da si izmenjata prstana (kar pa ni obvezno).
Po podatkih UE Maribor je bilo v letu 2010 sklenjenih 391 zakonskih zvez, od tega 52
izven uradnih prostorov, določenih za sklepanje zakonskih zvez.
10.1.3 SODNA PRAKSA
Čeprav sem to poglavje namenila sklenitvi zakonske zveze, bom v nadaljevanju
predstavila primer sodne prakse, ki se nanaša na razvezo zakonske zveze. Zakonska
zveza, ki temelji na svobodni odločitvi moškega in ženske o sklenitvi zakonske zveze se
namreč lahko tudi razveže, če preneha le pri enemu izmed zakoncev čustvena
navezanost, vzajemno spoštovanje in razumevanje.
Sodišče prve stopnje je zaradi nevzdržnih razmer v zakonski zvezi pravdnih strank (65.
člen ZZZDR), zakonsko zvezo, ki sta jo sklenili pravdni stranki pred Matičnim uradom v
Mariboru dne 25.04.2007, razvezalo.
Proti navedeni sodni odločbi je tožena stranka vložila pritožbo, v kateri navaja, da je
toženka še vedno čustveno navezana na tožnika in tako ni razlogov za razvezo
zakonske zveze ter pritožbenemu sodišču predlaga razveljavitev izpodbijane sodbe.
Pritožbeno sodišče je odločilo, da pritožba ni utemeljena ter navaja da nima prav
nobenega pomisleka v ugotovitev sodišča prve stopnje, da je zakonska zveza med
pravdnima strankama nevzdržna in so tako v danem primeru izpolnjeni pogoji za
razvezo zakonske zveze v skladu z določbo 65. člena ZZZDR. Nevzdržnost zakonske
zveze je sodišče prve stopnje utemeljeno in sprejemljivo obrazložilo in tej obrazložitvi
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se pritožbeno sodišče v celoti pridružuje. V zvezi s pritožbenim izvajanjem, da je
toženka še vedno čustveno navezana na tožnika in s tem povezanim pritožbenim
zaključkom, da ni razlogov za razvezo zakonske zveze, pa pritožbeno sodišče le
pripominja, da so lahko razlogi za nevzdržnost zakonske zveze podani samo pri eni
izmed pravdnih strank, pa je že podana nevzdržnost zakonske zveze. Ali drugače
povedano, zakonska zveza, ki temelji na svobodni odločitvi moškega in ženske o
sklenitvi zakonske zveze se lahko razveže, če preneha le pri enem izmed zakoncev
čustvena navezanost, vzajemno spoštovanje in razumevanje. To pa je v danem
primeru na strani tožeče stranke v celoti izkazano in zato je sodišče prve stopnje
povsem pravilno na podlagi določb 65. Člena ZZZDR v zvezi z določbo 13. Člena ZZZDR
zakonsko zvezo pravdnih strank razvezalo (Sodna praksa, 2011č).

10.2 PRIJAVA SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE V REPUBLIKI AVSTRIJI
Prvi korak k sklenitvi zakonske zveze je uradna prijava na matičnem uradu. Za to je
potrebno obiskati matični urad v kraju, kjer ima eden izmed bodočih zakoncev
prijavljeno stalno prebivališče. Prijavo morata podpisati oba zakonca istočasno. Ker
prijava velja le določen čas, je poroko možno prijaviti le 6 mesecev pred sklenitvijo
zakonske zveze.
Pri prijavi je potrebno urediti sledeče:
•
•
•
•

sprejem osebnih podatkov,
odločitev o priimku po sklenitvi zakonske zveze,
določitev datuma in kraja sklenitve zakonske zveze,
pogovor o poteku sklenitve zakonske zveze.

Dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti, če sta bodoča zakonca polnoletna:
•
•
•
•

izpisek iz rojstne matične knjige (Geburtsurkunde), ki ne sme biti starejši od
šestih mesecev;
potrdilo o državljanstvu, če gre za tuje državljane;
po potrebi tudi potrdilo o stalnem prebivališču (Wohnsitzbescheinigung);
dokazilo o pridobljeni akademski izobrazbi ali poklicu (Beruf).

Dokumentacija, ki jo je potrebno predložiti, če sta bodoča zakonca mladoletna:
1. odločitev sodišča o zrelosti za zakon (Ehefähigkeitszeugnis)
2. privolitev zakonitega zastopnika ali odločitev sodišča s privolitvijo
3. osebe za katere je bil določen skrbnik morajo predložiti še privolitev skrbnika ali
odločitev sodišča
4. bodoči zakonci, ki so že bili poročeni:
• poročni list vseh prejšnjih zakonskih zvez
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dokazila o razvezi vseh prejšnjih zakonskih zvez (odločitve o razvezi ali
razveljavitvi ter ničnostna sodba s pravnomočnostjo ali izpisek iz
matične knjige umrlih)
tuji državljani morajo predložiti še:
potrdilo o zakonskem stanu (Familienstandsbestätigung) pristojnega
domovinskega urada ali zastopstva domovine (veleposlaništva, konzulata)
po potrebi dodatna potrdila kot so potrdilo o državljanstvu najnovejšega
datuma
dokazilo o pridobljeni akademski izobrazbi ali poklicu
bodoči zakonci s skupnimi otroci iz prejšnjih zakonskih zvez morajo predložiti:
izpiske iz rojstne matične knjige, če obstajajo in
potrdila o prijavi otrok
begunci predložijo:
dokazilo o begunstvu (Flüchtlingsausweis) (potni list begunca).
•

5.
•
•
•
6.
•
•
7.
•

Zakonsko zvezo je možno skleniti v mestni hiši (magistratu) (Rathaus) v času uradnih
ur, prav tako pa tudi izven nje, na podlagi prošnje, ki jo izpolnita bodoča zakonca in
navedeta utemeljene razloge za to. Zakonska zveza se sklepa v prisotnosti matičarja
(Graz, 2010b).
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11 REGISTRACIJA ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI

23. 6. 2005 je stopil v veljavo tudi Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti
(v nadaljevanju: ZRIPS)32. Dolgo časa je bil polemika in kamen spotike, a končno je
tudi ta prišel v ospredje in veljavo, saj zveza med možem in ženo ni edina mogoča in
edina priznana.
Zakon točno določa pogoje za registracijo, pravne posledice in način prenehanja le te.

11.1 REGISTRACIJA ISTOSPOLNE
REBUPLIKI SLOVENIJI

PARTNERSKE

SKUPNOSTI

V

11.1.1 POSTOPEK IN POGOJI ZA REGISTRACIJO V REPUBLIKI SLOVENIJI
Postopek in pogoji za registracijo istospolne partnerske skupnosti (Eintragung einer
gleichgeschlechtlicher Partnerschaft) v Republiki Sloveniji je sledeč: dve odrasli osebi,
bodisi ženskega ali moškega spola, prijavita pri pristojnem organu, to je Upravni enoti,
namero o sklenitvi istospolne partnerske skupnosti. To lahko storita pri katerikoli
Upravni enoti, kjer želita registrirati istospolno partnersko skupnost, 30 dni pred
nameravanim datumom registracije.
Pogoji za sklenitev:
•
•
•
•
•

•

obe osebi morata biti polnoletni
vsaj eden izmed partnerjev državljan Republike Slovenije
ne sme obstajati še veljavna zakonska zveza ali istospolna partnerska skupnost
ne sme obstajati sorodstvena zveza (verwandtschaftliche Bindung) med
partnerjema
registracije ne moreta prijaviti skrbnik (Vormund) in njegov varovanec
(Pflegebefohlene), dokler traja skrbništvo ter posvojitelj (Adoptiveltern) in
posvojenec (Adoptivkind) med seboj, rejnik (Pflegeeltern) in rejenec
(Pflegekind), dokler traja rejništvo
registracija ni mogoča tudi, če sta oba ali eden od bodočih partnerjev težje
duševno prizadeta ali nerazsodna (Zurechnungsfähigkeit) (3. člen ZRIPS).

Upravna enota preveri, ali so izpolnjeni pogoji za registracijo, ki jih določa ta zakon. Če
se ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za veljavnost registracije po tem zakonu, upravna
enota z odločbo zavrne registracijo. O pritožbah zoper odločbe upravne enote odloča
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

32

Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS), Ur. list, št. 65/2005.
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Bodoča partnerja istočasno in osebno pred uradno osebo upravne enote, ki jo določi
načelnik oziroma načelnica upravne enote, podata po ustnem soglasju pisno izjavo, da
želita registrirati skupnost. Pred podpisom izjave vpraša uradna oseba oba partnerja,
ali želita registrirati skupnost ter ju opozori na pravne posledice registracije, tako da
pred podanim ustnim soglasjem bodočima partnerjema prebere 8. člen tega zakona.
Na

podlagi

registracije skupnosti imata partnerja pravico do preživljanja
(Unterhaltsleistung) in preživnine (Unterhalt), pravico do pridobivanja skupnega
premoženja (gemeinsames Vermögen) in urejanja premoženjskih razmerij v okviru
skupnosti, pravico do stanovanjskega varstva (Wohnungsschutzrecht), pravico do
dedovanja (Erbfolgerecht) na deležu skupnega premoženja po umrlem partnerju in
pravico do pridobivanja informacij o zdravstvenem stanju obolelega partnerja ter do
obiskov v zdravstvenih ustanovah.
Partnerja skupnosti sta se dolžna medsebojno spoštovati, si zaupati in si medsebojno
pomagati (8. člen ZRIPS).
Skupnost je veljavno registrirana z dnem podpisa izjave. Po izraženem soglasju
partnerjev in podpisu izjave se skupnost vpiše v register istospolnih partnerskih
skupnosti (Eintragung ins Register der gleichgeschlechtigen Partnerschaft), ki ga vodi
upravna enota (6. člen ZRIPS).
Registracijo je potrebno vnesti v matični register, prav tako tudi prenehanje, saj je
register istospolnih partnerskih skupnosti sestavni del matičnega registra.
Potrebno je pa vsekakor poudariti, da ne gre enačiti sklenitve zakonske zveze z
registracijo istospolne partnerske skupnosti, ne formalno pravno, ne po sami izvedbi
obreda.
V UE Maribor je bila v letu 2010 registrirana 1 istospolna partnerska skupnost.
11.1.2 PRENEHANJE ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI
SLOVENIJI
Vlogo za prenehanje skupnosti (Auflösung der eingetragenen Partnerschaft) lahko
poda eden ali oba partnerja na predpisanem obrazcu pri Upravni enoti, pri kateri je bila
registrirana njuna skupnost. Organ o prenehanju odloči z odločbo, skupnost pa
preneha z dnem pravnomočnosti.
Skupnost preneha tudi s smrtjo enega partnerja, z razglasitvijo enega partnerja za
mrtvega (25. člen ZRIPS).
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11.1.3 SODNA PRAKSA
Ker je ZRIPS v veljavi šele kratek čas, sodne prakse nisem zasledila.

11.2 REGISTRACIJA
REBUPLIKI AVSTRIJI

ISTOSPOLNE

PARTNERSKE

SKUPNOSTI

V

11.2.1 POSTOPEK IN POGOJI ZA REGISTRACIJO V REPUBLIKI AVSTRIJI
Po 1.1.2010 je tudi v Republiki Avstriji možna registracija istospolne partnerske
skupnosti. To je oblika skupnosti v kateri za oba istospolna partnerja vladajo tako
pravice kot dolžnosti. Istospolno partnersko skupnost lahko skleneta osebi istega
spola, in sicer tako, da na pristojnem uradu v pristojnosti matičarja podpišeta
dokumentacijo za sklenitev izvenzakonske skupnosti. Registracija velja od trenutka
podpisa.
Pogoji za sklenitev:
•
•
•
•

dve osebi istega spola (Personen desgleichen Geschlechts)
polnoletnost (Volljährigkeit)
opravilna sposobnost (Geschätsfähigkeit), v primeru, da je le ta omejena, pa s
soglasjem zastopnika
ne sme obstajati še veljavna registrirana istospolna partnerska skupnost (keine

aufrechte eingetragene Partnerschaft)
•
•

ne sme obstajati še veljavna zakonska zveza (keine aufrechte Ehe)
ne sme obstajati sorodstvena zveza med partnerjema (keine Verwandschaft in
gerader Linie) (Offizieller Amtshelfer für Österreich, 2010č).

11.2.2 PRENEHANJE ISTOSPOLNE PARTNERSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI
AVSTRIJI
Istospolna partnerska skupnost lahko preneha na podlagi smrti enega izmed partnerjev
(durch den Tod eines der Partner beenden) ali na podlagi odločitve sodišča o
prenehanju istospolne partnerske skupnosti (Bundesgesetzblatt für die Republik
Österreich, 2010).
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12 VPIS SMRTI

12.1 VPIS SMRTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele (Seinorenheim)33,
vojašnici (Kaserne), gostinskem objektu (Gastgewerbebetrieb), zavodu za prestajanje
kazni (Strafvollzugsanstalt) ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma
zavodu, mora pristojnemu organu prijaviti (den Tod einer Person Anzeigen) zavod ali
organizacija, v katerem je oseba umrla. Če je smrt nastopila izven objektov, navedenih
v prejšnjem odstavku, je smrt dolžan prijaviti mrliški preglednik (Totenbeschauer)
oziroma zdravnik (Totenbeschauarzt), ki je ugotovil smrt, družinski člani umrlega ali
tisti, s katerimi je umrli živel. Smrt osebe (Anzeige des Todes), katere truplo (Leiche) je
bilo najdeno in katere istovetnost ni bila ugotovljena, mora prijaviti organ, ki je sestavil
zapisnik o najdbi trupla (Leichenbegleitschein). Prijavi smrti (Todesanzeige) se mora
priložiti potrdilo o smrti (Todesbestätigung), ki ga izda pristojni zdravstveni delavec, ki
je smrt ugotovil (Todesursache feststellen), oziroma zdravstveni zavod
(Gesundheitszentrum), če je oseba umrla v njem (12. člen ZMatR-UPB2).
Smrt se mora prijaviti pristojnemu organu v dveh dneh od dneva smrti oziroma od
dneva najdbe trupla.
Če smrti ni mogoče prijaviti v roku iz prejšnjega odstavka, ker pristojni organ nima
uradnih ur, se mora smrt prijaviti prvi delovni dan po poteku roka.
Če je s posebnim predpisom za pokop (Bestattung/Beerdigung) določen krajši rok, se
mora smrt prijaviti pred pokopom (13. člen ZMatR-UPB2).
Smrt vpiše matičar pristojnega organa na območju katerega je kraj, kjer je oseba
umrla.
Če kraja smrti (Sterbeort) ni mogoče ugotoviti, smrt vpiše matičar pristojnega organa
na območju katerega je kraj, kjer je bil umrli najden (11. člen ZMatR-UPB2).
Razglasitev pogrešanca za mrtvega (Erklärung einer/eines Verschollenen für tot) in
smrt, ugotovljena v sodnem postopku, se vpišeta v matični register na podlagi
pravnomočne sodne odločbe.
Sodišče mora odločbo v petnajstih dneh od pravnomočnosti poslati pristojnemu
organu, na območju katerega je kraj, kjer je imel umrli zadnje stalno prebivališče.
V primeru, da je zadnje stalno prebivališče umrlega neznano ali je v tujini, pošlje
sodišče odločbo iz prvega odstavka tega člena pristojnemu organu, na območju
katerega je kraj, kjer je bil umrli rojen, če je bil rojen v tujini, pa pristojnemu organu,
na območju katerega je sedež sodišča, ki je odločbo izdalo (14. člen ZMatR-UPB2).

33

auch »Altersheim«
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Z spremembo ZMatR je ponovno omogočen vpis smrti za vse osebe, ki so življenje
izgubile ob koncu druge svetovne vojne in njihova smrt še ni bila evidentirana v
matičnih knjigah oziroma matičnem registru. Predlog za uvedbo postopka lahko vložijo:
• sorodniki umrle osebe v ravni in stranski vrsti brez omejitev,
• svojci po svaštvu in
• državni tožilec.
Predlagatelj (Antragssteller) mora predlogu predložiti dokaz, s katerim verjetno izkaže,
da je oseba, za katero je bil podan predlog za ugotovitev in vpis smrti v matični
register (Eintragung des Todesfalles ins Sterbebuch), umrla. Smrt vpiše v matični
register pristojni organ, ki je izdal odločbo o ugotovitvi smrti (14. a člen ZMatR-UPB2).

12.2 VPIS SMRTI V REPUBLIKI AVSTRIJI
Načeloma je potrebno prijavo in vpis smrti urediti naslednji delovni dan pri pristojnem
matičnem uradu. Če smrt nastopi bodisi v bolnišnici, bodisi v domu za ostarele je
prijava smrti naloga le-teh. Če smrt nastopi doma, je dolžan prijavo smrti urediti
sorodnik pokojnega, na željo pa lahko to uredi tudi pogrebno podjetje
(Bestattungsunternehmen).
Za pridobitev izpiska iz matične knjige umrlih je potrebno dostaviti naslednjo
dokumentacijo: potrdilo o smrti (Todesbescheinigung) (če jo je predal mrliški
oglednik), rojstni list in potrdilo o državljanstvu.
Pri poročenih osebah je potrebno dodatno predložiti še izpisek iz poročne matične
knjige (Heiratsurkunde) obstoječe zakonske zveze. Pri ovdoveli osebi (Verwitwete/r) še
izpisek iz poročne matične knjige zadnje zakonske zveze (Auszug aus der
Heiratsurkunde der letzten Eheschließung), izpisek iz matične knjige umrlih (Auszug
aus dem Sterbebuch) ali prepis iz matične knjige umrlih pokojnika (Abschrift aus dem
Sterbebuch / der Sterbeurkunde des Verstorbenen). Pri razvezanih osebah še izpisek iz
poročne matične knjige in sodbo o razvezi zakonske zveze (Scheidungsurteil). Po
potrebi tudi potrdilo o pridobljenem akademskem nazivu.
Pri tujih državljanih pa potni list in potrdilo o državljanstvu.
Če navedena dokumentacija ne zadošča za izdajo izpiska (Ausstellung eines Auszuges),
lahko matični uradnik zahteva predložitev dodatne dokumentacije, v skladu s predpisi
(Graz, 2010c).
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13

PRIMERJALNI

REPUBLIKO

PRIKAZ

MATIČNE

SLUŽBE

MED

SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO

Skozi poglavja je bilo opisano delo matične službe od zgodovine, skozi čas, pa vse do
danes, tako za področje Republike Slovenije kot za področje Republike Avstrije. Na
koncu bo predstavljena še primerjava že prej omenjenih služb, kar je tudi bil namen in
cilj mojega diplomskega dela.
Glede zgodovine pregleda matičnih knjig in njihovega vodenja daleč nazaj ugotavljam,
da ni bistvenih razlik, kar pa niti ni tako čudno, saj je Republika Slovenija v času
okupacije spadala pod Avstro-Ogrsko, še pred tem, pa se tako pri nas kot v Republiki
Avstriji šteje za pomemben datum 20. februar 1784, ko je bil uveden »cesarski
patent«, ki je določil prve državne matične vpise. Tako je za eno in drugo območje do
pred kratkim veljalo, da se vodijo tri temeljne matične knjige in sicer, rojstna matična
knjiga, poročna matična knjiga in matična knjiga umrlih.
Primerjava je pokazala, da pri nas ni več tako, saj je bil pri nas v letu 2005 uveden in
vpeljan Matični register, to je računalniška evidenca vodenja podatkov, ki urejajo
status vsakega posameznika in je nadomestil prejšnje tri knjige in v veliki meri olajšal
delo uradnikom matičarjem, prav tako pa je še dodatno približal uporabnika k storitvi,
saj lahko zaprosi za izpisek ali potrdilo pri kateremkoli pristojnem organu ali zaprosi za
potrdilo preko spleta s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
V Republiki Avstriji, si sicer že tudi v veliki meri pomagajo z informacijsko tehnologijo,
da se računalniško izpolnijo vsi obrazci in se v njih vnesejo nastala dejstva ali
spremembe, katere se nato natisne in odloži v rednik po zaporedju nastanka, prav
tako je preko spletnih strani možno priti do podatkov glede urejanja osebnega statusa
posameznika.
Vodenje osebnega statusa posameznika je v Republiki Sloveniji zaupano upravnim
enotam, medtem ko je v Republiki Avstriji to zaupano občinskim uradom. V Republiki
Sloveniji vsako področje ureja poseben zakon, predpis ali pravilnik. V Republiki Avstriji
pa imajo vse zapisano v enem samem zakonu in celokupnem pravnem predpisu, ki
določa osnove glede samega vodenja, krajevne pristojnosti in ostalih splošnih stvari,
kar se mi zdi velika prednost. V Republiki Avstriji imajo prav tako z zakonom
predpisano obliko obrazcev (vlog), ki jih uporabljajo posamezniki, če želijo opraviti
kakšno storitev in uradnih potrdil, izpiskov, ki jih izdajajo matičarji. V Republiki Sloveniji
je to delno predpisano in je enotno za področje celotne države, delno pa je prepuščeno
posameznim upravnim enotam, da si poljubno oblikujejo vloge in razne obrazce. Glede
vpisa rojstva ugotavljam, da prav tako ni bistvenih razlik, kar se samega postopka
prijave rojstva tiče. Razliko zaznam pri vpisu mrtvorojenega otroka, ki se ga v Republiki

78

Avstriji ne vpisuje v rojstno matično knjigo tako kot pri nas, temveč se ga vpiše samo v
matično knjigo umrlih. Na naslednjo spremembo naletim pri določitvi osebnega imena
otroku. V Republiki Sloveniji, tako rekoč ni zakonsko določenih zadržkov oziroma
omejitev glede določitve osebnega imena, razen tega, da se starše opozori, da bi
otroku ime lahko kakorkoli škodovalo, če se smatra da ima ime takšno obliko. V
Republiki Avstriji pa je z zakonom določeno, da mora ime izražati spol otroka, prav tako
ni dovoljeno otroku določiti imena, ki bi lahko kakorkoli negativno ali zasmehujoče
vplivalo nanj v družbi, prav tako ni možno določiti takšnega imena otroku, ki še nikjer
nikoli ni bilo zapisano kot ime v avstrijskih evidencah (npr. v podatkih statističnega
urada), otroku se sme določiti samo en priimek, razen če se že od staršev prenaša
dvojni priimek. Ni pa nobene omejitve glede tega iz koliko imen se lahko sestoji osebno
ime. Kot zanimivost mi je matičarka na Avstrijskem Koroškem povedala, da je nek par
svojemu otroku, določil ime, ki se sestoji iz 20 imen, in sicer zato, ker je želel otroku
določiti ime, ki se še ni nikoli pojavilo v Republiki Avstriji in mu pristojni niso dovolili
izbrati tega imena. Zanimivo je tudi to, da že pri prijavi sklenitve zakonske zveze
bodoča zakonca v prijavi navedeta, priimek bodočih otrok, ki bodo rojeni v zakonu.
Prav tako je posebnost, ki je vredna omembe dejstvo, da otroci, ki se rodijo v
izvenzakonski skupnosti, če se starši naknadno poročijo, veljajo za rojene v zakonu, z
veljavo za nazaj, z dnem rojstva.
Tudi pri spremembi osebnega imena sem naletela na nekatere razlike. V Republiki
Sloveniji prosilcu ni potrebno navesti vzroka, zakaj želi spremeniti osebno ime. Vsak
polnoletni državljan ali mladoletni državljan preko zastopnika lahko zaprosi za
spremembo osebnega imena, s tem, da morajo mladoletne osebe, če so že dopolnile
devet let, podati pisno soglasje. Če ni zakonskih zadržkov kot so obsodba za kaznivo
dejanje, se torej lahko osebno ime spremeni kadarkoli in neštetokrat.
Republika Avstrija pa je glede tega še zelo neliberalna država. Za spremembo
osebnega imena se sicer lahko zaprosi, vendar pa morajo razlogi za spremembo biti
tehtni in so točno določeni v zakonu (sedanje ime je smešno ali neprimerno, težko je
za izgovorjavo ali pisanje…). Za spremembo lahko zaprosijo tako polnoletne kot
mladoletne osebe, za slednje mora biti podano tudi njihovo soglasje, če so stari med
10 in 14 let. Zavrnitev za spremembo je prav tako običajna in možna v primerih, ki so
prav tako določeni v zakonu (izognitev izvajanja zakonov, smešno in neprimerno ime,
ime ne ustreza spolu…). Zelo pomembna razlika je tudi to, da imena ni možno
spreminjati neštetokrat tako kot pri nas ampak se lahko osebno ime spremeni le v
primeru, da se ga ni že spreminjalo v zadnjih desetih letih.
Pri spremembi priimka po sklenitvi zakonske zveze ni nobene razlike, prav tako glede
spremembe po razvezi zakonske zveze. Razlika pa nastopi pri spremembi imena ob
posvojitvi. V Republiki Sloveniji se posvojencu ne sme spreminjati imena med četrtim in
devetim letom, po devetem letu starosti, pa je potrebno njegovo soglasje, priimek pa
se mu lahko spremeni kadarkoli. V Republiki Avstriji pa posvojenec po 14. letu lahko
sam izbira svoj priimek. Sprememba priimka je možna tudi pred tem.
Zelo zanimivo pri osebnem imenu je v Republiki Avstriji tudi to, da se poleg osebnega
imena v matične knjige vpisuje tudi akademski naziv ali stopnjo izobrazbe, prav tako
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tudi versko pripadnost ,česar pri nas ne poznamo. V zgodovini so poznali tudi takšne
oblike priimkov, ki bi lahko izkazovali plemiški naziv in so imele pred priimkom »von«
ali »zu« oblike kot na primer Robert Edler von Musil, vendar danes takšnih oblik več ni,
saj so bile avtomatično črtane in je tako iz prejšnje oblike Robert Edler von Musil nastal
Robert Musil.
Kar se državljanstva tiče obstajajo tako podobnosti, kot razlike. Pri pridobitvi
državljanstva na podlagi porekla ni razlike saj otrok po rojstvu pridobi državljanstvo na
podlagi porekla svojih staršev ali vsaj enega starša. Glede naturalizacije pa je stvar
sledeča. Tudi pri tem je podobnost velika, razliko opažamo samo pri izkazovanju
sredstev za preživljanje. V Republiki Sloveniji je potrebno predložiti dokazila o sredstvih
za preživljanje za zadnji dve leti, v Republiki Avstriji, pa za zadnja tri leta. Zanimivo je
tudi to, da mora prosilec poznati zgodovino Republike Avstrije in konkretne pokrajine
(dežele). Razlika se kaže tudi pri pridobitvi državljanstva na podlagi sklenjene zakonske
zveze z državljanom Republike Slovenije, ki mora trajati najmanj 3 leta in vlagatelj
dejansko prebiva vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje v Republiki Sloveniji. V Republiki
Avstriji pa je ta pogoj trajajoče sklenjene zakonske zveze z avstrijskim državljanom, 5
let in zakonski par mora živeti v skupnem gospodinjstvu. Glede prenehanja
državljanstva ni bistvenih razlik.
Pri prijavi sklenitve zakonske zveze prav tako ni zaznati bistvenih razlik. Drugače je pri
samem obredu sklenitve zakonske zveze. V Republiki Sloveniji morata biti od uradnih
oseb prisotni pooblaščenec Upravne enote, ki ga imenuje načelnik, za dobo štirih let in
mora izpolnjevati določene pogoje in matičar. V Republiki Avstriji in prav tako v mnogih
drugih evropskih državah je dovolj prisotnost matičarja, za kar pa se zavzema tudi
slovensko združenje ZUDS.
Pri registraciji istospolne partnerske skupnosti in prenehanju le te ni nobene razlike,
razen te, da je ZRIPS v Republiki Sloveniji stopil v veljavo skoraj polnih pet let prej kot
v Republiki Avstriji.
Primeri obrazcev za vpis matičnega dejstva in izpiskov ali potrdil, ki se izdajajo tako v
Republiki Sloveniji, kot v Republiki Avstriji so v prilogi.
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14 ZAKLJUČEK

Informacijska tehnologija je danes tista, ki narekuje hitri tempo življenja in v veliki meri
tudi pripomore k temu, da se lahko izognemo trkanju od vrat do vrat, da bi prišli do
želenih informacij in izpiskov ter potrdil, saj lahko od doma, preko spletnih strani
pridemo do informacij, s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pa tudi zaprosimo za izdajo
izpiskov in potrdil.
Pri nas v Republiki Sloveniji je to resnično dobro organizirano in vedno bolj vpeljano,
stranke pa se iz dneva v dan, tega tudi bolj in bolj poslužujejo.
Tudi v Republiki Avstriji ima informacijska tehnologija velik vpliv na posameznika, prav
tako pa na državne institucije, tako da lahko preko spletnih strani uporabniki pridejo do
želenih informacij. Nimajo pa še organizirane oz. vzpostavljene računalniške evidence
za vodenje osebnega statusa posameznika. Zato imajo ažurne podatke, do katerih je
dostop preko spletnih strani, ki so namenjene avstrijskim državljanom, za hiter podatek
o življenjskih dogodkih.
S pomočjo primerjave obeh sistemov lahko ugotovimo, da je naša matična služba zelo
dobro organizirana in celo dosti bolj napredna, liberalna. Slovenija je svobodna država,
kadar gre za pridobitev nekaterih pravic državljanov in usmerjena k uporabniku, saj je
pri nas že vzpostavljena računalniška evidenca, ki lajša delo matičarjem, po drugi strani
pa prihrani marsikatero pot tudi uporabnikom storitev.
Po drugi strani pa kaže, da je Republika Avstrija manj liberalna v smislu svobodnih
odločitev o določenih pravicah državljanov in njena javna uprava manj prijazna do
uporabnika v tem smislu, da imajo dosti bolj stroga pravila in zakone, ki določajo
nekatere pravice državljanom.
Najbolj presenetljiva je razlika, ki se nanaša na osebno ime kot pravico slehernega
posameznika. V Republiki Avstriji lahko vsak določi osebno ime svojemu otroku, po
drugi strani pa se ga glede tega omejuje, tako da ne more dati otroku imena, ki bi ga
želel, zato ker ga v Republiki Avstriji še nimajo zavedenega v evidencah, saj se v tem
primeru ne ogroža nacionalnega interesa Republike Avstrije, pač pa gre za pravico
posameznika.
Po predpostavki, da je matična služba v Republiki Sloveniji bolj napredna v pogledu
informacijske tehnologije in približanju storitev uporabniku, je hipoteza o boljšem
vodenju in izvajanju matične službe, potrjena.
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Vedno pa moramo imeti v mislih, da je medsebojno sodelovanje, sploh sedaj, ko smo
kot člani Evropske unije vsi ena velika družina, še kako pomembno in da se lahko tako
eni kot drugi, veliko naučimo ali na že preizkušenih praksah kakor tudi na napakah
drugih. To se zelo dobro kaže v medsebojnem sodelovanju preko Evropskega
združenja matičarjev, katerega članica je tudi Sekcija za osebna stanja in matične
zadeve, ki deluje v okviru Združenja upravnih delavcev Slovenije.
Pomembno je poudariti, da so matične evidence, pa naj se vodijo bodisi v papirnati,
bodisi v računalniški obliki, izrednega pomena in jih je zato potrebno še posebej
varovati, in skrbno ravnati s podatki, ki se v njih nahajajo, da lahko le ti čimbolj služijo
svojemu namenu in ostajajo kot dokaz o našem obstoju še za bodoče rodove.
Pri obravnavi jezikovnega vidika raziskave mi je v veliko pomoč bilo dejstvo, da se z
matično službo in njenim delom srečujem dnevno. Kljub temu sem pri prebiranju
nemških virov včasih naletela na problem prevajanja ustreznic v slovenski jezik, saj
običajni slovarji ne nudijo take vrste prevodov, strokovnih pa ni veliko na voljo.
Jezikovna primerjava je pokazala, da je v nemškem jeziku veliko sestavljenk, ki so sicer
značilne za ta jezik in so sestavljene iz dveh ali več besed. V vseh primerih ni bilo
mogoče najti najustreznejših kratkih slovenskih ustreznic, zato je ponekod naveden
»definicijski opis«.
Med terminološkimi razlikami, ki sem jih opazila, bi izpostavila dejstvo, da se za
določene pojme v enem jeziku (npr. slovensko »občina«) v v drugem uporablja več
različnih izrazov (npr. nemško »Gemeinde« ali »Kommune«). Včasih imajo določeni
izrazi popolnoma drugačen pomen (npr. nemška beseda »Gericht« pomeni v
slovenščini tako »sodišče« kot tudi »jed«).
Rezultat raziskave v okviru diplomske naloge je dvojezični slovar strokovne
terminologije s področja delovanja matičnih služb. S pomočjo primerjave sem zbrala
gesla z naslednjih podpodročij:
organiziranost državne uprave
Staat (država), Staatsverwaltung (državna uprava), Staatsversammlung (državni zbor),
Staatsorgan (državni organ), Staatsverwaltungsbehörde (organ državne uprave),
Nationalrat (državni zbor), Verfassung (ustava), Regierung (vlada), Regierungsdienste
(vladne službe), Organe, die dem Geschäftsbereich eines Ministeriums zugeordnet sind
(organi v sestavi ministrstva), Bundesregierung (zvezna vlada), Bundesland (zvezna
Bundesverwaltung (zvezna uprava), Landesamt (deželni urad),
dežela),
Landesverteidigung (obramba države), Landesverwaltung (deželna uprava), Amt der
Landesregierung (urad deželne vlade), Aufsichtsbehörde (nadzorna služba,
(okrajno
glavarstvo),
inšpektorat), Bezirk (okraj), Bezirkshauptmannschaft
Bezirkshauptmann
(okrajni
glavar),
Bezirkshauptfrau
(okrajna
glavarka),
Verwaltungsbezirk (upravni orkaj), Bezirk für Wirtschaft und Landwirtschaft (Oddelek
za gospodarstvo in gozdarstvo), öffentlicher Bediensteter (javni uslužbenec),
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öffentlicher Sektor (javni sektor), Bundesminister (zvezni minister), Landesamtdirektor
(deželni vodja, direktor), Staatssekretär (državni sekretar), Verwaltungsbeamter
(upravni uradnik, uslužbenec v upravi), Verwaltungsfachangestellter im technischen
Bereich (strokovno-tehnični javni uslužbenec), hoheitliche Funktion (oblastvenoupravna funkcija), Sachressort (delovno področje), öffentliche Bedürfnisse (javne
potrebe), öffentliche Befugnisse (javna pooblastila), Gesetz (zakon), Gesetzmäßigkeit
(zakonitost), Judikatur (sodna praksa), Gericht (sodišče), Oberster Gerichtshof
(vrhovno sodišče), Rechtssicherheit (pravna varnost), Fachkompetenz (strokovnost),
Unparteilichkeit (politična nepristranskost), Grundsatz der Öffentlichkeit (načelo
verfassungsrechtlicher
Grundprinzip
(ustavnopravno
načelo);
javnosti),
Hochheitsverwaltung (oblastvena uprava);
delovanje državne uprave na lokalni ravni
Gemeinde/Kommune
(občina),
lokale/kommunale Selbstverwaltung
(lokalna
samouprava), Gebietskörperschaft (javnopravna teritorialna skupnost); Ausführung von
Verwaltungsaufgaben (opravljanje upravnih nalog), übertragene Aufgabe (prenesena
naloga), Ortsamt (krajevni urad), Gemeindeamt (občinski urad), Verwaltungsbehörde
(upravna enota), Leiter der Verwaltungsbehörde (načelnik), Wahlsprengel (volilni
okoliš), Schulsprengel (šolski okoliš), Bauamt (gradbeni oddelek), Buchhaltung
(knjigovodstvo), Finanzverwaltung (finančna uprava), Meldeamt (prijavni urad),
Standesamt (matični urad), Standesbeamter (matičar), Trauungsraum (poročna
dvorana), Amtsperson (uradna oseba), Bürgermeister (župan), übergeordnete Stellung
(nadrejeni položaj), Vizebürgermeister (podžupan), Gemeindevorstand
(občinsko
predstojništvo, član občinskega predstojništva), Gemeinderat (občinski svet, član
občinskega sveta), Gemeindebund (zveza občin), Gemeindeverband (občinsko
združenje), Verbandsbüro (urad združenja) Gemeindeverwaltung (občinska uprava),
Gesundheitsamt (urad za zdravstvo), Gesundheitszentrum (zdravstveni dom),
Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung (Odbor za kontrolo finančnega poslovanja);
združenja / uradi / organi, ki delujejo na področju matičnih zadev
Fachverband der slowenischen Verwaltungsbeamten (Združenje upravnih delavcev
Slovenije), Fachverband der österreichischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten
(Združenje avstrijskih matičarjev); EVS - Europäischer Verband der Standesbeamtinnen
und Standesbeamten (Evropsko združenje matičark in matičarjev), Mitglied (član),
Verbandsorgane
(organi
združenja),
Hauptversammlung
(občni
zbor),
Exekutivausschuss (izvršni odbor), Kontrollorgan (nadzorni odbor), Disziplinkomission
(disciplinska komisija) Versammlung (skupščina), Präsidium (predsetstvo), Präsident
(predsednik), Vizepräsident (podpredsednik) Vorstand (upravni odbor), Fachausschuss
(strokovni odbor), Rechnungsprüfer (revizor), Schiedsgericht (arbitražno sodišče),
Finanzreferent (finančni referent), Landesleiter (deželni direktor), Schriftführer
(zapisnikar; tajnik),
Gemeindeamt (občinski urad), Ortsamt (krajevni urad),
Standesamt
(matični
urad),
Rathaus
(mestna
hiša,
magistrat),
Staatsbürgerschaftsabteilung des Amtes der Landesregierung (Oddelek za
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državljanstvo deželne vlade), Innere Angelegenheiten (Sektor za notranje zadeve),
Personenstände und Staatbürgerschaft (Oddelek za osebna stanja in državljanstvo);
vodenje matičnih knjig
Standesregistergesetz (Zakon o matičnem registru), Standesregister (matični register),
Rechtsperson (pravna oseba), Amtsperson (uradna oseba), zuständig für (pristojen
za), Rechtssicherheit (pravna varnost), Amtspflicht (uradna dolžnost), Evidenzhaltung
(vodenje
evidence),
Ausführung der Bestimmungen (izvajanje določb),
Anmeldung/Anzeige (prijava), anmelden/anzeigen (prijaviti), Anzeigender (prijavitelj),
Personenstandsregister (matični register), führen (voditi), ins Register eintragen
(vpisati v register), Haupteintrag (temeljni vpis), Standesamtstatsache (matično
dejstvo), feststellen (ugotoviti), beachten (upoštevati), beurkunden (dokumentirati,
overoviti), Beurkundung (overovitev, potrditev), Urkunde (javna listina, dokument),
einen Antrag stellen auf (podati vlogo za), Antragsteller (prosilec, predlagatelj),
abgeben (oddati), Formular ausfüllen (izpolniti obrazec), Urschrift (original), Abschrift
(prepis), Zweitschrift (dvojnik), Ausstellung von Bestätigungen (izdajanje potrdil),
Bescheinigung ausstellen (izdati potrdilo), Auszug aus dem Standesregister (izpisek iz
matičnega registra), nachträgliche Eintragung (naknadni vpis), fortführen (naprej
voditi), aktualisieren (posodobiti), gesetzliche Vollmacht (zakonsko pooblastilo),
beinhalten (vsebovati), Benachrichtigung (obvestilo, poročilo), Bescheid (odločba),
Verordnung (uredba), Vermerk (zaznamba, pripomba), Beweismittel (dokazna
sredstava), persönliche Angaben sammeln (zbirati osebne podatke), Nachweis
(potrdilo, dokazilo), unbefugte Personen (nepooblaščene osebe), Einsicht (vpogled),
Mißbrauch (zloraba), strafbar (kazniv), Straftat (kaznivo dejanje, prekršek),
Verantwortlichkeit (odgovornost), Verwaltungsabgabe einbringen (zaračunati upravno
takso);
zbiranje podatkov v matičnem registru
rojstvo
Geburt (rojstvo), Entbindung (porod), Anzeige der Geburt (prijava rojstva), Geburtsort
(kraj rojstva/rojstni kraj), Abstimmung des Geburtsortes (uskladitev kraja rojstva), Kind
unbekannter Eltern (otrok neznanih staršev), den Namen des Kindes einvernehmlich
bestimmen (sporazumno določiti ime otroku), Geburtenbuch (rojstna matična knjiga),
Geburtsurkunde (rojstni list), eheliche Lebensgemeinschaft (zakonska zveza),
außereheliche Lebensgemeinschaft (izvenzakonska skupnost), Vaterschaft anerkennen
(priznati očetovstvo), Vaterschaftsanerkennung (priznanje očetovstva), Vaterschaft
anfechten (spodbijati očetovstvo), Anfechtungsbescheid (izpodbijana odločba),
Anfechtungsurteil (izbodbijana sodba) Sorgerecht (skrb za otroka),Sorgeberechtigter
(skrbnik), Unterhalt (vzdrževanje, preživnina), Unterhaltspflicht (dolžnost preživljanja),
Unterhaltsleistung (plačevanje preživnine), Lebensunterhalt (sredstva za preživljanje),
totgeborenes Kind
(mrtvorojen otrok), Namensbestimmungserklärung (določitev
osebnega imena), Vater des unehelichen
Kindes (oče izvenzakonskega otroka
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Adoptionsbescheid (odločba o posvojitvi), Adoptiveltern (posvojitelji), Adoptivkind
(posvojenec), eheliches Kind (v zakonu rojen otrok), Elternrecht (roditeljska pravica);
osebno ime

Name/Vorname (ime), Familienname (priimek), Namensrecht (pravica do osebnega
imena), Einzelverpflichtung (dolžnost posameznika), Namensbestimmung (določitev
osebnega imena), Namensbestimmungserklärung (izjava o določitvi osebnega imena),
Namensänderung des Kindes bedarf seiner Zustimmung (za spremembo otrokovega
imena je potrebno njegovo soglasje), Änderung des Personennamens (sprememba
osebnega imena), schriftliche Einwilligung (pisna privolitev), Doppelname (dvojni
priimek), Spitzname (vzdevek);
državljanstvo

Staatsbürgerschaft/Staatsangehörigkeit (državljanstvo), Staatsbürgerschaftsnachweis
(potrdilo o državljanstvu), Staatsbürger (državljan), automatisch Staatsbürgerschaft
erwerben (avtomatično postati državljan), erwerben (pridobiti), Erwerb (pridobitev),
durch Abstammung (na podlagi porekla), durch Verleihung (s pridobitvijo),
Gesetzmäßigkeit (legitimnost, zakonitost), rechtmäßiger und ununterbrochener
Aufenthalt (zakonito in neprekinjeno bivanje), Niederlassungsbewilligung (dovoljenje za
nastanitev), keine gerichtliche Verurteilung (nekaznovanost), Prinzip der
Abstammung/Blutverwandschaft (načelo porekla oz. krvne zveze), Territorialitätsprinzip
(teritorialno načelo oziroma načelo območja), Prinzip des Wohnsitzes (načelo
prebivališča oziroma domicila), internationales Abkommen (mednarodni sporazum),
einen Antrag auf die Verleihung der Staatsbürgerschaft stellen (podati vlogo za
pridobitev
državljanstva),
Einbürgerung
(podelitev
državljanstva),
Einbürgerungsvoraussetzungen
erfüllen
(izpolnjevati
pogoje
za
podelitev
državljanstva), Aufenthaltsbeendigung (konec dovoljenja bivanja), Aufenthaltsverbot
(prepoved bivanja), Entlassung aus der derzeitigen Staatsbürgerschaft (odpust iz
dosedanjega državljanstva), Entzug der Staatsbürgerschaft (odvzem državljanstva),
Verweigerung der Staatsbürgerschaft (zavrnitev državljanstva), ordentlicher
Ausländerstatus (urejen status tujca), gesicherte Einnahmequelle (zagotovljen trajen
vir preživljanja), Verzicht des Wohnsitzes (odpoved prebivanja), Zustimmung der
Rechtsordnung (soglašanje s pravnim redom), auf die Staatsbürgerschaft verzichten
(odpovedati se državljanstvu), Staatenloser (oseba brez državljanstva/apatrid), keine
militärische Pflicht (brez vojaških obveznosti), reguläre/feste Beschäftigung (redna
zaposlitev), Ausweisung (izgon), Ausländer (tujec), Flüchtling (begunec),
Flüchtlingsnachweis (dokazilo o begunstvu), Recht auf das Asyl (pravica do azila),
Asylberechtigter (upravičenec do azila), Staatsbürgerschaftsabteilung (Oddelek za
državljanstvo);
sklenitev in razveljavitev zakonske zveze
Ehe (zakon), Eheschließung (sklenitev zakonske zveze), Anzeige der Eheschließung
(prijava namere sklenitve zakonske zveze), ehefähig (sposoben za zakon),
Ehefähigkeitszeugnis (spričevalo o sposobnosti za zakon), konfessionelle Trauung
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(cerkvena poroka), verpflichtende standesamtliche Trauung (obvezna poroka na
matičnem uradu), verheiratet (poročen), heiraten (poročiti se), Ehegatte (zakonec),
Ehegemeinschaft (zakonska skupnost), eheliche Lebensgemeinschaft (zakonska
skupnost), Familienstand (zakonski družinski stan), Familienstandsbestätigung (potrdilo
o zakonskem stanu), Heiratsbuch (poročna matična knjiga), Heiratsurkunde (izpisek iz
poročne matične knjige, poročni list), Heireitseintrag (vpis zakonske zveze),
Aufhebung/Auflösung der Ehe (razveljavitev/razveza zakonske zveze), Scheidung
(ločitev), Scheidungsurteil (sodba o razvezi zakonske zveze), geschieden (ločen);
partnerska skupnost

Eintragung

einer

gleichgeschlechtlichen Partnerschaft (registracija istospolne
partnerske skupnosti), verwandtschaftliche Bindung (sorodstvena zveza), Auflösung
der eingetragenen Partnerschaft (prenehanje registrirane skupnosti), Personen
desgleichen Geschlechts (osebe istega spola), aufrechte Ehe (veljavna zakonska
zveza), Verwandschaft in gerader Linie (sorodstvena zveza), Geschlechtsumwandlung
(sprememba spola);
smrtni primer
Tod (smrt), Todesfall (smrtni primer), den Tod einer Person anzeigen (prijaviti smrt
osebe), Sterbeort (kraj smrti), Totenbeschauer (mrliški preglednik), Totenbeschauarzt
(mrliški zdravnik), Todesursache feststellen (ugotoviti vzrok smrti), Leiche (truplo),
Erklärung eines Verschollenen für tot (razglasitev pogrešanca za mrtvega),
Leichenbegleitschein (zapisnik o najdbi trupla), Todesbestätigung/-bescheinigung
(potrdilo o smrti), Bestattung/Beerdigung (pokop), Bestattungsunternehmen (pogrebno
podjetje),
Sterbebuch (matična knjiga umrlih), Eintragung des Todesfalles ins
Sterbebuch (vpis smrti v matično knjigo umrlih), Auszug aus dem Sterbebuch (izpisek
iz matične knjige umrlih), Sterbeurkunde (mrliški list).
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SCHLUSSFOLGERUNG

In der Diplomarbeit wird die Arbeit des Standesamts auf dem Gebiet der Republik
Slowenien und der Republik Österreich von der Vergangenheit bis heute dargestellt.
Anschließend wird auch der Vergleich zwischen den dargestellten Dienstleistungen
gezogen, was auch der Zweck und das Ziel meiner Diplomarbeit war.
Anhand der geschichtlichen Übersicht der Standesbücher und ihrer Führungsweisen,
stelle ich fest, dass es keine wesentlichen Unterschiede gibt, was aber auch nicht so
seltsam ist, weil Slowenien in der Zeit der Okkupation zu Österreich-Ungarn gehörte.
Der 20. Februar 1784 war in beiden Staaten von großer Bedeutung, als das
»kaiserliche Patent« eingeführt wurde, das die ersten Eintragungen bestimmte. So galt
für das eine, wie auch das andere Gebiet fast bis heute, dass man drei verschiedene
Standesamtsbücher führte und zwar das Geburtenbuch, das Heiratsbuch und das
Sterbebuch.
Der Vergleich zeigte, dass es bei uns nicht mehr so ist, weil im Jahr 2005 das
Standesamtsregister eingeführt wurde. Das Standesamtsregister ist eine elektronische
Datenbank die Evidenz über den Personenstand jedes Einzelnen von uns führt und die
vorigen drei Standesamtsbücher ersetzte. Es erleichtert die Arbeit der
Standesbeamten. Zusätzlich kam so der Benutzer den Dienstleistungen näher, man
konnte ja von jetzt an irgendwo bei einem zuständigen Amt oder per E-Mail mit einem
qualifizierten digitalen Nachweisbeleg eine Bescheinigung beantragen.
In Österreich werden die Dienstleistungen schon weitgehend informationstechnisch
verwirklicht. Anträge und Formulare werden mit Hilfe eines Computerprogramms
ausgefüllt und die entstandenen Tatsachen oder Änderungen, die danach ausgedruckt
und nach Folge der Entstehung eingeschichtet werden einfach eingetragen. Ebenso ist
es möglich per Internet zu den Informationen hinsichtlich der Änderungen des
Personenstandes zu kommen.
Die Führung des Personenstands ist in Slowenien den Verwaltungsbehörden
anvertraut, während in Österreich dies den Gemeindeämtern anvertraut wurde. In
Slowenien regelt jeder Bezirk ein besonderes Gesetz, eine Vorschrift oder eine
Ordnung. In Österreich aber, ist alles in einem Gesetz und in einer
Gesamtrechtvorschrift geschrieben, was von großem Vorteil ist. Ebenfalls sind in
Österreich die Anträge und Formulare, die die Einzelpersonen verwenden, wenn sie
eine Dienstleistung erledigen wollen und eine Amtsbestätigung oder Auszüge
brauchen, die von den Standesbeamten ausgestellt werden gesetzlich vorgeschrieben.
In der Republik Slowenien ist das teilweise vorgeschrieben und für den ganzen Staat
einheitlich, teilweise aber ist es den Verwaltungsbehörden überlassen, damit sie eigene
Formulare und Anträge formulieren können und dürfen.
Angesichts der Eintragung der Geburt, stelle ich fest, dass es keine wesentlichen
Unterschiede in Bezug auf die Anzeige der Geburt gibt. Einen Unterschied stelle ich bei
der Eintragung eines totgeborenen Kindes fest. In Österreich trägt man ein
totgeborenes Kind nicht in das Geburtenbuch, wie bei uns, sondern nur in das
Sterbebuch ein. Den nächsten Unterschied gibt es bei der Bestimmung des Namens
des Kindes. In Slowenien gibt es keine gesetzlich vorgeschriebenen Hindernisse bei der
Bestimmung des Namens. Eventuell gibt man den Eltern einen Hinweis, dass der Name
87

dem Wohl des Kindes schaden könnte. In Österreich aber, ist es gesetzlich
vorgeschrieben, dass der Name das Geschlecht äußert, ebenso darf man dem Kind
keinen Namen geben, der negativ oder auslachbar in der Gesellschaft wirken könnte.
Es gibt aber keine Beschränkungen wie viele Namen eine Person haben kann. Ein
neugeborenes Kind trägt nur einen Familiennamen, den man schon bei der Anmeldung
der Ehe bestimmen soll. Es ist auch interessant, dass die Kinder, die in einer
außerehelichen Lebensgemeinschaft geboren sind, seit ihres Geburtsdatums als ehelich
geboren gelten, wenn die Eltern eine Ehe nachträglich schließen.
Auch bei der Änderung des Personennamens gibt es Unterschiede. In Slowenien
braucht man keinen Grund zur Änderung zu nennen. Volljährige Personen dürfen mit
Vertretung den Namen zahllos ändern, wenn es sich aber um Jugendliche handelt,
müssen sie, wenn sie 9 Jahre alt sind, zu einer Namensänderung eine schriftliche
Zustimmung haben.
Österreich ist in diesem Sinne sehr illiberal. Für die Änderung eines Namens kann eine
Person einen Antrag stellen, wenn die Person einen schwerwiegenden Grund zur
Änderung nachweist. Das ist im Gesetz exakt niedergeschrieben. Den Antrag kann eine
volljährige, sowie eine minderjährige Person einreichen, letztere müssen eine
Zustimmung beilegen, wenn sie zwischen 10 und 14 Jahre alt sind. Ein sehr wichtiger
Unterschied ist auch, dass man den Antrag nur dann stellen kann, wenn in den letzten
10 Jahren kein Antrag gestellt wurde.
Bei Änderung des Familiennamens nach Schließung oder nach Scheidung einer Ehe,
gibt es keine Unterschiede. Einen Unterschied gibt es bei der Änderung eines Namens
bei der Adoption. In Slowenien darf man den Namen zwischen dem 4. und 9.
Lebensjahr ändern, wenn das Kind 9 Jahre alt wird, muss er der Änderung zustimmen.
Der Familienname darf jederzeit geändert werden. In
Österreich kann das
Adoptivkind, wenn es 14 Jahre alt ist, schon einen Antrag für die Namensänderung
stellen. Die Änderung des Familiennamens ist auch schon früher möglich.
Als Interessantheit in Österreich ist auszusetzen, dass man den akademischen Grad,
sowie die Religionszugehörigkeit ins Standesbuch einträgt. Das gibt es in Slowenien
nicht.
In Bezug auf die Staatsbürgerschaft gibt es Ähnlichkeiten, wie auch Unterschiede. Der
Unterschied ist in der Unterhaltsleistung. In Slowenien ist es notwendig beim Antrag
die Unterhaltsansprüche für die letzten 2 Jahre vorzulegen, in Österreich dagegen für
die letzten 3 Jahre. Es ist auch interessant, dass der Antragsteller die Geschichte und
konkrete Landschaften der Republik Österreich kennen muss. Einen Unterschied gibt es
auch bei dem Erwerb der Staatsbürgerschaft nach der Eheschließung. Beim Verlust der
Staatbürgerschaft gibt es keine wesentlichen Unterschiede.
Auch in Bezug auf die Anzeige der Eheschließung kann von keinen wesentlichen
Unterschieden die Rede sein. Anders ist es bei der Eheschließung selbst. In Slowenien
müssen zwei Amtspersonen, also ein Bevollmächtigter und ein Standesbeamter dabei
sein, während in Österreich es reicht, wenn nur ein Standesbeamter die Ehe schließt.
Bei Eintragung einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gibt es keine Unterschiede,
außerdem dass dieses Gesetz in Slowenien schon seit 2005 geltend ist und in
Österreich aber erst seit dem Jahr 2010.
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Im Anhang sind Muster von Formularen und Bestätigungen der beiden Staaten.
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SLOVAR POIMENOVANJ
NEMŠKO
abgeben, ga bab, h. abgegeben
Abkommen, das (-s, -)
Abkömmling, der (-s, -e)
ableiten, leitete ab, h. abgeleitet/z.B.
Spitznamen aus…
Abschrift, die (-, -en)
Absicht, die (-, -en)
Abstammung, die (-, -en)
Abstimmung, die (-, -en)
abträglich sein/z.B. dem Wohl des Kindes

SLOVENSKI
oddati
dogovor, sporazum (pogodba)
potomec

administrativ /~er Hilfsaparat
adoptieren, adoptierte, h. adoptiert
Adoption, die (-, -en)
Adoptionsbescheid, der (-s, -e)
Adoptiveltern, die (Pl.)
Adoptivkind, das (-es, -er)
ahnden, ahndete, h. geahndet
akademisch/-er Grad, der
aktualisieren, aktualisierte, h.
aktualisiert/z.B. Bücher
alleinerziehend /z.B. Alleinerziehende, die
allgemein/~e Verwaltung
Altersheim, das (-s, -e)
Amt, das (-es, Ämter)
Amt der Landesregierung
Amtsperson, die (-, -en)
Amtspflicht, die (-, -en)
Amtsprotokoll, der (-s, -e)
Amtsraum, der (-es, -räume)
Änderung, die (-, -en)
Anerkenung, die/~ des Kind
anfechten (er ficht an), focht an, h.
angefochten / die Vaterschaft ~
Anfechtung, die / ~ der Vaterschaft
Anfechtungsbescheid, der (-/e/s, -e)
Anfechtungsurteil, das (-s, -e)
Angabe, die (-, -n)
Anmeldung, die auch Anzeige, die
Anmeldung/Anzeige der eingetragenen
Partnerschaft
anerkennen, erkannte an, h. anerkannt /
das Kind ~
Antrag, der (-es, Anträge) / einen ~
stellen (auf)
Antragsteller, der (-s, - )
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izpeljati / npr. vzdevek iz …
prepis
namen, namera
poreklo
uskladitev
imeti škodljive učinke / na dobrobit
otroka
pomožni /organ
posvojiti
posvojitev
odločba o posvojitvi
posvojitelji
posvojenec
kaznovati
akademski naziv
posodobiti / npr. knjige
ki sam vzgaja / npr. samohranilka
splošen, obči, Oddelek za občo upravo
dom za ostarele
urad
Urad deželne vlade
uradna oseba
uradna dolžnost
uradni zapisnik
uradni prostor
sprememba
priznanje / npr. otroka
spodbijati, izpodbijati / npr. očetovstvo
izpodbijanje / očetovstva
izpodbijana odločba
izpodbijana sodba
podatek
prijava
prijava registracije istospolne partnerske
skupnosti
priznati/otroka
podati vlogo (za)
prosilec, predlagatelj

anwesend / z. B. bei der Geburt
Anzeige, die (-, -n) auch Anmeldung
Anzeige der Eheschließung
Anzeige der Geburt / des Todes
anzeigen, zeigte an, h. angezeigt / z.B.
den Tod
Asyl, das (-s, -e)
Asylberechtigte, der (ein -r, -n, -n)
aufbewahren, bewahrte auf, h.
aufbewahrt/z.B.Bücher
Aufenthalt, der (-s, -e)
Aufenthaltsbeendigung, die (-,-en)
Aufenthaltsverbot, das (-es, -e)
aufgrund
Aufhebung, die / ~ der Ehe
Auflösung, die / ~der Ehe
Aufsichtsbehörde, die
Ausführung, die (-, -en) / ~ der

prisoten / pri rojstvu
priglasitev, prijava
prijava sklenitve zakonske zveze
prijava rojstva / smrti

Bestimmungen

izvajanje / ~ določb
tujec
status tujca
mednarodni odnosi
izjemni dosežki
odbor
izvenzakonski / ~a skupnost
izreden /~i dosežki

prijaviti / smrt
azil
upravičenec do azila
hraniti / npr. knjige
bivanje, bivališče
koncec dovoljenja bivanja
prepoved bivanja
na podlagi
razveljavitev zakonske zveze
razveza / zakonske zveze
inšpektorat, nadzorna služba

Ausländer, der (-s, - )
Ausländerstatus, der (-s, -)
Auslandsbeziehungen, die
Ausnahmeleistung, die (-, -en)
Ausschuss, der (-es, Ausschüsse)
außerehelich / ~e, Lebensgemeinschaft
außerordentlich/~e Leistung
ausstellen, stellte aus, h. ausgestellt /

Urkunden

izdati /npr. javne listine
izdajanje / javnih listin
izmenjava / izkušenj
izvajati /npr. naloge

Ausstellung, die / ~ von Urkunden
Austausch, der /~ von Erfahrungen
ausüben, übte aus, h. ausgeübt/z.B.
Aufgaben
Auswanderer, der (-s, - )
Ausweisung, die (-,-en)
Auszug, der (-es, Auszüge) / ~ aus dem

izseljenec, emigrant
izgon

Standesregister

izpisek (iz matičnega registra)
Gradbeni urad oz. Oddelek za gradbene
zadeve
spoštovati, paziti na, upoštevati
uradnik
pomen
uslužbenec / javni ~
pogoj / izpolnjevati ~

Bauamt, das (-s, e)
beachten, beachtete, h. beachtet
Beamte, der (-n, -n)
Bedeutung, die (-, -en)
Bediensteter, der (-s, -) öffentlicher ~
Bedingung, (-, -en) ~ erfüllen
bedürfen, (er bedarf), bedurfte, h.
bedurft /der Zustimmung ~
Bedürfnis, das (-ses, -se) / öffentliches ~
beeinträchtigt / ~e Auslandsbeziehungen
Beendigung, die /~ der Ehe
Beerdigung, die (-, -en) / auch

potrebovati, biti potreben/ ~ soglasje
potreba / javna ~
okrnjen / ~i mednarodni odnosi
konec / ~ zakona

Bestattung, die

pokop
utemeljen

begründet
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beinhalten, beinhaltete, h. beinhaltet
Beispiel, das (-/e/s, -e)/ ~ der Judikatur
Benachrichtigung, die (-, -en)
Beruf, der (-/e/s, -e)
Beschäftigung, die (-,-en)
Bescheid, der (-/e/s, -e)
Bescheinigung, die (-, -en)/auch

vsebovati
primer ~ sodne prakse
obvestilo, poročilo
poklic
zaposlitev
odločba

Bestätigung, die

potrdilo
pritožba

Beschwerde, die (-, -n)
Bestattung, die (-, -en) / auch
Beerdigung, die
Bestattungsstelle, die (-, -en)
Bestattungsunternehmen, das (-s, -)
bestimmen, bestimmte, h. bestimmt / ~

pokop
kraj pokopa
pogrebno podjetje

den Namen
beurkunden, beurkundete, h. beurkundet
Beurkundung, die
Beweismittel, der (-s, -)
Beweisvorschlag, der (-s, -vorschläge)
Bezirk, der (-s, -e)
Bezirk für allgemeine Verwaltung
Bezirk für Wirtschaft und Landwirtschaft
Bezirkshauptfrau, die (-, -en)
Bezirkshauptmann, der (-/e/s, -leute)
Bezirkshauptmanschaft, die
bilden, bildete, h. gebildet
Bindung, die (-, -en) / verwandschaftliche
~
binnen (einer Woche)
Blutverwandschaft, die
Braut, die (-, -en)
Bräutigam, der (-s, -e)
Buchhaltung, die (-, -en)
Bundeskanzler, der (-s, -)
Bundesland, das (-es, -länder)
Bundesminister, der (-s, -)
Bundesministerin, die (-, -nen), der (-s, -)
Bundesregierung, die (-, en)
Bundesverwaltung, die (-,-en)
Bürgermeister, der (-s, -)
Busgeld, das (-es, -er)
Datenbank, die / elektronische ~
Datenbank führen und warten
Datenschutz, der (-es, -)
Datenübertragung, die
derzeitig / ~ e Staatsbürgerschaft
Dienst, der (-es, -) / öffentlicher ~
Digitalbescheinigung, die
diplomatisch /~e oder konsularische
Vertretung

96

določiti / npr. ime
dokumentirati, overoviti
overovitev, potrditev, listina
dokaz
dokazni predlog
okraj; področje; tukaj: oddelek
Oddelek za občo upravo
Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo
okrajna glavarka
okrajni glavar
okrajno glavarstvo
tvoriti
zveza / sorodstvena ~
v, najpozneje v … /enem tednu
krvna zveza
nevesta
ženin
knjigovodstvo
zvezni kancler
zvezna dežela
zvezni minister
zvezna ministrica
zvezna vlada
zvezna uprava
župan
denarna kazen
baza podatkov /elektronsko vodena ~
urejati in vzdrževati bazo podatkov
varstvo osebnih podatkov
prenos podatkov
tukaj: nekdanji / ~ e državljanstvo
služba / javna ~
digitalno potrdilo
diplomatsko / konzularno predstavništvo

Disziplinkomission, die (-, -en)
Dokumentierung, die
Doppelname, der (-ns, -n)
Ehe, die (-, -n)
ehefähig
Ehefähigkeitszeugnis, das (-es, -se)
Ehegatte, der (-n, -n)
Ehegemeinschaft, die (-, -en)
ehelich / ~ e Lebensgemeinschaft
Eheschließung, die (-, -en) /

disciplinska komisija
dokumentiranje
dvojni priimek
zakonska zveza, zakon
sposoben za zakon
spričevalo o sposobnosti za zakon
zakonec
zakonska skupnost
zakonski / ~ a skupnost

konfessionelle ~

sklenitev zakonske zveze / cerkvena ~
prisega
značilnost
roditelj, eden izmed staršev
podelitev državljanstva
pogoj za podelitev državljanstva /
izpolnjevati ~
dohodek
dohodki
vir preživljanja/dohodkov
postavitev
vpogled
usmerjenost, odnos/pozitivna ~

Eid, der (-/e/s, -en)
Eigenart / Eigenschaft, die (-, -en)
Elternteil, der
Einbürgerung, die
Einbürgerungsvoraussetzung, die / ~

erfüllen
Einkommen, das (-s, - )
Einkünfte, die
Einnahmequelledie (-, -n)
Einsetzung, die (-, -en)
Einsicht, die
Einstellung, die/bejahende ~
eintragen (er trägt ein), trug ein, h.
eingetragen
Eintragung, die /~ einer Partnerschaft
Eintragung des Todesfalles ins
Sterbebuch
einverheimlich
Einwilligung, die
Einwohner, der (-s, -)
Einzelverpflichtung, die
Eltern, die (Pl.)
Elternrecht, das (-es, -e)
Enden, das / ~ der Ehe
Entbindung, die (-, -en)
entgegennehmen (er nimmt entgegen),
nahm entgegen, h. entgegengenommen
Entlassung, die / ~ aus der derzeitigen

vpisati
vpis /~ partnerske skupnosti
vpis smrti v mrliško knjigo
sporazumen
privolitev
prebivalec
dolžnost posameznika
starši
roditeljska pravica
konce, prenehanje / ~ zakonske zveze
porod
sprejemati, sprejeti

Staatsbürgerschaft

odpust / iz dosedanjega državljanstva

entscheiden, entschied, h. entschieden /
~ nach freiem Ermessen
Entscheidung, die (-, -en)
Entziehung, die / ~ der Geschäftsfähigkeit
Entzug, der / ~ Staatsbürgerschaft
Erbfolge, die (-, -n)
Erbfolgerecht, das (-es, -e)
erfüllen, erfüllte, h. erfüllt / z.B.

odločiti / po prostem preudarku
odločitev
odvzem / ~ poslovne sposobnosti
odvzem / npr. državljanstva
dedovanje
pravica do dedovanja

Voraussetzungen

izpolnjevati / npr. pogoje
dopolniti
vložiti tožbo proti …

ergänzen, ergänzte, h. ergänzt
erheben, erhob, h. erhoben / Klage ~
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gegen…
Erklärung eines Verschollenen für tot
Erklärung, die (-, -en)
erlauben, erlaubte, h. erlaubt
ermitteln, ermittelte, h. ermittelt/z.B.

razglasitev pogrešanega za mrtvega
izjava; razglasitev
dovoliti
ugotoviti, poizvedovati, preiskati/npr.
pravilnost podatkov

Richtigkeit der Daten
Erstreckung, die / ~ der Verleihung der
Staatsangehörigkeit
Erweiterung, die / ~ des Erwerbes
derStaatsangehörigkeit
Erwerb, der / ~ der Staatsbürgerschaft

razširitev / pridobitve državljanstva
razširitev / pridobitve državljanstva
pridobitev / državljanstva

erwerben (er erwirbt), erwarb, h.
erworben
Europäischer Verband der
Standesbeamtinnen und Standesbeamten
Evidenzhaltung, die (-,-en)
Exekutivausschuss, der (-es, -ausschüsse)
extremistisch/~e Gruppe
Fachaufsicht, die (-, -en)
Fachausschuss, der (-, -ausschüsse)
Fachkompetenz, die
Fachverband der österreichischen
Standesbeamtinnen und Standesbeamten
Fachverband der slowenischen
Verwaltungsbeamten
Familienangehörige, der/die (-n, -n)
Familienstand, der
Familienstandsbestätigung, die (-, -en)
Famillienname, der (-ns, -n)
Feststellung, die (-, -en)
Finanzreferent, der (-s, -e)
Finanzverwaltung die (-,-en)
Flüchtling, der (-s, -e )
Flüchtlingsausweis, der (-es, -e )
Flüchtlingsnachweis, der (-es, -e )
Formular, das (-s, -e) / ~ ausfüllen
fortführen, führte fort, h. fortgeführt
frei / ~ es Ermessen
Führung, die / ~ der Evidenz
Funktionär, der (-s, -e )
Gastgewerbebetrieb, der (-es, -e)
Gebarung, die
Gebietskörperschaft, die (-es, -en)
Geburt, die (-, -en)
Geburtenbuch, das (-es, -bücher)
Geburtsdaten, die (Pl.)
Geburtsort, der (-es, -e)
Geburtsurkunde, die (-, -n)
Gefahr, die
98

pridobiti
Evropsko združenje matičark in
matičarjev
razvid, vodenje evidenz
izvršni odbor
ekstremističen /~na skupina
strokovni nadzor
strokovni odbor
strokovnost
Združenje avstrijskih matičarjev
Združenje upravnih delavcev Slovenije
družinski član
zakonski (družinski) stan
potrdilo o zakonskem stanu
priimek
ugotovitev
finančni referent
finančna uprava
begunec
begunska izkaznica
dokazilo o begunstvu
obrazec / izpolniti
naprej voditi
prost /~ i preudarek, prosta presoja
vodenje / ~ evidence
funkcionar
gostinski objekt
gospodarjenje, finančno poslovanje
družbenopolitična skupnost;
javnopravna teritorialna skupnost
rojstvo
rojstna matična knjiga
podatki o rojstvu
rojstni kraj / kraj rojstva
izpisek iz rojstne matične knjige, rojstni
list
nevarnost

Gegenpartei, die (-, -en)
Gemeinde, die (-, -n) / auch Kommune,
die
Gemeindeamt, das (-es, -ämter)
Gemeindebund, der (-/e/s, -bünde)
Gemeinderat, der (-/e/s, -räte)
Gemeindeverband, der (-, -bände)
Gemeindeverwaltung, die (-,-en)
Gemeindevorstand, der (-s, -)

nasprotna stranka
občina
občinski urad
zveza občin
občinski svet; član občinskega sveta
občinsko združenje
občinska uprava
občinsko predstojništvo; član
občinskega predstojništva
občekoristen, splošnokoristen /
neprofitno društvo
urejen (z/s)
tukaj: sodišče
sodna odločba
akt poslovanja
poslovna sposobnost
ločen
sprememba spola
zakon
zakonska določba
zakosnki / zakonsko pooblastilo
zakoniti zastopnik
legitimnost/zakonitost
zakonska obveznost
Urad za zdravstvo
zdravstveni dom
(iz)voljen
istospolen / istospolni partnerji
naziv (akademski ~)

gemeinnützig / ~ er Verein
geregelt (durch)
Gericht, das (-s, -e)
Gerichtsentscheidung, die (-, -en)
Geschäftsakt, der (-es, -e)
Geschäftsfähigkeit, die (-, -en)
geschieden
Geschlechtsumwandlung, die (-, -en)
Gesetz, das (-es, -e)
Gesetzesbestimmung, die (-, -en)
gesetzlich / ~e Vollmacht
gesetzlicher Vertreter
Gesetzmäßigkeit, die (-, -en)
Gesetzpflicht, die (-, -en)
Gesundheitsamt, das (-es, -e)
Gesundheitszentrum, das (-s, -zentren)
gewählt
gleichgeschlechtlich / ~e Paare
Grad, der (-es, -e) / akademischer grenzüberschreitend / ~e

Zusammenarbeit

čezmejno / sodelovanje
razlog
podlaga
temeljno načelo
načelo
zaporna kazen
opravilna sposobnost
temeljni (glavni) vpis
občni zbor
brezdom(ovin)ec
poročiti se
poročna matična knjiga
vpis zakonske zveze
izpisek iz poročne matične knjige,
poročni list
poreklo, izvor
oblastveno-upraven/~a funkcija
oblastvena uprava
identiteta

Grund, der (-es, Gründe)
Grundlage, die (-, -n)
Grundprinzip, der (-s, -e)
Grundsatz, der (-es, -sätze)
Haftstrafe, die (-, -n)
Handlungsfähigkeit, die (-, -en)
Haupteintrag, der (-s, -einträge)
Hauptversammlung, die (-, -en)
Heimatlose, der (ein -r, -n, -n )
heiraten, heiratete, h. geheiratet
Heiratsbuch, das (-es, -bücher)
Heiratseintrag, der (-s, -einträge)
Heiratsurkunde, die (-, -n)
Herkunft, die
hoheitlich /~e Funktion
Hoheitsverwaltung, die (-,-en)
Identität, die (-, -en)
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Informations-/Fernmeldetechnologie, die
(-, -en)
Informationssystem, das (-s, -e)
innere Angelegenheiten
internationaler Vertrag
Judikatur, die (-, -en)
Jugendamt, das (-es, -ämter)
Justizrecht, das (-es, -e)
Kaserne, die (-, -en)
Kind, das (-es, -er)
Kinderzuschuss, der (-es, -zuschüsse)
Kirchendiener, der (-s, -) auch Küster
kirchlich auch konfessionell, katholisch /

informacijsko/telekomunikacijska
tehnologija
informacijski sistem
notranje zadeve
mednarodna pogodba
sodna praksa
Urad za mladino (v sklopu centra za
socialno delo)
sodno pravo
vojašnica
otrok
otroški dodatek
cerkovnik
cerkven, verski / verska sklenitev

~ e Eheschließung

zakosnke zveze

Klage, die (-, -n) / ~ erheben gegen …
Kläger, der (-s, - )
Kollegium, das
Kommune, die (-, -n) auch Gemeinde, die
Kontrollorgan, das (-es, -e)
Kulturgrund, der (-es, -gründe)
Kunde, der (-n, -n)
Küster, der (-s, -) auch Kirchendiener, der
Landesamtdirektor, der (-s, -en)
Landeshauptmann, der (-es, -leute)
Landesleiter, der (-s, -)
Landesverteidigung, die (-, -en)
Landesverwaltung, die (-,-en)
Landesverweisung, die (-, -en)
Landwirtschaft, die
Lebensinteresse, das (-s, -n)
Lebensunterhalt, der
Leiche, die (-, -en)
Leichenbegleitschein, der (-s, -e)
Leiter, der (-s, -) / ~ der

tožba / vložiti tožbo proti …
tožnik
odbor
občina
nadzorni odbor
kulturni razlog
stranka, uporabnik storitev
cerkovnik
deželni vodja / direktor
deželni glavar
deželni vodja
obramba države
deželna uprava
izgon iz države
kmetijstvo, poljedeljstvo
življenjski interes
sredstva za preživljanje,
truplo
zapisnik o najdbi trupla

Verwaltungsbehörde

vodja (načelnik upravne enote)
vodilni organ
izkaznica s fotografijo
brisati
materialna varnost
materialno pravo
materialnopraven /~i predpisi
prijavni urad
številka registra nastanitve občanov (pri
nas EMŠO)
metodologja
vojaška služba
vojaški /~a dolžnost
mladoletnost
ministrstvo

Leitungsorgan, der (-s, -en)
Lichtbildausweis, der (-es, -e)
löschen, löschte, h. gelöscht
Materialsichercheit, die (-, -en)
Materiellrecht, das (-es, -e)
materiellrechtlich/~e Vorschrift
Meldeamt, das
Melderegisterzahl, die (auch ZMR-Zahl)
Methodologie, die (-, -n)
Militärdienst, der (-es, -e)
militärisch /~e Pflicht
Minderjährigkeit, die (-, -en)
Ministerium, das (-s, Ministerien)
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Mißbrauch, der / ~ der Strafbestimmung
Mitglied, der (-es, -er)
münding, (auch volljährig) werden
Mutterschaft, die (-,-en)
nachträglich
Nachweis, der (-es, -e)/ ~ einer

Scheidung
nachweisen, wies nach, h. nachgewiesen
Name / Vorname, der (-en, -en )
Namensänderung, die (-, -en)
Namensbestimmung, die
Namensbestimmungserklärung, die
Namensrecht, das (-es, -e)
Nationalgrund, der (-es, -gründe)
Nationalinteresse, das (-s, - )
Nationalrat, der (-es, -räte)
Neugeborene, das (ein -s,-n, -n)
Nichtigkeitserklärung, die (-, -en)
Niederlassungsbewilligung, die (-,-en)
Niederschrift, die (-, -en)
Oberster Gerichtshof, der (-es, -e)
Obdachlose, der (ein -r,-n, -n)
obligatorisch
öffentlich
Öffentliche Ordnung und Ausländer
öffentliche Urkunde
öffentliche Vollmacht
öffentlicher Bediensteter
öffentlicher Sektor
öffentliches Auftreten
Öffentlichkeit, die
ordentlich / -er Wohnsitz
Ordnung, die (-, -en) / öffentliche ~
Organ, das (-s, -e)
Organe, die dem Geschäftsbereich des
Ministeriums zugeordnet sind
Ort, der (-es, Orte)
örtlich
örtliche Selbstverwaltung
örtliche Zuständikeit
Ortsamt, der (-es, -ämter)
Partnerschaft, die (-, -en) / eingetragene

~
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare
Patenname, der (-ns, -en)
Person, die (-, -en) / natürliche ~
Personalabteilung, die (-, -en)
Personaldatenschutz, der
Personalpapiere, die (Pl.)

zloraba / kazenske določbe
član
polnoleten /postati ~
materinstvo
naknadno
potrdilo, dokazilo o razvezi zakonske
zveze
dokazati
ime
sprememba osebnega imena
določitev osebnega imena
izjava o določitvi osebnega imena
pravica do osebnega imena
nacionalni razlog
nacionalni interes
državni zbor
novorojenček
razveljavitev
dovoljenje za nastanitev
zapisnik
vrhovno sodišče
brezdomec
obvezen
javni
Oddelek za javni red in tujce
javna listina
javno pooblastilo
javni uslužbenec
javni sektor
javno nastopanje
javnost
urejen / stalno prebivališče
red / javni red
organ
Organi v sestavi ministrstva
kraj
krajevni,lokalen
lokalna samouprava
krajevna pristojnost
krajevni urad
zveza (registrirana zveza)
zveza istospolne partnerske skupnosti
osebno ime botra
oseba / fizična oseba
kadrovska služba, tukaj: Oddelek za
matične zadeve;
varovanje osebnih podatkov
osebni dokumenti
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Personenname, der (-ns, -n)
Personenstand, der (-es, -stände)
Personenstände und Staatsbürgerschaft
Personenstandsgesetz – PtsG
Personenstandsangelegenheit, die (-, -en)
Personenstandsbehörde, die (-, -en)
Personenstandsbuch, das (-es, -bücher)
Personenstandsbücher führen
Personenstandsbuchführung, die
Personenstandsregister, der (-s, -)
Personenstandsurkunde, die (-, -n)
Pfarrer, der (-s, - )
Pflegebefohlene, der (ein -r, -n, -n )
Pflegeeltern, (Pl.)
Pflegekind, das (-es, -kinder)
Pflicht, die (-, -en)
Präsident, der (-en, -en)
Präsidium, das (-s, Präsidien)
Priester, der (-s, -)
Prinzip, das (-/e/s, -ien)/ ~ der
Abstammung/Blutverwandschaft
Prinzip des Wohnsitzes
Pseudonym, das (-s, -e)
qualifiziert / ~e Digitalbescheinigung
Quelle, die (-, -en)
Rathaus, das (-es, -häuser)
Rechnungsprüfer, der (-s, -)
Recht, das (-es, -e)
Rechtsakt, der (-es, -e )
Rechtsanspruch, der (-s, -ansprüche)
Rechtsbeziehnung, die (-, -en)
Rechtsgrundlage, die
Rechtsinteresse, das (-s, -n)
Rechtskraft, die (-, -en)
Rechtskraft, die (-,-en)
rechtskräftig, / ~e, Entscheidung
Rechtskräftigkeit, die / ~ des

Adoptionsbescheids
Rechtslage, die (-, -en)
rechtsmäßig /~er Aufenthalt
Rechtsmittel, das (-s, -) /ordentliches ~
Rechtsordnung, die
Rechtsperson, die (-, -en)
Rechtssicherheit, die
Rechtsunterlage, die (-, -n)
Rechtsverkehr, der
Regierung, die (-, -en)
Regierungsdienst, die (-, -en)
Register, das (-s, -) /~ der eingetragenen

osebno ime
osebno stanje / osebni status
Oddelek za osebna stanja in
državljanstvo
Zakon za urejanje osebnega statusa
matična zadeva
matična služba
matična knjiga
voditi matične knjige
vodenje matičnih knjig
matični register
listina, dokument o osebnem statusu
župnik
varovanec
rejniki
rejenec
dolžnost
predsednik
predsedstvo
duhovnik
načelo / porekla/krvne zveze
načelo prebivališča/domicila
psevdonim
kvalificiran / ~o digitalno potrdilo
vir
mestna hiša
revizor
pravica
pravni akt
zakonita pravica
pravno razmerje
pravna podlaga
pravni interes
pravnomočnost
pravnomočnost
pravnomočen / ~ a odločitev
pravnomočnost / ~ odločbe o posvojitvi
pravni položaj
zakonit, /~o bivanje
pravno sredstvo / redno ~
pravni red
pravna oseba
pravna varnost
pravna podlaga
pravni promet
vlada
vladna služba
register, seznam/~ vpisane partnerske
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Partnerschaft
regulär / ~ e Beschäftigung
Reisepass, der (-es, -pässe )
Ressort, das (-s, -s)
Ressortverantwortliche, der (ein -r, -n, -n)
Ressortbehörde, die (-, -n)
Revision, die (-, -en)
Revisor, der (-s, -en)
Richtigkeit, die /z.B. der Daten ermitteln
rückwirkend /~e Kraft
Sachressort, das (-s, -s)
Sachverständige, der (ein -r, -n, -n)
Scheidung, die (-, -en) / ~ der Ehe
Scheidungsurteil, das (-s, -e)
Schiedsgericht, das (-es, -e)
Schließung, die (-, -en) / ~ einer Ehe
Schriftführer, der (-s, -)
schriftlich / ~e Einwilligung
Schulsprengel, der
Sektor, der (-s, -en) /~ für innere

Angelegenheiten
Selbstverwaltung, die / lokale ~
Seniorenheim, das (-s, -e) auch

Altersheim
Sicherheit, die
Sondervorschrift, die (-, -en)
Sorgeberechtigte, der (ein -r, -n, -n)
Sorgerecht, das
sozial / ~e Sicherheit
später / ~e Eintragung
Spitzname, der (-ns, -n)
Staat, der (-/e/s, -en )
Staatenlose, der (ein -r, -n, -n )
Staatsangehörigkeit, die
Staatsanwalt, der (-s, -anwälte )
Staatsbürger, der (-s, - )
Staatsbürgerschaft, die (-, -en)/auch
Staatsangehörigkeit, die
Staatsbürgerschaftsabteilung, die
Staatsbürgerschaftsnachweis, der (-es, e)
Staatsekräter, der
Staatsorgan, das (-s, -e)
Staatsversammlung, die
Staatsverwaltung, die
Staatsverwaltungsbehörde, die (-, -n)
Standesamt, das (-/e/s, -ämter)
Standesamtbuch, das
standesamtlich / ~e Trauung

skupnosti
reden / ~ a zaposlitev
potni list
resor
vodja resorja
resorni organ
pregled, revizija
revizor
pravilnost / npr. preveriti ~ podatkov
z veljavnostjo za nazaj/ moč ~
delovno področje
izvedenec, strokovnjak
razveza (zakonske zveze), ločitev
sodba o razvezi zakonske zveze
razsodišče, arbitražno sodišče
sklenitev (zakonske zveze)
zapisnikar, tajnik
pisno / pisna privolitev
šolski okoliš
Sektor / za notranje zadeve
samouprava / lokalna ~
dom za ostarele
varnost
posebni predpis
skrbnik za otroka
skrbništvo za otroka
socialen / ~na varnost
pozneje/ poznejši vpis
vzdevek
država
apatrid/oseba brez državljanstva
državljanstvo
državni/javni tožilec
državljan
državljanstvo
Oddelek za državljanstvo
potrdilo o državljanstvu
državni sekretar
državni organ
državni zbor
državna uprava
organ državne uprave
matični urad
matična knjiga
civilen / civilna poroka (na matičnem
uradu)
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Standesamtstatsache, die (-, -n)
Standesbeamte, der (ein -r, -n, -n)
Standesbeamtin, die (-nen)
Standesregister, das (-s, -)
Standesregistergesetz, das
ständig / ~e Quelle
Status, der /~ des Ausländers
stellvertretend / ~er Vorsitzender
Sterbebuch, das (-es, -bücher)
Sterbeort, der (-es, -e)
Sterbeurkunde, die (-, -n)
Steuer, die (-, -n )
Steuerpflicht, die (-, -en)
strafbar
Strafbestimmung, die ( -, -en)
Straflosigkeit, die (-, -en)
Strafrecht, das (-/e/s, -e)
Straftat, die (-, -en)
Strafverfahren, das (-s, - )
Strafvollzugsanstalt, die (-, -en)
Tätigkeit, die (-,-en)
Territorialitätsprinzip, das
Tod, der (-es, e) / den ~ einer Person

anzeigen
Todesanzeige, die (-, -n)
Todesbescheinigung, die ( -, -en)
Todesbuch, das (-es, -bücher)
Todesfall/der (-es, -fälle) auch Sterbefall
Todesursache, die (-, -n) / ~ feststellen
Todfallsaufnahme, die (-, -n)
Tote, der (ein -r, -n, -n)
Totenbeschauarzt, der (-es, -ärzte)
Totenbeschauer, der (-s, -)
Totenschein, der (-/e/s, -e)
totgeboren
Trauung, die (-, -en) / kirchliche ~
Trauungsraum, der (-/e/s, -räume)
Übereinkommen, das (-s, -)
übergeordnet /~e Stellung
übertragen /~e Aufgabe
Übertragung, die /~ der Daten
Umwelt, die /~ und Raumordnung
unbefugt / ~e Person
unbegründet
unbekannt /~e Eltern
unehelich / ~ es Kind
Unfallort, der (-es, s)
ungeklärt/~e Staatbürgerschaft
Ungültigkeit, die

matično dejstvo
matičar
matičarka
matični register
Zakon o matičnem registru
trajen / ~ vir
status /~ tujca
namesto (koga) /podpredsednik
matična knjiga umrlih
kraj smrti
izpisek iz matične knjige umrlih, mrliški
list
davek
davčna obveznost
kazniv
kazenska določba
nekaznovanost
kazensko pravo
kaznivo dejanje, prekršek
kazenski postopek
zavod za prestajanje kazni
dejavnost
teritorialno načelo/načelo območja
smrt / prijaviti ~ osebe
prijava smrti
potrdilo o smrti
mrliška knjiga
smrtni primer
vzrok smrti / ugotoviti
smrtovnica
pokojnik, umrli
zdravnik, ki ugotovi smrt
mrliški preglednik
mrliški list/smrtovnica
mrtvorojen
poročni obred, poroka / cerkvena ~
poročna dvorana
sporazum, dogovor
nadrejen /~i položaj
prenesen /~a naloga
prenos /podatkov
okolje / Oddelek za okolje in prostor
nepooblaščen / ~e osebe
neutemeljen
neznan /~i starši
izvenzakonski / ~ otrok
kraj prometne nezgode
nepojasnjen/~o državljanstvo
neveljavnost
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Unparteilichkeit, die
Unterhalt, der
Unterhaltspflicht, die
Unterhaltsleistung, die (-, -en)
Unterlagen, die (Pl.)
Unterschlagung, die
Unterschrift, die (-, -en)
ununterbrochen
Urkunde, die
Urkunde der Eheschließung auch
Heiratsurkunde
Urkundensammlung, die (-, -en)
urkundlich / ~er Nachweis
Urschrift, die (-, -en)
Ursprung, der
urteilsfähig
Vaterschaft, die (-, -en)
Vaterschaftsanerkennung, die (-, -en)
Verantwortlichkeit, die
Verbandsbehörde, die (-, -n)
Verbandsbüro, das (-s, -s)
Verbandspräsident, der (-en, -en)
Verbindlichkeit, die/ ~ erfüllen
Verfassung, die
verfassungsrechtlich
Verkehr, der
Verlängerung, die / ~ des Elternrechts
Verleihung, die / ~ der

Staatsbürgerschaft
Verletzung, die / ~ der Strafbestimmung
Verlust, der (-es, -e) / ~ der

Staatsbürgerschaft
Vermerk, der (-s, -e)
Vermögen, das (-s, -)
Vernichtung, die (-, -en)
Verordnung, die (-, -en)
verpflichtend
Verpflichtung, die (-, -en)
Verein, der (-s, -e)
Versammlung, die (-, -en)
Verschollene, der (ein -er, -n, -n)
verständige, verständigte, h.
verständigt/zuständiges Organ
Verstorbene, der (ein -er, -n, -n)
Vertreter, der (-s, -)
verurteilt / ~ auf die Haftstraffe
Verurteilung, die
Verwaltung, die / öffentliche ~

nepristranskost
vzdrževanje, preživnina
dolžnost preživljanja
plačevanje preživnine, preživljanje
dokumenti, dokazila, dokumentacija
poneverba, zatajitev, prikrivanje
podpis
nepretrgan, neprekinjen
listina, dokument
listina o sklenitvi zakonske zveze,
poročni list
zbirka listin
z listino/dokazano z dokumenti / uradno
potrdilo
izvirnik, original
poreklo
razsoden
očetovstvo
priznanje očetovstva
odgovornost
organ društva/združenja
urad združenja
predsednik združenja
davčna obveznost / poravnati davčno
obveznost
ustava
ustavnopraven
promet; tukaj: Oddelek za upravne
zadeve prometa
podaljšanje/roditeljske pravice
podelitev/ ~ državljanstva;
naturalizacija
zloraba / ~ kazenske določbe
izguba; prenehanje /državljanstva
zaznamba, pripomba
premoženje
uničenje
uredba
obvezen
dolžnost
društvo
skupščina, zbor
pogrešani, pogrešanec
obveščati, obvestiti/ pristojni organ
pokojnik
zastopnik
obsojen /~ na zaporno kazen
obsodba, obsojanje
uprava / javna uprava
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Verwaltungsabgabe, die (-, -n)
Verwaltungsbeamte, der (ein -r, -n, -n)
Verwaltungsbehörde, die (-, -n)

upravna taksa
upravni uradnik
upravni organ; upravna enota; upravna
oblast
upravni okraj
strokovno-tehnični javni uslužbenec

Verwaltungsbezirk, der (-s, -e)
Verwaltungsfachangestellte, der (ein -r,n, -n)
Verwaltungsstreitverfahren, das
(-s, -)
Verwaltungsstreitverfahrensgesetz, das

upravni spor
Zakon o upravnem sporu
upravni prekršek, kršitev upravnih
postopkov (predpisov)
sorodstven / ~ a zveza
zavrnitev (državljanstva), prenehanje z
odrekom

Verwaltungsübertretung, die (-, -en)
verwandtschaftlich / ~e Bindung
Verweigerung, die /der

Staatsbürgerschaft
verwerfen (er verwirft), verwarf, h.
verworfen / z.B. den Antrag
Verwerfung, die (-, -en)
verwitwet
Verwitwete, der (ein -er, -n,-n)
Verzicht, der (-/e/s, -e) ~ des Wohnsitzes
verzichten (auf) / ~ die

Staatsbürgerschaft
Vizebürgermeister, der (-s, -)
Vizepräsident, der (-en, -en)
Volksgruppe, die (-, -n)
volljährig /~ (auch mündig) werden
Volljährigkeit, die (-, -en)
Vollmacht, die
Vollzug, der
Vollzugsaufsicht, die
Vorfrage, die
Vormund, der
Vormundschaft, die
Vorschrift, die (-, -en)
Vorsitzende, der (ein -r, -n, -n)
Vorstand, der (-s, -stände)
Wahlsprengel, der
wahrheitsgemäß
Wiederherstellung, die / ~ der

Geschäftsfähigkeit
Wirtschaft, die /~ und Landwirtschaft
wissenschaftlich /~er Grund,
Wohnsitz, der
Wohnsitzbescheinigung, die (-, -en)
Wohnungsschutz, der
Wohnungsschutzrecht, das
Zeuge, der (-n, -n) auchTrauzeuge
Zivilrecht, das

zavreči / npr. prošnjo
zavrnitev, zavračanje
ovdovel
ovdoveli, vdovec
odpoved (čemu) / ~ bivališča
odreči se (čemu) / ~ državljanstvu
podžupan
podpredsednik
narodna skupnost
polnoleten / postati polnoleten
polnoletnost
pooblastilo
izvršba, izvršitev
nadzor nad izvajanjem
predhodno vprašanje
skrbnik
skrbništvo
predpis
predsedujoči
upravni odbor
volilni okoliš
resničen,po resnici
obnova, vrnitev /~ poslovne
sposobnosti
gospodarstvo / Oddelek za
gospodarstvo in kmetijstvo
znanstven / i ~ razlog
prebivališče
potrdilo o stalnem prebivališču
stanovanjsko varstvo
pravica do stanovanjskega varstva
priča
civilno pravo
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Zurechnungsfähigkeit, die (-, -en)
Zusatzeinnahme, die
zuständig (für)
Zustimmung, die / ~ mit der

Rechtsordnung

razsodnost, prištevnost, kazenska
odgovornost
dopolnilni prejemek
pristojen (za)

Zweitschrift, die (-, -en)

soglasje / ~ s pravnim redom
dvojnik, duplikat

SLOVENSKO
akademski naziv
akt poslovanja
apatrid/oseba brez državljanstva
azil
baza podatkov /elektronsko vodena ~
begunec
begunska izkaznica
bivanje, bivališče
brezdom(ovin)ec
brezdomec
brisati
cerkovnik
cerkven, verski / verska sklenitev

NEMŠKI
akademisch/-er Grad
Geschäftsakt, der (-es, -e)
Staatenlose, der (ein -r, -n, -n )
Asyl, das (-s, -e)
Datenbank, die / elektronische ~
Flüchtling, der (-s, -e )
Flüchtlingsausweis, der (-es, -e )
Aufenthalt, der (-s, -e)
Heimatlose, der (ein -r, -n, -n )
Obdachlose, der (ein -r,-n, -n)
löschen, löschte, h. gelöscht
Kirchendiener, der (-s, -) auch Küster
kirchlich auch konfessionell, katholisch /

zakosnke zveze

~ e Eheschließung

civilen / civilna poroka (na matičnem
uradu)
civilno pravo

standesamtlich / ~e Trauung

čezmejno / sodelovanje
član
davčna obveznost
davčna obveznost / poravnati davčno
obveznost
davek
dedovanje
dejavnost
delovno področje
denarna kazen
deželna uprava
deželni glavar
deželni vodja
deželni vodja / direktor
digitalno potrdilo
diplomatsko / konzularno predstavništvo

Zusammenarbeit

disciplinska komisija
dogovor, sporazum (pogodba)
dohodek
dohodki
dokaz

Zivilrecht, das
grenzüberschreitend / ~e
Mitglied, der (-es, -er)
Steuerpflicht, die (-, -en)
Verbindlichkeit, die/ ~ erfüllen
Steuer, die (-, -n )
Erbfolge, die (-, -n)
Tätigkeit, die (-,-en)
Sachressort, das (-s, -s)
Busgeld, das (-es, -er)
Landesverwaltung, die (-,-en)
Landeshauptmann, der (-es, -leute)
Landesleiter, der (-s, -)
Landesamtdirektor, der (-s, -en)
Digitalbescheinigung, die
diplomatisch /~e oder konsularische
Vertretung
Disziplinkomission, die (-, -en)
Abkommen, das (-s, -)
Einkommen, das (-s, - )
Einkünfte, die
Beweismittel, der (-s, -)
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dokazati
dokazilo o begunstvu
dokazni predlog
dokumenti, dokazila, dokumentacija
dokumentiranje
dokumentirati, overoviti
določitev osebnega imena

nachweisen, wies nach, h. nachgewiesen
Flüchtlingsnachweis, der (-es, -e )
Beweisvorschlag, der (-s, -vorschläge)
Unterlagen, die (Pl.)
Dokumentierung, die
beurkunden, beurkundete, h. beurkundet
Namensbestimmung, die
bestimmen, bestimmte, h. bestimmt / ~

določiti / npr. ime
dolžnost
dolžnost
dolžnost preživljanja
dolžnost posameznika
dom za ostarele

den Namen
Pflicht, die (-, -en)
Verpflichtung, die (-, -en)
Unterhaltspflicht, die
Einzelverpflichtung, die
Altersheim, das (-s, -e)
Seniorenheim, das (-s, -e) auch

dom za ostarele
dopolnilni prejemek
dopolniti
dovoliti
dovoljenje za nastanitev
društvo
družbenopolitična skupnost; javnopravna
teritorialna skupnost
družinski član
država
državljan

Altersheim
Zusatzeinnahme, die
ergänzen, ergänzte, h. ergänzt
erlauben, erlaubte, h. erlaubt
Niederlassungsbewilligung, die (-,-en)
Verein, der (-s, -e)
Gebietskörperschaft, die (-es, -en)

Familienangehörige, der/die (-n, -n)
Staat, der (-/e/s, -en )
Staatsbürger, der (-s, - )
Staatsbürgerschaft, die (-, -en)/auch
državljanstvo
Staatsangehörigkeit, die
državna uprava
Staatsverwaltung, die
državni organ
Staatsorgan, das (-s, -e)
državni sekretar
Staatsekräter, der
državni zbor
Nationalrat, der (-es, -räte)
državni zbor
Staatsversammlung, die
državni/javni tožilec
Staatsanwalt, der (-s, -anwälte )
duhovnik
Priester, der (-s, -)
dvojni priimek
Doppelname, der (-ns, -n)
dvojnik, duplikat
Zweitschrift, die (-, -en)
ekstremističen /~na skupina
extremistisch/~e Gruppe
Europäischer Verband der
Evropsko združenje matičark in matičarjev Standesbeamtinnen und Standesbeamten
finančna uprava
Finanzverwaltung die (-,-en)
finančni referent
Finanzreferent, der (-s, -e)
funkcionar
Funktionär, der (-s, -e )
gospodarjenje, finančno poslovanje
Gebarung, die
gospodarstvo / Oddelek za gospodarstvo
Wirtschaft, die /~ und Landwirtschaft
in kmetijstvo
gostinski objekt
Gastgewerbebetrieb, der (-es, -e)
Gradbeni urad oz. Oddelek za gradbene
Bauamt, das (-s, e)
zadeve
hraniti / npr. knjige
aufbewahren, bewahrte auf, h.
aufbewahrt/z.B.Bücher
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identiteta
ime
imeti škodljive učinke / na dobrobit otroka
informacijski sistem
informacijsko/telekomunikacijska
tehnologija
inšpektorat, nadzorna služba
istospolen / istospolni partnerji
izdajanje / javnih listin

Identität, die (-, -en)
Name / Vorname, der (-en, -en )
abträglich sein/z.B. dem Wohl des Kindes
Informationssystem, das (-s, -e)
Informations-/Fernmeldetechnologie, die
(-, -en)
Aufsichtsbehörde, die
gleichgeschlechtlich / ~e Paare
Ausstellung, die / ~ von Urkunden
ausstellen, stellte aus, h. ausgestellt /

izdati /npr. javne listine
izgon
izgon iz države

Urkunden
Ausweisung, die (-,-en)
Landesverweisung, die (-, -en)
Verlust, der (-es, -e) / ~ der

Staatsbürgerschaft

izguba; prenehanje /državljanstva
izjava o določitvi osebnega imena
izjava; razglasitev
izjemni dosežki
izkaznica s fotografijo
izmenjava / izkušenj

Namensbestimmungserklärung, die
Erklärung, die (-, -en)
Ausnahmeleistung, die (-, -en)
Lichtbildausweis, der (-es, -e)
Austausch, der /~ von Erfahrungen
ableiten, leitete ab, h. abgeleitet/z.B.
Spitznamen aus…
Auszug, der (-es, Auszüge) / ~ aus dem

izpeljati / npr. vzdevek iz …
izpisek (iz matičnega registra)
izpisek iz matične knjige umrlih, mrliški
list
izpisek iz poročne matične knjige, poročni
list
izpisek iz rojstne matične knjige, rojstni
list
izpodbijana odločba
izpodbijana sodba
izpodbijanje / očetovstva

Standesregister
Sterbeurkunde, die (-, -n)
Heiratsurkunde, die (-, -n)
Geburtsurkunde, die (-, -n)
Anfechtungsbescheid, der (-/e/s, -e)
Anfechtungsurteil, das (-s, -e)
Anfechtung, die / ~ der Vaterschaft
erfüllen, erfüllte, h. erfüllt / z.B.

izpolnjevati / npr. pogoje
izreden /~i dosežki
izseljenec, emigrant

Voraussetzungen

izvajanje / ~ določb
izvajati /npr. naloge

Bestimmungen

izvedenec, strokovnjak
izvenzakonski / ~ otrok
izvenzakonski / ~a skupnost
izvirnik, original
(iz)voljen
izvršba, izvršitev
izvršni odbor
javna listina
javni
javni sektor

außerordentlich/~e Leistung
Auswanderer, der (-s, - )
Ausführung, die (-, -en) / ~ der
ausüben, übte aus, h. ausgeübt/z.B.
Aufgaben
Sachverständige, der (ein -r, -n, -n)
unehelich / ~ es Kind
außerehelich / ~e, Lebensgemeinschaft
Urschrift, die (-, -en)
gewählt
Vollzug, der
Exekutivausschuss, der (-es, -ausschüsse)
öffentliche Urkunde
öffentlich
öffentlicher Sektor
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javni uslužbenec
javno nastopanje
javno pooblastilo
javnost
kadrovska služba, tukaj: Oddelek za
matične zadeve;
kazenska določba
kazenski postopek
kazensko pravo
kazniv
kaznivo dejanje, prekršek
kaznovati
ki sam vzgaja / npr. samohranilka
kmetijstvo, poljedeljstvo
knjigovodstvo
konce, prenehanje / ~ zakonske zveze
koncec dovoljenja bivanja
konec / ~ zakona
kraj
kraj pokopa
kraj prometne nezgode
kraj smrti
krajevna pristojnost
krajevni urad
krajevni,lokalen
krvna zveza
kulturni razlog
kvalificiran / ~o digitalno potrdilo
legitimnost/zakonitost
listina o sklenitvi zakonske zveze, poročni
list
listina, dokument
listina, dokument o osebnem statusu
ločen
lokalna samouprava
materialna varnost
materialno pravo
materialnopraven /~i predpisi
materinstvo
matičar
matičarka
matična knjiga
matična knjiga
matična knjiga umrlih
matična služba
matična zadeva
matični register
matični register
matični urad
matično dejstvo

öffentlicher Bediensteter
öffentliches Auftreten
öffentliche Vollmacht
Öffentlichkeit, die
Personalabteilung, die (-, -en)
Strafbestimmung, die ( -, -en)
Strafverfahren, das (-s, - )
Strafrecht, das (-/e/s, -e)
strafbar
Straftat, die (-, -en)
ahnden, ahndete, h. geahndet
alleinerziehend /z.B. Alleinerziehende, die
Landwirtschaft, die
Buchhaltung, die (-, -en)
Enden, das / ~ der Ehe
Aufenthaltsbeendigung, die (-,-en)
Beendigung, die /~ der Ehe
Ort, der (-es, Orte)
Bestattungsstelle, die (-, -en)
Unfallort, der (-es, s)
Sterbeort, der (-es, -e)
örtliche Zuständikeit
Ortsamt, der (-es, -ämter)
örtlich
Blutverwandschaft, die
Kulturgrund, der (-es, -gründe)
qualifiziert / ~e Digitalbescheinigung
Gesetzmäßigkeit, die (-, -en)
Urkunde der Eheschließung auch
Heiratsurkunde
Urkunde, die
Personenstandsurkunde, die (-, -n)
geschieden
örtliche Selbstverwaltung
Materialsichercheit, die (-, -en)
Materiellrecht, das (-es, -e)
materiellrechtlich/~e Vorschrift
Mutterschaft, die (-,-en)
Standesbeamte, der (ein -r, -n, -n)
Standesbeamtin, die (-nen)
Personenstandsbuch, das (-es, -bücher)
Standesamtbuch, das
Sterbebuch, das (-es, -bücher)
Personenstandsbehörde, die (-, -en)
Personenstandsangelegenheit, die (-, -en)
Personenstandsregister, der (-s, -)
Standesregister, das (-s, -)
Standesamt, das (-/e/s, -ämter)
Standesamtstatsache, die (-, -n)
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mednarodna pogodba
mednarodni odnosi
mestna hiša
metodologja
ministrstvo
mladoletnost
mrliški list/smrtovnica
mrliški preglednik
mrtvorojen
na podlagi
nacionalni interes
nacionalni razlog
načelo
načelo / porekla/krvne zveze
načelo prebivališča/domicila
nadrejen /~i položaj
nadzor nad izvajanjem
nadzorni odbor
naknadno
namen, namera
namesto (koga) /podpredsednik
naprej voditi
narodna skupnost
nasprotna stranka
naziv (akademski ~)
nekaznovanost
nepojasnjen/~o državljanstvo
nepooblaščen / ~e osebe
nepretrgan, neprekinjen
nepristranskost
neutemeljen
nevarnost
neveljavnost
nevesta
neznan /~i starši
notranje zadeve
novorojenček
občekoristen, splošnokoristen / neprofitno
društvo
občina
občina
občinska uprava
občinski svet; član občinskega sveta
občinski urad
občinsko predstojništvo; član občinskega
predstojništva
občinsko združenje
občni zbor

internationaler Vertrag
Auslandsbeziehungen, die
Rathaus, das (-es, -häuser)
Methodologie, die (-, -n)
Ministerium, das (-s, Ministerien)
Minderjährigkeit, die (-, -en)
Totenschein, der (-/e/s, -e)
Totenbeschauer, der (-s, -)
totgeboren
aufgrund
Nationalinteresse, das (-s, - )
Nationalgrund, der (-es, -gründe)
Grundsatz, der (-es, -sätze)
Prinzip, das (-/e/s, -ien)/ ~ der
Abstammung/Blutverwandschaft
Prinzip des Wohnsitzes
übergeordnet /~e Stellung
Vollzugsaufsicht, die
Kontrollorgan, das (-es, -e)
nachträglich
Absicht, die (-, -en)
stellvertretend / ~er Vorsitzender
fortführen, führte fort, h. fortgeführt
Volksgruppe, die (-, -n)
Gegenpartei, die (-, -en)
Grad, der (-es, -e) / akademischer Straflosigkeit, die (-, -en)
ungeklärt/~e Staatbürgerschaft
unbefugt / ~e Person
ununterbrochen
Unparteilichkeit, die
unbegründet
Gefahr, die
Ungültigkeit, die
Braut, die (-, -en)
unbekannt /~e Eltern
innere Angelegenheiten
Neugeborene, das (ein -s,-n, -n)
gemeinnützig / ~ er Verein
Gemeinde, die (-, -n) / auch Kommune,
die
Kommune, die (-, -n) auch Gemeinde, die
Gemeindeverwaltung, die (-,-en)
Gemeinderat, der (-/e/s, -räte)
Gemeindeamt, das (-es, -ämter)
Gemeindevorstand, der (-s, -)
Gemeindeverband, der (-, -bände)
Hauptversammlung, die (-, -en)
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oblastvena uprava
oblastveno-upraven/~a funkcija

Hoheitsverwaltung, die (-,-en)
hoheitlich /~e Funktion
Wiederherstellung, die / ~ der

obnova, vrnitev /~ poslovne sposobnosti
obramba države
obrazec / izpolniti
obsodba, obsojanje
obsojen /~ na zaporno kazen
obvestilo, poročilo

Geschäftsfähigkeit

obveščati, obvestiti/ pristojni organ
obvezen
obvezen
očetovstvo
odbor
odbor
oddati
Oddelek za državljanstvo
Oddelek za gospodarstvo in kmetijstvo
Oddelek za javni red in tujce
Oddelek za občo upravo
Oddelek za osebna stanja in državljanstvo
odgovornost
odločba
odločba o posvojitvi
odločitev
odločiti / po prostem preudarku
odpoved (čemu) / ~ bivališča
odpust / iz dosedanjega državljanstva

Landesverteidigung, die (-, -en)
Formular, das (-s, -e) / ~ ausfüllen
Verurteilung, die
verurteilt / ~ auf die Haftstraffe
Benachrichtigung, die (-, -en)
verständige, verständigte, h.
verständigt/zuständiges Organ
obligatorisch
verpflichtend
Vaterschaft, die (-, -en)
Ausschuss, der (-es, Ausschüsse)
Kollegium, das
abgeben, ga bab, h. abgegeben
Staatsbürgerschaftsabteilung, die
Bezirk für Wirtschaft und Landwirtschaft
Öffentliche Ordnung und Ausländer
Bezirk für allgemeine Verwaltung
Personenstände und Staatsbürgerschaft
Verantwortlichkeit, die
Bescheid, der (-/e/s, -e)
Adoptionsbescheid, der (-s, -e)
Entscheidung, die (-, -en)
entscheiden, entschied, h. entschieden /
~ nach freiem Ermessen
Verzicht, der (-/e/s, -e) ~ des Wohnsitzes
Entlassung, die / ~ aus der derzeitigen

Staatsbürgerschaft
verzichten (auf) / ~ die

odreči se (čemu) / ~ državljanstvu
odvzem / ~ poslovne sposobnosti
odvzem / npr. državljanstva
okolje / Oddelek za okolje in prostor
okraj; področje; tukaj: oddelek
okrajna glavarka
okrajni glavar
okrajno glavarstvo
okrnjen / ~i mednarodni odnosi
opravilna sposobnost
organ
organ društva/združenja
organ državne uprave
Organi v sestavi ministrstva
oseba / fizična oseba
osebni dokumenti
osebno ime

Staatsbürgerschaft
Entziehung, die / ~ der Geschäftsfähigkeit
Entzug, der / ~ Staatsbürgerschaft
Umwelt, die /~ und Raumordnung
Bezirk, der (-s, -e)
Bezirkshauptfrau, die (-, -en)
Bezirkshauptmann, der (-/e/s, -leute)
Bezirkshauptmanschaft, die
beeinträchtigt / ~e Auslandsbeziehungen
Handlungsfähigkeit, die (-, -en)
Organ, das (-s, -e)
Verbandsbehörde, die (-, -n)
Staatsverwaltungsbehörde, die (-, -n)
Organe, die dem Geschäftsbereich des
Ministeriums zugeordnet sind
Person, die (-, -en) / natürliche ~
Personalpapiere, die (Pl.)
Personenname, der (-ns, -n)
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osebno ime botra
osebno stanje / osebni status
otrok
otroški dodatek
ovdovel
ovdoveli, vdovec
overovitev, potrditev, listina
pisno / pisna privolitev
plačevanje preživnine, preživljanje
podaljšanje/roditeljske pravice
podatek
podati vlogo (za)
podatki o rojstvu
podelitev državljanstva
podelitev/ ~ državljanstva; naturalizacija
podlaga
podpis
podpredsednik
podžupan
pogoj / izpolnjevati ~
pogoj za podelitev državljanstva /
izpolnjevati ~
pogrebno podjetje
pogrešani, pogrešanec
poklic
pokojnik
pokojnik, umrli

Patenname, der (-ns, -en)
Personenstand, der (-es, -stände)
Kind, das (-es, -er)
Kinderzuschuss, der (-es, -zuschüsse)
verwitwet
Verwitwete, der (ein -er, -n,-n)
Beurkundung, die
schriftlich / ~e Einwilligung
Unterhaltsleistung, die (-, -en)
Verlängerung, die / ~ des Elternrechts
Angabe, die (-, -n)
Antrag, der (-es, Anträge) / einen ~
stellen (auf)
Geburtsdaten, die (Pl.)
Einbürgerung, die
Verleihung, die / ~ der

Staatsbürgerschaft
Grundlage, die (-, -n)
Unterschrift, die (-, -en)
Vizepräsident, der (-en, -en)
Vizebürgermeister, der (-s, -)
Bedingung, (-, -en) ~ erfüllen
Einbürgerungsvoraussetzung, die / ~

erfüllen
Bestattungsunternehmen, das (-s, -)
Verschollene, der (ein -er, -n, -n)
Beruf, der (-/e/s, -e)
Verstorbene, der (ein -er, -n, -n)
Tote, der (ein -r, -n, -n)
Beerdigung, die (-, -en) / auch

pokop

Bestattung, die

pokop
polnoleten / postati polnoleten
polnoleten /postati ~
polnoletnost
pomen
pomožni /organ
poneverba, zatajitev, prikrivanje
pooblastilo
poreklo
poreklo
poreklo, izvor
poročiti se
poročna dvorana
poročna matična knjiga
poročni obred, poroka / cerkvena ~
porod
posebni predpis
poslovna sposobnost

Bestattung, die (-, -en) / auch
Beerdigung, die
volljährig /~ (auch mündig) werden
münding, (auch volljährig) werden
Volljährigkeit, die (-, -en)
Bedeutung, die (-, -en)
administrativ /~er Hilfsaparat
Unterschlagung, die
Vollmacht, die
Abstammung, die (-, -en)
Ursprung, der
Herkunft, die
heiraten, heiratete, h. geheiratet
Trauungsraum, der (-/e/s, -räume)
Heiratsbuch, das (-es, -bücher)
Trauung, die (-, -en) / kirchliche ~
Entbindung, die (-, -en)
Sondervorschrift, die (-, -en)
Geschäftsfähigkeit, die (-, -en)
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posodobiti / npr. knjige
postavitev
posvojenec
posvojitelji
posvojitev
posvojiti
potni list
potomec

aktualisieren, aktualisierte, h.
aktualisiert/z.B. Bücher
Einsetzung, die (-, -en)
Adoptivkind, das (-es, -er)
Adoptiveltern, die (Pl.)
Adoption, die (-, -en)
adoptieren, adoptierte, h. adoptiert
Reisepass, der (-es, -pässe )
Abkömmling, der (-s, -e)
Bescheinigung, die (-, -en)/auch

potrdilo

Bestätigung, die

potrdilo o državljanstvu
potrdilo o smrti
potrdilo o stalnem prebivališču
potrdilo o zakonskem stanu
potrdilo, dokazilo o razvezi zakonske
zveze
potreba / javna ~
potrebovati, biti potreben/ ~ soglasje
pozneje/ poznejši vpis
pravica
pravica do dedovanja
pravica do osebnega imena
pravica do stanovanjskega varstva
pravilnost / npr. preveriti ~ podatkov
pravna oseba
pravna podlaga
pravna podlaga
pravna varnost
pravni akt
pravni interes
pravni položaj
pravni promet
pravni red
pravno razmerje
pravno sredstvo / redno ~
pravnomočen / ~ a odločitev
pravnomočnost
pravnomočnost
pravnomočnost / ~ odločbe o posvojitvi
prebivalec
prebivališče
predhodno vprašanje
predpis
predsednik
predsednik združenja
predsedstvo

Staatsbürgerschaftsnachweis, der (-es, e)
Todesbescheinigung, die ( -, -en)
Wohnsitzbescheinigung, die (-, -en)
Familienstandsbestätigung, die (-, -en)
Nachweis, der (-es, -e)/ ~ einer

Scheidung
Bedürfnis, das (-ses, -se) / öffentliches ~
bedürfen, (er bedarf), bedurfte, h.
bedurft /der Zustimmung ~
später / ~e Eintragung
Recht, das (-es, -e)
Erbfolgerecht, das (-es, -e)
Namensrecht, das (-es, -e)
Wohnungsschutzrecht, das
Richtigkeit, die /z.B. der Daten ermitteln
Rechtsperson, die (-, -en)
Rechtsgrundlage, die
Rechtsunterlage, die (-, -n)
Rechtssicherheit, die
Rechtsakt, der (-es, -e )
Rechtsinteresse, das (-s, -n)
Rechtslage, die (-, -en)
Rechtsverkehr, der
Rechtsordnung, die
Rechtsbeziehnung, die (-, -en)
Rechtsmittel, das (-s, -) /ordentliches ~
rechtskräftig, / ~e, Entscheidung
Rechtskraft, die (-, -en)
Rechtskraft, die (-,-en)
Rechtskräftigkeit, die / ~ des

Adoptionsbescheids
Einwohner, der (-s, -)
Wohnsitz, der
Vorfrage, die
Vorschrift, die (-, -en)
Präsident, der (-en, -en)
Verbandspräsident, der (-en, -en)
Präsidium, das (-s, Präsidien)
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predsedujoči
pregled, revizija
premoženje
prenesen /~a naloga
prenos /podatkov
prenos podatkov
prepis
prepoved bivanja
priča
pridobitev / državljanstva
pridobiti
Priglasitev, prijava
priimek
prijava
prijava registracije istospolne partnerske
skupnosti
prijava rojstva / smrti
prijava sklenitve zakonske zveze
prijava smrti
prijaviti / smrt
prijavni urad
primer ~ sodne prakse
prisega
prisoten / pri rojstvu
pristojen (za)
pritožba
privolitev
priznanje / npr. otroka
priznanje očetovstva
priznati/otroka
promet; tukaj: Oddelek za upravne
zadeve prometa
prosilec, predlagatelj
prost /~i preudarek, prosta presoja
psevdonim
razglasitev pogrešanega za mrtvega
razlog
razsoden
razsodišče, arbitražno sodišče
razsodnost, prištevnost, kazenska
odgovornost

Vorsitzende, der (ein -r, -n, -n)
Revision, die (-, -en)
Vermögen, das (-s, -)
übertragen /~e Aufgabe
Übertragung, die /~ der Daten
Datenübertragung, die
Abschrift, die (-, -en)
Aufenthaltsverbot, das (-es, -e)
Zeuge, der (-n, -n) auchTrauzeuge
Erwerb, der / ~ der Staatsbürgerschaft
erwerben (er erwirbt), erwarb, h.
erworben
Anzeige, die (-, -n) auch Anmeldung
Famillienname, der (-ns, -n)
Anmeldung, die auch Anzeige, die
Anmeldung/Anzeige der eingetragenen
Partnerschaft
Anzeige der Geburt / des Todes
Anzeige der Eheschließung
Todesanzeige, die (-, -n)
anzeigen, zeigte an, h. angezeigt / z.B.
den Tod
Meldeamt, das
Beispiel, das (-/e/s, -e)/ ~ der Judikatur
Eid, der (-/e/s, -en)
anwesend / z. B. bei der Geburt
zuständig (für)
Beschwerde, die (-, -n)
Einwilligung, die
Anerkenung, die/~ des Kind
Vaterschaftsanerkennung, die (-, -en)
anerkennen, erkannte an, h. anerkannt /
das Kind ~
Verkehr, der
Antragsteller, der (-s, - )
frei / ~ es Ermessen
Pseudonym, das (-s, -e)
Erklärung eines Verschollenen für tot
Grund, der (-es, Gründe)
urteilsfähig
Schiedsgericht, das (-es, -e)
Zurechnungsfähigkeit, die (-, -en)
Erstreckung, die / ~ der Verleihung der

razširitev / pridobitve državljanstva

Staatsangehörigkeit
Erweiterung, die / ~ des Erwerbes

razširitev / pridobitve državljanstva
razveljavitev
razveljavitev zakonske zveze
razveza (zakonske zveze), ločitev

derStaatsangehörigkeit
Nichtigkeitserklärung, die (-, -en)
Aufhebung, die / ~ der Ehe
Scheidung, die (-, -en) / ~ der Ehe
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razveza / zakonske zveze
razvid, vodenje evidenz
red / javni red
reden / ~ a zaposlitev
register, seznam/~ vpisane partnerske
skupnosti
rejenec
rejniki
resničen,po resnici
resor
resorni organ
revizor
revizor
roditelj, eden izmed staršev
roditeljska pravica
rojstna matična knjiga
rojstni kraj / kraj rojstva
rojstvo
samouprava / lokalna ~

Auflösung, die / ~der Ehe
Evidenzhaltung, die (-,-en)
Ordnung, die (-, -en) / öffentliche ~
regulär / ~ e Beschäftigung
Register, das (-s, -) /~ der eingetragenen

Sektor / za notranje zadeve
sklenitev (zakonske zveze)

Angelegenheiten

sklenitev zakonske zveze / cerkvena ~
skrbnik
skrbnik za otroka
skrbništvo
skrbništvo za otroka
skupščina, zbor
služba / javna ~
smrt / prijaviti ~ osebe
smrtni primer
smrtovnica
socialen / ~na varnost
sodba o razvezi zakonske zveze
sodna odločba
sodna praksa
sodno pravo
soglasje / ~ s pravnim redom
sorodstven / ~ a zveza
splošen, obči, Oddelek za občo upravo
spodbijati, izpodbijati / npr. očetovstvo
sporazum, dogovor
sporazumen
sposoben za zakon
spoštovati, paziti na, upoštevati
sprejemati, sprejeti

Partnerschaft
Pflegekind, das (-es, -kinder)
Pflegeeltern, (Pl.)
wahrheitsgemäß
Ressort, das (-s, -s)
Ressortbehörde, die (-, -n)
Rechnungsprüfer, der (-s, -)
Revisor, der (-s, -en)
Elternteil, der
Elternrecht, das (-es, -e)
Geburtenbuch, das (-es, -bücher)
Geburtsort, der (-es, -e)
Geburt, die (-, -en)
Selbstverwaltung, die / lokale ~
Sektor, der (-s, -en) /~ für innere
Schließung, die (-, -en) / ~ einer Ehe
Eheschließung, die (-, -en) /

konfessionelle ~
Vormund, der
Sorgeberechtigte, der (ein -r, -n, -n)
Vormundschaft, die
Sorgerecht, das
Versammlung, die (-, -en)
Dienst, der (-es, -) / öffentlicher ~
Tod, der (-es, e) / den ~ einer Person

anzeigen
Todesfall/der (-es, -fälle) auch Sterbefall
Todfallsaufnahme, die (-, -n)
sozial / ~e Sicherheit
Scheidungsurteil, das (-s, -e)
Gerichtsentscheidung, die (-, -en)
Judikatur, die (-, -en)
Justizrecht, das (-es, -e)
Zustimmung, die / ~ mit der

Rechtsordnung
verwandtschaftlich / ~e Bindung
allgemein/~e Verwaltung
anfechten (er ficht an), focht an, h.
angefochten / die Vaterschaft ~
Übereinkommen, das (-s, -)
einverheimlich
ehefähig
beachten, beachtete, h. beachtet
entgegennehmen (er nimmt entgegen),
nahm entgegen, h. entgegengenommen
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sprememba
sprememba osebnega imena
sprememba spola
spričevalo o sposobnosti za zakon
sredstva za preživljanje,
stanovanjsko varstvo
starši
status /~ tujca
status tujca
stranka, uporabnik storitev
strokovni nadzor
strokovni odbor
strokovnost
strokovno-tehnični javni uslužbenec
šolski okoliš
številka registra nastanitve občanov (pri
nas EMŠO – Enotna matična številka
občana)
temeljni (glavni) vpis
temeljno načelo
teritorialno načelo/načelo območja
tožba / vložiti tožbo proti …
tožnik
trajen / ~ vir
truplo
tujec
tukaj: nekdanji / ~ e državljanstvo
tukaj: sodišče
tvoriti
ugotovitev
ugotoviti, poizvedovati, preiskati/npr.
pravilnost podatkov
uničenje
uprava / javna uprava
upravičenec do azila
upravna taksa
upravni odbor
upravni okraj
upravni organ; upravna enota; upravna
oblast
upravni prekršek, kršitev upravnih
postopkov (predpisov)
upravni spor
upravni uradnik
urad
Urad deželne vlade
Urad za mladino (v sklopu centra za
socialno delo)
Urad za zdravstvo

Änderung, die (-, -en)
Namensänderung, die (-, -en)
Geschlechtsumwandlung, die (-, -en)
Ehefähigkeitszeugnis, das (-es, -se)
Lebensunterhalt, der
Wohnungsschutz, der
Eltern, die (Pl.)
Status, der /~ des Ausländers
Ausländerstatus, der (-s, -)
Kunde, der (-n, -n)
Fachaufsicht, die (-, -en)
Fachausschuss, der (-, -ausschüsse)
Fachkompetenz, die
Verwaltungsfachangestellte, der (ein -r,n, -n)
Schulsprengel, der
Melderegisterzahl, die (auch ZMR-Zahl)

Haupteintrag, der (-s, -einträge)
Grundprinzip, der (-s, -e)
Territorialitätsprinzip, das
Klage, die (-, -n) / ~ erheben gegen …
Kläger, der (-s, - )
ständig / ~e Quelle
Leiche, die (-, -en)
Ausländer, der (-s, - )
derzeitig / ~ e Staatsbürgerschaft
Gericht, das (-s, -e)
bilden, bildete, h. gebildet
Feststellung, die (-, -en)
ermitteln, ermittelte, h. ermittelt/z.B.

Richtigkeit der Daten
Vernichtung, die (-, -en)
Verwaltung, die / öffentliche ~
Asylberechtigte, der (ein -r, -n, -n)
Verwaltungsabgabe, die (-, -n)
Vorstand, der (-s, -stände)
Verwaltungsbezirk, der (-s, -e)
Verwaltungsbehörde, die (-, -n)
Verwaltungsübertretung, die (-, -en)
Verwaltungsstreitverfahren, das
(-s, -)
Verwaltungsbeamte, der (ein -r, -n, -n)
Amt, das (-es, Ämter)
Amt der Landesregierung
Jugendamt, das (-es, -ämter)
Gesundheitsamt, das (-es, -e)
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Urad združenja
uradna dolžnost
uradna oseba
uradni prostor
uradni zapisnik
uradnik
uredba
urejati in vzdrževati bazo podatkov
urejen (z/s)
urejen / stalno prebivališče
uskladitev
uslužbenec / javni ~
usmerjenost, odnos/pozitivna ~
ustava
ustavnopraven
utemeljen
v, najpozneje v … /enem tednu
varnost
varovanec
varovanje osebnih podatkov
varstvo osebnih podatkov
vir
vir preživljanja/dohodkov
vlada
vladna služba

Verbandsbüro, das (-s, -s)
Amtspflicht, die (-, -en)
Amtsperson, die (-, -en)
Amtsraum, der (-es, -räume)
Amtsprotokoll, der (-s, -e)
Beamte, der (-n, -n)
Verordnung, die (-, -en)
Datenbank führen und warten
geregelt (durch)
ordentlich / -er Wohnsitz
Abstimmung, die (-, -en)
Bediensteter, der (-s, -) öffentlicher ~
Einstellung, die/bejahende ~
Verfassung, die
verfassungsrechtlich
begründet
binnen (einer Woche)
Sicherheit, die
Pflegebefohlene, der (ein -r, -n, -n )
Personaldatenschutz, der
Datenschutz, der (-es, -)
Quelle, die (-, -en)
Einnahmequelledie (-, -n)
Regierung, die (-, -en)
Regierungsdienst, die (-, -en)
erheben, erhob, h. erhoben / Klage ~

vložiti tožbo proti …
vodenje / ~ evidence
vodenje matičnih knjig
vodilni organ
voditi matične knjige

gegen…

vodja (načelnik upravne enote)
vodja resorja
vojaška služba
vojaški /~a dolžnost
vojašnica
volilni okoliš
vpis /~ partnerske skupnosti

Verwaltungsbehörde

vpis smrti v mrliško knjigo
vpis zakonske zveze
vpisati
vpogled
vrhovno sodišče
vsebovati
vzdevek
vzdrževanje, preživnina
vzrok smrti / ugotoviti

Führung, die / ~ der Evidenz
Personenstandsbuchführung, die
Leitungsorgan, der (-s, -en)
Personenstandsbücher führen
Leiter, der (-s, -) / ~ der
Ressortverantwortliche, der (ein -r, -n, -n)
Militärdienst, der (-es, -e)
militärisch /~e Pflicht
Kaserne, die (-, -en)
Wahlsprengel, der
Eintragung, die /~ einer Partnerschaft
Eintragung des Todesfalles ins
Sterbebuch
Heiratseintrag, der (-s, -einträge)
eintragen (er trägt ein), trug ein, h.
eingetragen
Einsicht, die
Oberster Gerichtshof, der (-es, -e)
beinhalten, beinhaltete, h. beinhaltet
Spitzname, der (-ns, -n)
Unterhalt, der
Todesursache, die (-, -n) / ~ feststellen
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z listino/dokazano z dokumenti / uradno
potrdilo
z veljavnostjo za nazaj/ moč ~
zakon
Zakon o matičnem registru
Zakon o upravnem sporu
Zakon za urejanje osebnega statusa
zakonec
zakonit, /~o bivanje
zakonita pravica
zakoniti zastopnik
zakonska določba
zakonska obveznost
zakonska skupnost
zakonska zveza, zakon
zakonski (družinski) stan
zakonski / ~ a skupnost
zakosnki / zakonsko pooblastilo
zapisnik
zapisnik o najdbi trupla
zapisnikar, tajnik
zaporna kazen
zaposlitev
zastopnik
zavod za prestajanje kazni
zavreči / npr. prošnjo
zavrnitev (državljanstva), prenehanje z
odrekom
zavrnitev, zavračanje
zaznamba, pripomba
zbirka listin
zdravnik, ki ugotovi smrt
zdravstveni dom
Združenje avstrijskih matičarjev
Združenje upravnih delavcev Slovenije
zloraba / ~ kazenske določbe
zloraba / kazenske določbe
značilnost
znanstven / i ~ razlog

urkundlich / ~er Nachweis
rückwirkend /~e Kraft
Gesetz, das (-es, -e)
Standesregistergesetz, das
Verwaltungsstreitverfahrensgesetz, das
Personenstandsgesetz – PtsG
Ehegatte, der (-n, -n)
rechtsmäßig /~er Aufenthalt
Rechtsanspruch, der (-s, -ansprüche)
gesetzlicher Vertreter
Gesetzesbestimmung, die (-, -en)
Gesetzpflicht, die (-, -en)
Ehegemeinschaft, die (-, -en)
Ehe, die (-, -n)
Familienstand, der
ehelich / ~ e Lebensgemeinschaft
gesetzlich / ~e Vollmacht
Niederschrift, die (-, -en)
Leichenbegleitschein, der (-s, -e)
Schriftführer, der (-s, -)
Haftstrafe, die (-, -n)
Beschäftigung, die (-,-en)
Vertreter, der (-s, -)
Strafvollzugsanstalt, die (-, -en)
verwerfen (er verwirft), verwarf, h.
verworfen / z.B. den Antrag
Verweigerung, die /der

Staatsbürgerschaft
Verwerfung, die (-, -en)
Vermerk, der (-s, -e)
Urkundensammlung, die (-, -en)
Totenbeschauarzt, der (-es, -ärzte)
Gesundheitszentrum, das (-s, -zentren)
Fachverband der österreichischen
Standesbeamtinnen und Standesbeamten
Fachverband der slowenischen
Verwaltungsbeamten
Verletzung, die / ~ der Strafbestimmung
Mißbrauch, der / ~ der Strafbestimmung
Eigenart / Eigenschaft, die (-, -en)
wissenschaftlich /~er Grund,
Partnerschaft, die (-, -en) / eingetragene

zveza (registrirana zveza)

~

zveza / sorodstvena ~
zveza istospolne partnerske skupnosti
zveza občin
zvezna dežela

Bindung, die (-, -en) / verwandschaftliche
~
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare
Gemeindebund, der (-/e/s, -bünde)
Bundesland, das (-es, -länder)
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zvezna ministrica
zvezna uprava
zvezna vlada
zvezni kancler
zvezni minister
ženin
življenjski interes
župan
župnik

Bundesministerin, die (-, -nen), der (-s, -)
Bundesverwaltung, die (-,-en)
Bundesregierung, die (-, en)
Bundeskanzler, der (-s, -)
Bundesminister, der (-s, -)
Bräutigam, der (-s, -e)
Lebensinteresse, das (-s, -n)
Bürgermeister, der (-s, -)
Pfarrer, der (-s, - )
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Slika 1: Prijava rojstva
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Slika 2: Prijava stalnega prebivališča otroka
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Slika 3: Izpisek iz matičnega registra o rojstvu
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Slika 4: Izpisek iz matičnega registra
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Slika 5: Prijava rojstva (Anzeige der Geburt)
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Slika 6: Rojstni list (Geburtsurkunde)
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Slika 7: Prijava sklenitve zakonske zveze
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Slika 8: Listina o sklenitvi zakonske zveze
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Slika 9: Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi
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Slika 10: Prijava registracije istospolne partnerske skupnosti
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Slika 11: Potrdilo o registraciji istospolne partnerske skupnosti
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Slika 12: Prijava sklenitve zakonske zveze (Niederschrift zur Ermittlung der
Ehefähigkeit)
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Slika 13: Poročni list (Heiratsurkunde)
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Slika 14: Prijava smrti
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Slika 15: Smrtovnica
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Slika 16: Izpisek iz matičnega registra o smrti
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Slika 17: Prijava smrti (Anzeige des Todes)
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Slika 18: Prijava smrti (Anzeige des Todes)
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Slika 19: Mrliški list (Sterbeurkunde)
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Slika 20: Prošnja za spremembo osebnega imena
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Slika 21: Prošnja za spremembo osebnega imena (Antrag auf Namensänderung)
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Slika 22: Vloga za sprejem v državljanstvo RS
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149

150
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Slika 23: Prisega o spoštovanju svobodnega demokratičnega reda RS
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Slika 24: Potrdilo o državljanstvu
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Slika 25: Vloga za sprejem v državljanstvo Republike Avstrije (Antrag auf
Ausstellung eines österreichischen Staatsbürgerschaftsnachweises)
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