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POVZETEK
Namen diplomskega dela je oris matičnih knjig skozi različna časovna obdobja
in njihov pomen za prikaz osebnega statusa drţavljanov.
Matične knjige so kot dnevnik ţivljenjskih vprašanj. Njihova preglednost in
sistematična urejenost pripomoreta k spremljanju in dokazovanju pravno
veljavnih dejstev: rojstev, porok in smrti. Rojstna matična knjiga je glavna knjiga,
ki poleg temeljnih podatkov o rojstvu posameznih drţavljanov vsebuje tudi vse
poznejše spremembe njihovega osebnega stanja. Matična knjiga je dragoceni
zaklad, ki omogoča tudi spremljanje demografskih pojavov. Tako je v njih zajeta
in ohranjena bogata dediščina slovenskega ljudstva iz preteklosti, ki se je
ohranila še iz 15. stoletja.
Z vzpostavitvijo matičnega registra s 3. 5. 2005, ki se vodi preko računalnika, je
prišlo do bistvenih sprememb pri izvajanju postopkov in pri delitvi odgovornosti.
Povečala se je
kakovost
podatkov in
povezava med posameznimi
podatkovnimi bazami s področja upravnonotranjih zadev.
Med demografske pojave, ki jih bom pojasnila v diplomski nalogi, sodijo rodnost,
smrtnost, poročenost
in razvezanost. Za analizo podatkov demografske
statistike je pomembno časovno obdobje v neki pokrajinski enoti. Opisala bom
omenjene demografske pojave od leta 1920 do 2008 na področju Republike
Slovenije.
Ključne besede:
 matične knjige,
 matični register,
 demografsko gibanje.
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SUMMARY
The purpose of this diploma work is to study central register in different periods
of time and its significance for showing citizens' civil status.
Central register is like a diary of life questions. If they are transparent and
systematic, they contribute to monitoring and proving legally valid facts: births,
marriages and deaths. Register of births is the main register, which includes all
the fundamental details on births as well as all subsequent changes of their civil
status. Central register is a precious treasure as it allows for monitoring
demographic phenomena. It covers and preserves the rich heritage of Slovenian
people in the past, preserved from the 15th century.
Since 3 May 2005 the register of births, deaths and marriages has been
computerised, which has resulted in substantial changes in procedures and
responsibility sharing.
The quality of data has increased and individual
databases in the field of administrative-internal affairs have been linked.
This diploma work deals with demographic phenomena such as birth rate, death
rate, marriage rate and divorce rate. Time period in a certain regional unit is
important for the analysis of demographic statistics. The above demographic
phenomena are interpreted by quantity method and they refer to the period from
1920 to 2008.
Key words:
 central register,
 register of births, deaths and marriages,
 demographic trends.
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1 UVOD
Matične knjige spadajo med najpomembnejše uradne evidence oziroma razvide
osebnih stanj, saj dajejo pregleden in natančen razvid rojstev, porok in smrti ter
drugih dejstev, ki zadevajo osebna stanja. Njihov pomen je predvsem v tem, da
uporabljajo posamezniki in razne organizacije ter organi, predvsem na področju
javne in drţavne uprave, podatke iz njih kot dokazila za ugotavljanje osebnega
stanja oziroma statusa (Cijan in Grafenauer, 1993, str. 105).
Matične knjige so razvid osebnega statusa posameznika v drţavi, ki mu po
veljavnem pravnem redu pripada zaradi določenih pravnorelevantnih okoliščin in
zaradi katerih se ta poloţaj razlikuje od poloţaja drugih fizičnih oseb. Med takšne
okoliščine spadajo: drţavljanstvo, prebivališče (domicil), bivališče in osebno ime
(Debelak in Rakočevič, 2002, str. 167).
Osebni status posameznika vsebuje splet značilnosti, na katere veţe pravni red
določena dejstva iz civilnopravnih in upravnopravnih razmerij. Med civilnopravna
razmerja spadajo druţinskopravna razmerja, kot so sklenitev zakonske zveze,
razveljavitev zakonske zveze, posvojitev, odvzem in pridobitev poslovne
sposobnosti. Upravnopravna razmerja pa so: npr. pridobitev in izguba
drţavljanstva, prijava in odjava stalnega prebivališča, določitev in sprememba
osebnega imena.
Matične knjige dajejo natančno sliko o gibanju rojstev in smrti, o njihovem
naraščanju in padanju ter sklepanju zakonskih zvez. Imajo velik pomen v
zasebnem, drţavnem in hkrati v mednarodnem pravnem pogledu. Z izmenjavo
listin iz matičnih knjig po mednarodnih dogovorih drţave dopolnjujejo svoje
evidence matičnih knjig drţavljanov tudi z dejstvi, ki so se jim dogodila v tujini.
Poleg tega pa so matične knjige tudi vir za vodenje statističnih podatkov za
najrazličnejše potrebe javne uprave. Kakršen koli je ţe problem, ki je opazovan z
matičnimi statističnimi podatki, je dostopen s strani Statističnega urada
Republike Slovenije na e-portalu Republike Slovenije in v strokovnih
znanstvenih knjigah – Rojstva in samomori v Sloveniji skozi tri desetletja od
1971-2001, Rodnost v Sloveniji, 1994, v splošnih statističnih knjigah – Popisni
atlas Slovenije 2002, Ljubljana, Zaloška ZRC, 2007, Statistični letopis Republike
Slovenije, 2008 itd. Zajeti podatki so uporabljeni v učnih programih statistike na
fakultetah in v učbenikih kot npr. Matematika v organizacijski teoriji in praksi. Z
opazovanjem matičnih statističnih podatkov ţelim prikazati problematiko
dolgoročnih analiz glede na stanje matičnih evidenc v obdobju od 1920 do 2008.
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1.1

NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE

Namen moje diplomske naloge je predstaviti problem enotnosti matičnih evidenc
od 1920 do 2008 na Slovenskem, kakor tudi njihov pomen in razvoj, kar zelo
natančno prikazuje osebni status drţavljanov. Istočasno bom prikazala, kako
pomembne so matične knjige za potrebe drţavne uprave, ki jih potrebuje pri
odločanju o pravicah in obveznostih drţavljanov, in ne nazadnje za številne
institucije in posameznike, ki podatke potrebujejo za različne statistične,
znanstveno-raziskovalne, kulturne in publicistične raziskave. Prikazala bom
problematiko raziskav skozi daljše časovno obdobje in opozorila na potrebo po
razmisleku o poenotenju podatkov v elektronski obliki tudi za pretekla obdobja.
V demografski analizi bom pojasnila spremembe demografskih pojavov –
rodnost, smrtnost, poročnost in razvezanost, ki jih pridobimo iz matičnih evidenc
oziroma matičnega registra.
1.2

METODE DELA

Matične knjige bom obravnavala zgodovinsko in statistično. Zgodovinski prikaz
temelji na zapisu osebnostnih stanj posameznikov skozi različna obdobja.
Opisala bom podatke, ki so jih vpisovali v matice cerkvenih in civilnih uradov in
način njihovega vodenja. V dejanskem prikazu bom podrobno opisala področje
matičnih zadev in osebnih stanj. Področje matičnih knjig urejajo številni predpisi,
ki neposredno ali posredno vplivajo na osebni status posameznika ali njegovih
prednikov. Posebej pa se bom osredotočila na obdobje od leta 1920 do leta
2008.
S statističnimi metodami bom prikazala spreminjanje števila prebivalstva in
koeficientov – rodnosti, umrljivosti, stopnjo naravnega prirastka, stopnjo
sklenitve zakonskih zvez in stopnjo razvez zakonskih zvez, s katerimi
obravnavamo demografske spremembe. To bom naredila za obdobje od 1920 do
2008, in sicer najprej po posameznih obdobjih, potem pa še skupaj za celotno
obravnavano obdobje. Značilnost določenega pojava proučujem v povezanosti s
pojasnjevanjem, kako se posamezni pojmi obnašajo glede na druţbeno
ravnanje, ki išče vzročno-posledične povezave.
1.3

STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA

V uvodu bom na kratko pojasnila, kakšen pomen imajo matične knjige oziroma
matični register za zgodovinska raziskovanja posameznikov in drţave. V
drugem poglavju bom podrobno opredelila njihov pomen, v katerem bom
predstavila načela za vodenje matičnih knjig. Vsebino drugega poglavja bom
nadaljevala z opisom pojmov rojstne, poročne in mrliške matične knjige z vsemi
pomembnimi značilnostmi.
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V vsebini tretjega poglavja bom predstavila nastanek in razvoj matičnih knjig na
ozemlju Slovenije od začetka 3. stoletja skozi različna obdobja. Posebej bom
opisala vodenje cerkvenih in civilnih matičnih knjig vse do vzpostavitve
matičnega registra. V četrtem poglavju bom predstavila Zakon o matičnem
registru – ZMatR (Uradni list RS, št. 37/2003). Opisala bom, da je bila z
vzpostavitvijo matičnega registra omogočena varna informatizacija matičnih knjig
na način, ki poleg elektronskega vodenja zagotavlja tudi elektronsko prijavo
matičnega dejstva (rojstvo, smrt, sklenitev zakonske zveze, priznanje očetovstva
po rojstvu otroka oziroma pred rojstvom otroka, razvezo zakonske zveze,
spremembo osebnega imena
itd.) in elektronsko izmenjavo oziroma
posredovanje podatkov iz matičenga registra drugim uporabnikom.
V petem poglavju bom obravnavala področja demografskega gibanja, ki sem jih
opredelila z osnovnimi pojmi, kot so rodnost, smrtnost, poročnost in razvezanost.
Poglavje bom razdelila na dva dela. Prvi del bo namenjen časovni analizi
omenjenih demografskih pojavov.
V tem delu bom z opazovanjem zajela obdobja:
 od 1920 do 1945,
 od 1946 do 1990,
 od 1991 do 2008.
Demografska analiza bo nato v poglavju obravnavana s statističnimi tabelami in
grafi. Omenjene spremembe demografskih pojavov bom poskušala pojasniti z
druţbenimi, socialnimi, ekonomskimi in psihološkimi dejavniki.
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2 POMEN MATIČNIH KNJIG IN MATIČNEGA REGISTRA
Matične knjige so temeljne knjige o osebnem statusu posameznika. Vsa dejstva,
ki so vpisana v njih, veljajo za resnična, dokler se v sodnem ali upravnem
postopku ne dokaţe nasprotno. O podatkih, vpisanih v njih, izdajajo matičarji
izpiske in potrdila. Izpiski iz matičnih knjig in matičnega registra vsebujejo vse
podatke, ki so bili vpisani vanje do takrat, ko se izpisek izda. Potrdila iz matičnih
knjig pa se izdajajo za posamezna dejstva, ki izhajajo iz vpisa osebnega stanja v
matični knjigi. Navedeni izpiski in potrdila so javne listine, kar pomeni, da velja
vse, kar je vpisano v njih, za resnično.
Vpisana dejstva so pomembna zaradi raznovrstnosti in pomembnosti pravnih
posledic, ki jih veţejo nase kot na primer:
 nastanek pravne sposobnosti fizične osebe z rojstvom; pridobitev
poslovne sposobnosti in volilne pravice s polnoletnostjo, to je z
dopolnjenim 18. letom starosti; sklenitev delovnega razmerja z
dopolnjenim 15. letom; osnovnošolska obveznost od 6. do 15. leta
starosti; s sklenitvijo zakonske zveze dobi mladoletnik popolno poslovno
sposobnost, čeprav zakon o ZZZDR ne določa najniţje starostne meje, pri
kateri je moč dovoliti sklenitev zakonske zveze mladoletni osebi, vendar
velja stališče, da je ta meja 15 let, ker se takrat pridobi delna poslovna
sposobnost;
 sklenjena zakonska zveza je absolutni zadrţek za sklenitev nove
zakonske zveze; sklenjena zakonska zveza
omogoča pridobitev
drţavljanstva z naturalizacijo z olajšavami; med zakoncema nastanejo s
sklenitvijo zakonske zveze dolţnosti, ki jih predpisuje zakon (dolţnost
spoštovanja, zaupanja, preţivljanja in drugo); s sklenitvijo zakonske zveze
stopi zakonec v krog zakonskih dedičev;
 oporoko lahko napravi vsak, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil 15
let starosti; smrt je treba prijaviti pristojnemu organu; s smrtjo se uvede
dedovanje po umrlem; uveden upravni postopek se v primerih, kadar gre
za pravice in obveznosti strogo osebne narave, ustavi.
Naštete in druge pravne posledice pridejo do izraza na raznih pravnih področjih,
osnova zanje pa so podatki iz matičnih knjig, predvsem v obliki izpiskov iz njih
(Cijan in Grafenauer, 1993, str. 105-106).
V ţelji po
prijaznejšem in hitrejšem poslovanju upravnih organov in v
upoštevanju posameznikovih pravic in dolţnosti so bile ročno vodene matične
knjige z vzpostavitvijo matičnega registra s 3. 5. 2005 prenešene na računalnik;
tako je omogočena celovita in varna informatizacija matičnih knjig na način, ki
poleg elektronskega vodenja zagotavlja tudi elektronsko prijavo matičnega
dejstva (rojstva, smrti, sklenitev zakonske zveze, osebnih stanj). S tem je bilo
zagotovljeno učinkovitejše, hitrejše in racionalnejše vodenje določenih upravnih
postopkov. Z uporabo sodobne tehnologije se je matični register vključil v e4

upravo in omogočil povezanost z drugimi registri (centralnim registrom in
registrom stalnega prebivalstva, evidenco potnih listin in osebnih izkaznic,
evidenco tujcev itd.) in zagotovil sodobni način pretoka podatkov. Omogočil je
enostavnejši način pridobivanja izpiskov in potrdil iz matičnega registra ter
zagotovil varstvo osebnih podatkov, njihovo zaščito pred uničenjem in zlorabo,
preprečil vsakršni nepooblaščni pristop ali nazakonito uporabo podatkov in
zagotovil trajno hranjenje matičnega registra (Trnovšek et al., 1997, str. 9-10).
2.1

NAČELA, KI SE UPORABLJAJO PRI VODENJU MATIČNIH KNJIG IN
MATIČNEGA REGISTRA

Raznovrstnost in pomembnost pravnih posledic v zvezi s rojstvom, poroko,
smrtjo in drugimi dejstvi, ki izhajajo iz osebnega stanja, ter široka uporaba
dokazil, predvsem izpiskov iz matičnih knjig, terjajo za ugotovitev takih stanj
točno, pravilno ter enotno vodenje osebnih razvidov in vseh sprememb v zvezi z
njimi. Zaradi tega veljajo za vodenje matičnih knjig nekatera načela (Cijan in
Grafenauer, 1993, str. 107).
Temeljna načela za vodenje matičnih knjig so: načelo oficialnosti, načelo
enotnosti, načelo javnosti, načelo verodostojnosti (Šturm, 1996, str. 149,
podobno meni tudi Debelak (1998, str. 42). Navedena načela pa veljajo tudi za
vodenje matičnega registra, ki je sodobna nadgradnja matičnih knjig. Matični
register se vodi v centralnem informacijskem sistemu, ki zagotavlja, da se novo
nastala matična dejstva vnašajo v matični register.
Načelo oficialnosti pomeni dolţnost drţavnih organov, da vodijo matične knjige
oziroma matični register, po uradni dolţnosti samo oni in ne drugi organi (Šturm
in Debelak, 1998, str. 42).
Načelo enotnosti pomeni, da se na celotnem območju drţave vodijo matične
knjige oziroma matični register na enotni način. Zato je treba vanje vpisovati vsa
tista dejstva, ki jih našteva zakon (Šturm in Debelak, 1998, str. 42). To načelo je
bilo uvedeno v prvem povojnem zakonu o drţavnih matičnih knjigah iz leta 1946.
Takrat je bilo to pomembno, ker je šlo za poenotenje različnega stanja na
posameznih območjih takratne drţave (Cijan in Grafenauer, 1993, str. 107).
Načelo javnosti pomeni, da so matične knjige drţavne knjige in imajo naravo
javnih knjig. Dejstva, ki so vpisana v matične knjige oziroma v matični register,
veljajo za resnična, dokler se sodno ne dokaţe nasprotno. Poleg dokazane moči
vpisov oziroma izpiskov iz matičnih knjig je pomembna sestavina načela javnosti
matičnih knjig tudi v tem, da ima zainteresirana oseba pravico do brezplačnega
vpogleda v te knjige. Pravica vpogleda je omejena na osebe, na katere se vpis
nanaša, ali njihove pooblaščence, in osebe, ki izkaţejo na zakon oprt pravni
interes. Nadaljnje omejitve glede tega so v tem, da je treba opraviti vpogled v
pristojnosti matičarja, v uradnih prostorih in v uradnih urah. To načelo določa tudi
dolţnost organov, ki vodijo matične knjige, da izdajajo izpiske in potrdila iz teh
5

knjig. Na uradno zahtevo pa matični uradi izdajajo izpiske tudi drugim organom in
organizacijam, vendar le, če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom, na
pisno zahtevo ali s privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Za morebitno zavrnitev je upravni organ dolţan izdati odločbo (Šturm, 1996, str.
149).
Načelo verodostojnosti pomeni, da so dejstva, ki so vpisana v matične knjige
oziroma v matični register, ali dejstva, ki se z njima dokazujejo, točna in resnična.
Glede samega vpisa v matične knjige oziroma v matični register velja, da imata
deklarativni značaj. Z njima se samo ugotavlja in dokazuje določeno osebno
stanje.
Torej nimata konstitutivnega učinka, ker z njim ne ustvarjamo
določenega pravnega statusa (Šturm, 1966, str. 149).
2.2

TEMELJNI IN POZNEJŠI VPISI V MATIČNE KNJIGE

Matične knjige so se skozi obdobja razvile tako, da danes razlikujemo dve vrsti
vpisov: temeljne in poznejše. Temeljni so vpisi rojstev, porok in smrti z osnovnimi
podatki (datum in kraj, osebno ime, osebni podatki, prijavitelj in podpis osebe, ki
je postopek vodila). Poznejši vpisi, kot so priznanje očetovstva, razveze
zakonske zveze, spremembe osebnega imena, skrbništvo otroka in itd., pa so
dopolnitve ali spremembe temeljnih vpisov, torej gre za vpis dejstev, ki so
nastala ali postala znana po zaključku temeljnih vpisov.
2.2.1 Rojstna matična knjiga
Rojstna matična knjiga je glavna matična knjiga. Poleg temeljnih podatkov o
rojstvu posameznih drţavljanov vsebuje tudi vse poznejše spremembe njihovega
osebnega stanja.
Cerkvene rojstne in krstne matične knjige so vodili ţupniki na sedeţih ţupnijskih
uradov, in sicer sta obstajala dva načina: narativni in tabelarični. Prvi tabelarični
vpisi so bili določeni z obrazcem iz leta 1770 (dekret dvorne pisarne 6. 10.
1770). Tabelarična oblika vpisovanja podatkov je ostala od tedaj dalje v veljavi.
Da bi se izognili dvoumnosti glede pisave datuma rojstva, je določil patent
dvorne pisarne 27. 4. 1812, da morajo v rojstno in krstno knjigo posebej
zabeleţiti datum rojstva, in sicer pred datumom krsta.
Iz Pirana (1468) in iz Izole (1506) izhajajo najstarejše rojstne matične knjige.
Narativni način vpisovanja, ki ga je 1614. leta predpisal Rimski obrednik, je po
letu 1770 nasledila tabelarična oblika. Posamezne rojstne knjige so vsebovale
indekse, ki so omogočali hitrejšo najdbo priimkov. Babica ali otrokov oče sta bila
zadolţena, da sta prijavila rojstvo. Zaradi velike smrtnosti novorojenčkov so krst
opravili le nekaj dni po porodu. Z obredom krsta je otrok uradno dobil ime in bil
sprejet v versko skupnost kristjanov. V imenu novorojenca so odgovarjali botri
(Baš, Ljubljana, 2007, str. 447).
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V rojstno knjigo so vpisovali tudi najdenčke, otroke potepuhov in ciganov.
Vpisovali so tudi mrtvorojene otroke, če so bili rojeni razviti in za ţivljenje
sposobni. Rojstvo otrok v tujini, ki so jih sporočali tuji matični uradi, so vpisovali v
posebni zvezek. Naknadni vpis rojstva je bil mogoč le, če so leto rojstva pozneje
ugotovili, in sicer v matice kraja rojstva (Umek, 1972, str. 57).
Otroke, ki jih ni krstil pristojni duhovnik, je vpisal v rojstno knjigo z zaporedno
številko tisti duhovnik, na čigar območju so bili rojeni. Duhovnik, ki je otroka krstil,
pa je vpisal rojstvo v rojstno knjigo brez zaporedne številke in v opombi navedel,
kje je otrok vpisan pod zaporedno številko. O vpisu v rojstno knjigo je moral v
osmih dneh obvestiti pristojnega matičarja. Potrdila iz rojstne knjige so izdajali le
tisti matičarji oziroma ţupniki, kjer je bil otrok vpisan z zaporedno številko.
Rojstne in krstne matične knjige so v letih 1920 do 1940 imele dvojezično
podobo, in sicer nemško in slovensko. Podatki o rojstvih so se zapisovali v
slovenskem jeziku.
Zapisovalna polja rojstne in krstne knjige ţupnije Sv. Jurija v Gorjah od leta 1920:
1. Tekoče število
2. Leto, mesec, dan rojstva
3. Dan krsta
4. Rojstni kraj in hišna št.
5. Ime krščenca
6. Zakonski/nezakonski
7. Spol: moški, ţenski
8. Starši: osebno ime, poklic in vera matere in očeta
datum rojstva in poroka staršev
bivališče in hišna št.
9. Botri: osebno ime in poklic
10. Krstitelj: osebno ime
11. Babica: osebno ime
12. Opombe: v opombe so vpisani zaznamki – birma, posvečenje,
obljube, poroke, smrti, pozakonitve, posvojitve, spremembe
priimkov itd.
O zakonskem otroku so veljala določila občega drţavljanskega zakonika,
razglašenega s patentom 1. 6. 1811, in novela k njemu 19. 3. 1916. Domnevalo
se je, da so otroci zakonski, če so bili rojeni v času zakonske zveze, in sicer 180
dni po sklenjenem zakonu in pred pretekom 300 dni po moţevi smrti, ločitvi
zakona ali razveljavitvi zakona; dalje otroci, ki so se rodili pred potekom 180 dni
od sklenitve zakona in če moţ sodno ni izpodbijal očetovstva v treh mesecih po
rojstvu. Če pa mu je bila znana ţenina nosečnost ţe pred poroko, ni imel pravice
prigovora (Umek, 1972, str. 46). Kot dokazilo zakonitega rojstva otroka se je
upoštevalo preverjanje vpisa v poročno knjigo ali poročni list. Zakonskemu
rojstvu pa je lahko ugovarjal le moţ in nihče drugi (Dekret dvorne pisarne
24.06.1801 – Umek, 1972, str. 56).
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Otrok je bil vpisan nezakonski, če je bila mati samska, vdova ali sodno ločena.
Otroke, ki so bili rojeni zunaj zakona, je druţba štela za drugovrstne člane
skupnosti. Šele po izdaji patentov iz leta 1784 in 1787 so jih začeli vpisovati v
rojstno knjigo kot zakonske (Umek, 1972, str. 48).
Nezakonskega očeta pa so v rojstno in krstno matično knjigo vpisovali, če so
potrdili ţupnik in botri, da je oče prisoten, da je sam priznal očetovstvo ali sam
predlagal vpis. Mati
nezakonskega otroka ni bila dolţna navesti ime
nezakonskega očeta, če pa ga je navedla, je imela njena navedba dokazano
moč le, če je tudi nezakonski oče privolil, da ga vpišejo v matično knjigo (Umek,
1972, str. 48).
Ime nezakonske matere, ki je bila v kraju tuja, ni veljalo za dokaz, da je njeno
ime pravo, pač pa so jo vpisali v rojstno in krstno matično knjigo, na podlagi
preverjanja o točnosti imena matere z dvema zanesljivima pričama ali z uradno
poizvedbo. V primerih, ko prič ni bilo mogoče dobiti, je vpisal duhovnik ime
matere s pristavkom »domnevno« (angeblich) in prijavil oblasti, da je to
poizvedba po njenem pravem imenu, ki ga je pozneje vpisal v rojstno knjigo.
1814. leta, je bilo z dvornim dekretom določeno, da v primerih, ko mati izjavi, da
je otrok nezakonski in ne zahteva vpisa očetovega imena, matičar opusti
poizvedovanje za pravim imenom matere (Umek, 1972, str. 49-50).
Pozakonitev otrok po poroki je bila moţna ob predhodnem priznanju očetovstva.
Pri zabeleţki »pozakonitve po kasnejši poroki staršev« so vpisali podatke o
poroki iz poročne knjige. Oče je izposloval pozakonitev svojega nezakonskega
otroka neposredno preko vodje matic ali s posredovanjem politične oblasti. Vpis
pozakonitve je bil mogoč tudi po smrti očeta. Mati in otrok pa sta dosegla
pozakonitev le na podlagi sodnega sklepa. Tudi za izbris pozakonitve je bil
potreben sodni sklep civilnega sodišča. Pozakonitev je bilo mogoče doseči s
prošnjo, ki jo je bilo potrebno predloţiti okrajnemu sodišču. To jo je posredovalo
apelacijskemu sodišču, ministrstvu za pravosodje in vladarju. O pristojnosti
pozakonitve po sklenjenem zakonu so določale odredbe notranjega ministrstva
(Umek, 1972, str. 52-53).
S sodobnim pojmovanjem je novi zakon o drţavnih matičnih knjigah (Uradni list
FLRJ, št. 1946/29) določil, da je rojstna matična knjiga temeljna in glavna
matična knjiga in se vanjo zaznamujejo tudi tisti podatki, ki se vpisujejo v poročne
in mrliške matične knjige.
Vpis v rojstno matično knjigo se je moral opraviti takoj, ko je bila podana izjava ali
je dospela listina, na podlagi katere je bilo treba izvršiti vpis. Vpis v matično
knjigo sta podpisala prijavitelj in matičar.
V rojstno matično knjigo so vpisovali podatke o rojstvu otroka in podatke o
njegovih starših. Ti podatki so predstavljali temeljni vpis posameznika. V primeru,
da otrokovo ime ni bilo določeno, so morali starši oziroma varuh prijaviti ime
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najpozneje v dveh mesecih od dneva rojstva. Po tem roku se je lahko vpisalo
otrokovo ime samo po odobritvi višjega nadzornega organa.
Zakon o matičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74), ki je stopil v veljavo 5. 4.
1974, je na sodoben način uveljavil, da je rojstna matična knjiga temeljna knjiga
o osebnih stanjih občanov in istočasno tudi temeljna knjiga o drţavljanstvu, ki
se uporablja do prenosa osebnega stanja v matični register. Zakon o
drţavljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92, 13/94
in Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007 – uradno prečiščeno besedilo
UPB2) v 31. členu določa, da se zaradi razvida drţavljanstva kot sestavnega
dela osebnega stanja posameznika drţavljanstvo Republike Slovenije evidentira
v rojstni matični knjigi v skladu z določbami zakona o matičnih knjigah. Dokaz o
drţavljanstvu je torej izpisek oziroma potrdilo iz rojstne matične knjige, če je v
njej vpisan podatek o drţavljanstvu. S tem datumom se je nehala voditi
samostojna drţavljanska knjiga, ki se je vodila za vsako posamično območje, in v
kateri so vpisana republiška in zvezna drţavljanstva od 28. 8. 1945 do prehoda
vpisovanja drţavljanstva v rojstno matično knjigo leta 1974.
V rojstno matično knjigo so se vpisovali podatki o rojstvu otroka: ime in priimek
ter njegov spol; dan, mesec, leto, ura in kraj rojstva, drţavljanstvo, enotna
matična številka in podatki o njegovih starših – ime in priimek (za mater tudi
dekliški), datum in kraj rojstva, drţavljanstvo, stalno prebivališče in naslov
stanovanja. To je temeljni vpis.
V rojstno matično knjigo kot glavno knjigo se je po zaključenem temeljnem vpisu
vpisovalo: priznanje, ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ter materinstva;
pozakonitev, posvojitev, podaljšanje roditeljskih pravic in prenehanje tega
ukrepa; skrbništvo nad mladoletnimi osebami in osebami, ki jim je bila odvzeta
poslovna sposobnost, ter prenehanje tega ukrepa; priznanje poslovne
sposobnosti z aktom sodišča, sklenitev, prenehanje in neveljavnost zakonske
zveze, sprememba osebnega imena otrok ter staršev oziroma posvojitelja,
sprememba drţavljanstva, smrt, razglasitev za mrtvega in sodna ugotovitev smrti
ter druge spremembe dejstev in podatkov, ki so vpisani v rojstno matično knjigo.
Te vpise nalagajo tudi materialni predpisi z drugih področij. Zakon o nepravdnem
postopku (Uradni list SRS, št. 30/86) na primer nalaga vpis popolnega ali
delnega odvzema poslovne sposobnosti ter njeno vrnitev, podaljšanje,
prenehanje, odvzem in vrnitev roditeljske pravice ter vpis pridobitve popolne
poslovne sposobnosti mladoletne osebe, ki je postala roditelj. Zakon o zakonski
zvezi in druţinskih razmerjih vsebuje določbe (86. do 92. člena) o ugotavljanju
očetovstva in materinstva. Za ugotovitev očetovstva in materinstva odločajo
pristojna sodišča po stalnem prebivališču.
Zakon je tudi določal, kdo je dolţan prijaviti otroka. Če se je otrok rodil v
porodnišnici, bolnišnici ali v drugem zdravstvenem zavodu, je morala njegovo
rojstvo prijaviti pristojnemu matičarju zdravstvena organizacija. Rojstvo otroka
izven te organizacije pa otrokov oče oziroma oseba, v čigar stanovanju se je
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otrok rodil, ali mati, brţ ko je bila za to zmoţna, ali babica ali zdravnik, ki sta
pomagala pri porodu. Rojstvo je bilo potrebno prijaviti v 15 dneh od rojstva.
Rojstvo mrtvorojenega otroka pa je bilo treba prijaviti v 24 urah. Če v tem času ni
bilo uradnih ur, je bilo treba rojstvo mrtvorojenega otroka prijaviti prvi naslednji
delovni dan.
Zakon o rojstni matični knjigi je zavezoval tistega, ki je bil po predpisih o osebnih
imenih upravičen določiti otroku osebno ime, da ga prijavi pristojnemu matičarju
za vpis v rojstno matično knjigo najkasneje v dveh mesecih od dneva otrokovega
rojstva. Istočasno je bilo treba prijaviti izbiro osebnega imena za pravni promet,
kadar sta otrokovo ime ali priimek bila sestavljena iz več kot dveh besed.
2.2.2 Poročna matična knjiga
Poročna matična knjiga dokazuje sklenitev zakonske zveze – to je obred, s
katerim se izroči nevesta ţeninu. Obred sklenitve zakonske zveze je zaradi
pomena praviloma svečan. V krščanskem svetu je obred vodil duhovnik, s tem
da so se obdrţale poganske prvine, kot so sklenitev rok ţenina in neveste in
obredno pitje vina. Civilno pravo je bilo v zakonskih zadevah od 19. stoletja do
časa 1. svetovne vojne prikrojeno po kanonskem pravu. Po 2. svetovni vojni pa
je postala civilna poroka na matičnem uradu pogoj za cerkveno. Ob obredu
morata biti navzoči priči, ki potrdita veljavnost (Slovenski etnološki leksikon, str.
448).
Zapisovalna polja iz poročne knjige ţupnije Sv. Jurija v Gorjah od leta 1920:
1. Tekoča številka
2. Leto: mesec, dan in kraj poroke
3. Ţenin
Krstno in rodbinsko ime, poklic, starost – rojstni dan, bivališče s hišno št.
Vera: katoliški/nekatoliški
Stan: samski/vdovec
4. Nevesta
Krstno in rodbinsko ime, poklic, starost – rojstni dan, bivališče s hišno št.
Vera: katoliški/nekatoliški
Stan: samska/vdova
5. Starši ţenina
Krstno in rodbinsko ime, poklic, bivališče in vera staršev
6. Starši neveste
Krstno in rodbinsko ime, poklic, bivališče in vera staršev
7. Priče:
Ţeninova priča: krstno in rodbinsko ime, stan in vera
Nevestina priča: krstno in rodbinsko ime, stan in vera
8. Listine o veljavnosti poroke
9. Ime poročajočega duhovnika
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V poročne knjige ţupnije so duhovniki v obravnavanem obdobju vpisovali
ţeninov in nevestin rojstni datum. Pred tem obdobjem pa so bili rojstni datumi
mladoporočencev zamejeni z navedbo njune starosti. Vpisi v poročno knjigo so
zelo natančno izvedeni. V povprečju so bili moški ob vstopu v zakonsko zvezo
starejši od ţensk.
V matico so vpisovali ţenin dekliški priimek, čeprav je prevzela moţev priimek.
Priče ob poroki so bile izbrane iz enakih razlogov kot botri, povod za izbiro je bila
sorodstvena ali prijateljska vez (Toplišek, 2004, str. 56-57).
S poroko je ţena dobila rodbinsko ime svojega moţa, ki ga je zakon poimenoval
primoţeno rodbinsko ime. Primoţeno rodbinsko ime je lahko ţena obdrţala, če je
bil zakon sodno ločen od mize in postelje. Če je bila zakonska zveza
pravnomočno razvezana, je lahko ţena, ki s sodno odločbo ni bila spoznana za
krivo, izbirala med primoţenim in svojim dekliškim priimkom. Ţena, ki je bila v
celoti kriva za razvezo, je lahko obdrţala moţevo rodbinsko ime samo z
njegovim dovoljenjem. V nasprotnem primeru je dobila zopet svoje dekliško
rodbinsko ime. Ob razveljavitvi zakona je ţena izgubila moţevo rodbinsko ime
ter prevzela rodbinsko ime, ki ga je nosila pred to poroko. Vdova je lahko
obdrţala rodbinsko ime svojega umrlega moţa, dokler po zakonu ni nastopil
dogodek, ki je povzročil spremembo rodbinskega imena.
Spreglede o zakonskih zadrţkih o krvnem sorodstvu so mladoporočenci morali
pridobiti od
Škofovskega ordinariata v Ljubljani. Ţenitveno dovoljenje o
mladoletnosti pa je mladoletnim nevestam izdalo pristojno okrajno sodišče po
stalnem prebivališču neveste.
Zakon o zakonski zvezi iz leta 1946 (Uradni list FLRJ, št. 29/1946) uvaja
ureditev obveznega civilnega zakona v vsem območju FLRJ. Z uvedbo civilnega
zakona je bilo potrjeno načelo enakopravnosti naših drţavljanov ne glede na
narodnost, raso in veroizpoved (21.člen ustave).
Zakon je po ustavi določal svečano obliko sklenitev zakonske zveze. Pristojnost
za sklenitve zakonske zveze je pripadala drţavnim organom – ljudskemu
odboru, pri katerem se je vodila poročna matična knjiga za območje, v katerem
imata oba zaročenca ali eden izmed njiju svoje prebivališče. Zaročenca, ki sta
ţelela skleniti zakonsko zvezo v drugem kraju, sta morala zaprositi pristojni
ljudski odbor, da pooblasti ljudski odbor, pristojen za kraj, kjer ţelita skleniti
zakonsko zvezo, da se zakonska zveza sklene pred njim.
Zakonodajalec je pri sestavljanju novega zakona upošteval načela nove
stvarnosti, stopnjo druţbenega in kulturnega razvoja naših narodov in
spoštovanje tradicij in običajev naših narodov iz preteklosti. Zakonsko zvezo je
pojmoval kot »z zakonom urejeno ţivljenjsko skupnost moţa in ţene« in
istočasno svobodno obojestransko privolitev zakoncev za sklenitev zakona.
Zakon se je postavil na stališče, da je absolutna ovira za sklenitev veljavnega
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zakona sorodstvo v ravni črti med starši in otroki, med starim očetom ali staro
materjo in vnukinjo ali vnukom itd. Ţeni je tudi omogočeno, da lahko obdrţi
svoje rodbinsko ime. Določil je pogoje za sklenitev zakonske zveze tujega
drţavljana, ker se pravo ocenjuje po zakonu drţave, kateri pripada. Zakon glede
uporabe tujega prava sprejema načela haaške konvencije v duhu recipročnosti in
mednarodne solidarnosti.
Poročne matične knjige so se vodile za naselja, kjer so se zakonske zveze
sklepale. Prisotnost za sklepanje zakonskih zvez je 1. 1. 1995 prešla iz občin na
upravne enote. Zakonska zveza se sklene pred načelnikom upravne enote
(Dopis Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve, št. 567-01-006/94, poslan
z dne 28. 12. 1994 MNZ RS) oziroma osebo, ki jo ta za to pooblasti, ob
navzočnosti matičarja.
V poročno matično knjigo so se vpisovali naslednji podatki o sklenitvi zakonske
zveze:
osebni imeni zakoncev (priimek in ime), dan, mesec, leto in kraj njunega rojstva,
njuni enotni matični številki, drţavljanstvo, stalno prebivališče in naslov
stanovanja zakoncev; dan, mesec, leto in kraj sklenitve zakonske zveze ter
priimek zakoncev po sklenitvi zakonske zveze; imena in priimki staršev
zakoncev; imena in priimki ter stalno prebivališče prič pri sklenitvi zakonske
zveze; ime in priimek uradne osebe, pred katero je bila sklenjena zakonska
zveza ter ime in priimek matičarja. Če je enega od zakoncev zastopal
pooblaščenec, se je v knjigo vpisalo tudi njegovo osebno ime ter stalno
prebivališče.
V poročno matično knjigo se je v rubriko poznejši vpisi in zaznamki vpisoval
zaznamek o neveljavnosti zakonske zveze in prenehanju zakonske zveze ter
sprememba priimka in imena zakoncev. Po Zakonu o zakonski zvezi in
druţinskih razmerjih preneha zakonska zveza s smrtjo enega zakonca, z
razglasitvijo enega zakonca za mrtvega in razvezo zakonske zveze.
2.2.3 Mrliška matična knjiga
Prve mrliške knjige so začeli pisati v Piranu (1505) in Prvačini (1578), še preden
je njihovo narativno obliko predpisal Rimski obrednik (1614), nato pa so določili
tabelarni zapis (po letu 1784). V rubike so vpisovali ime in priimek umrlih, datum
smrti in pogreba, ponekod pa celo rojstni datum ali starost ob smrti in poklic ter
dodatek vdova ali vdovec. Umrle ţenske so vpisovali pod moţevim priimkom. V
mrliško matično knjigo so vpisovali tudi bolezen, ki je povzročila
smrt.
Mrtvorojenih novorojenčkov niso vpisovali v mrliško knjigo, zato tudi niso bili
cerkveno pokopani (Toplišek 2004, str. 76).
Smrtne primere so vpisovali v mrliško knjigo po kraju smrti z zaporedno številko;
v matično knjigo pokopa pa brez zaporedne številke (Mrliška knjiga ţupnije Sv.
Jurija v Gorjah 1921-1940). Mrliške liste so izdajali le iz knjige, kjer je bil umrli
oziroma rajni vpisan z zaporedno številko (Umek, 1972, str. 63). V primerih, ko
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so našli nekoga mrtvega, so vpisali kot datum smrti datum najdbe (Umek, 1972,
str. 63).
Bolnišnice, porodnišnice, kaznilnice in prisilne delavnice so vodile mrliške knjige
zavodov. Matičarjem kraja, iz katerih so bili pokopani, so v roku osmih dni
sporočali smrtni primer; tudi ti so vpisali smrt v svojo mrliško knjigo, toda brez
zaporedne številke. Vpis izginulih oseb je bil moţen v mrliško knjigo le na podlagi
sodne priglasitve za mrtvega. Za ugotovitev smrtnega primera, ki ni bil vpisan v
matice, je bila pristojna politična oblast, ki je odredila vpis v matice (Umek, 1973,
str. 64).
Zakon o matičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74), ki je stopil v veljavo 5. 4.
1974, je uzakonil, da je potrebno prijaviti smrt tam, kjer se je dogodila, in sicer
na podlagi potrdila o smrti, ki ga je izdal mrliški oglednik. V matično knjigo umrlih
se je vpisovala smrt in sodna razglasitev pogrešanega za mrtvega. O izvršenih
smrtnih kaznih je sodišče obvestilo matičarja, ki je to vpisal v mrliško matično
knjigo. Osebe, razglašene za mrtve, je vpisal matičar na podlagi pravnomočne
sodbe sodišča. Za vpis je bil pristojen matičar po zadnjem bivališču osebe; če
bivališče ni bilo znano ali je bilo v tujini, pa matičar območja, na katerem je bila
oseba rojena.
53. člen zakona je urejal vpis smrti na podlagi odločb okrajnega ljudskega
odbora, ki so se izdajale po zadnjem kraju stalnega prebivališča umrle osebe in
bile tam tudi objavljene na običajni način. Ta člen se nanaša na dokazovanje
smrti v primerih mnoţičnih usmrtitev, ki so jih izvršili okupator ali njegovi
pomagači, in v primerih usmrtitev v koncentracijskih taboriščih ali zaporih v drţavi
ob podobnih pogojih, če so mnoţične ali skupinske usmrtitve ugotovljene po
pristojnem drţavnem organu in če je dokazano, da je bila taka oseba med tistimi,
ki so bili usmrčeni. Podobno določilo je imel 19. a člen Zakona o matičnih
knjigah (Uradni list FLRJ, št. 183/1946, Uradni list SRS, št. 16/74, 28/81, 38/86,
2/87 – prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 28/95 in 84/00). Smrt na
prometnem sredstvu se je prijavila matičarju matičnega območja, na katerem je
kraj, kjer je bil umrli pokopan.
Smrti naših drţavljanov FLRJ, ki so se dogodile v inozemstvu in niso bile
vpisane v matične knjige, ki so jih vodila predstavništva FLRJ v inozemstvu, so
se morale vpisati v domače matične knjige. Vpis se je opravil na podlagi
matičnega izpiska, ki je bil izdan pri tujem matičnem organu.
V evidenco matične knjige umrlih je bilo v skladu z Zakonom o matičnih knjigah
(Uradni list SRS, št. 16/74), ki je stopil v veljavo 5. 4. 1974, določeno, da se
morajo v matično knjigo umrlih vpisovati naslednji podatki: podatki o času in kraju
smrti, priimek in ime umrlega, njegov priimek pred sklenitvijo zakonske zveze;
spol; dan, mesec, leto, kraj rojstva; drţavljanstvo; zakonsko stanje; enotna
matična številka občana; stalno prebivališče in naslov stanovanja umrle osebe;
priimek in ime zakonca ter njegov priimek pred sklenitvijo zakonske zveze, če je
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bil umrli poročen; priimek in ime staršev umrlega; ime in priimek ter stalno
prebivališče tistega, ki je prijavil smrt, oziroma naslov organizacije, če je smrt
prijavila organizacija.
Smrt je bilo treba vpisati v matično knjigo umrlih matičnega območja, na katerem
je kraj, kjer je smrt nastopila. Smrt med potovanjem s prometnim sredstvom in
smrt, ki je nastopila na kraju prometne nesreče, pa je bilo treba vpisati v matično
knjigo umrlih matičnega območja, na katerem je kraj, kjer je imel umrli zadnje
stalno prebivališče. Če kraja smrti ni bilo mogoče ugotoviti, je bilo treba smrt
vpisati v matično knjigo umrlih matičnega območja, kjer je bil umrli najden.
Smrt je bilo potrebno prijaviti pristojnemu matičarju v dveh dneh od dneva smrti
oziroma, ko je bilo najdeno truplo umrlega. Če je v posebnem predpisu določen
za pokop krajši rok kot dva dni, je bilo treba smrt prijaviti pred pokopom. Če smrti
v predpisanem roku ni bilo mogoče prijaviti pristojnemu organu, je bilo to
potrebno prijaviti na prvi delovni dan po poteku roka. V tem primeru se je prijavi
pokopa priloţilo potrdilo o smrti in vzroku smrti.
Smrt so bili dolţni prijaviti druţinski člani, s katerimi je umrli ţivel. Če teh ni bilo
ali če tega niso mogli storiti, so bile smrt dolţne prijaviti druge osebe, ki so zanjo
prve zvedele. Lahko pa jo je prijavil tudi zdravnik, ki je ugotovil smrt. Če je oseba
umrla v zdravstveni organizaciji, v vojašnici, v kazenskem poboljševalnem
zavodu, v hotelu, v internatu ali kakšnem drugem zavodu ali organizaciji, je moral
prijaviti njeno smrt zavod oziroma organizacija, v kateri je oseba umrla. Smrt
osebe, katere truplo je bilo najdeno in katere istovetnost ni bila ugotovljena, je bil
dolţan prijaviti organ, ki je sestavil zapisnik o najdbi trupla.
Razglasitev pogrešanega za mrtvega oziroma smrt, dokazana v sodnem
postopku, se je morala vpisati v matično knjigo umrlih na podlagi pravnomočne
sodbe. 1995. leta je Drţavni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o dopolnitvi
zakona o matičnih knjigah (Uradni list RS, št. 28/95) glede posega ureditve vpisa
v matično knjigo umrlih. Zakon je opredelil postopek vpisa smrti oseb, ki so
ţivljenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne, in posameznih
primerov smrti oseb, ki so ţivljenje izgubile med njo in niso bile vpisane v
matično knjigo umrlih. Vpis smrti teh oseb v matično knjigo umrlih se je izvršil na
podlagi odločbe, ki jo je izdala upravna enota. Zakon je določal, da se predlog za
uvedbo postopka vloţi pri upravni enoti, na območju katere se nahaja kraj, kjer je
imela umrla oseba zadnje stalno prebivališče. Če tega ni bilo mogoče ugotoviti,
se predlog vloţi pri upravni enoti, v kateri je kraj rojstva umrle osebe. Predlog za
uvedbo postopka so lahko vloţili sorodniki umrle osebe na ravni in stranski črti
brez omejitev, svojci po svaštvu in drţavni toţilec. Predlagatelj postopka je moral
ob predlogu predloţiti dokaz, s katerim se je izkazala verjetnost, da je oseba,
katere vpis smrti je zahteval, umrla. Kot dokaz se je štela izjava stranke, pisna
izjava priče, ustna izjava priče, podana na zapisnik ter listine ali druga dokazana
sredstva. Če točnega datuma in kraja smrti ni bilo mogoče ugotoviti, »se je lahko
kot datum smrti vpisalo samo mesec ali leto smrti, ne pa kraja smrti«. Smrt se je
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vpisala v matično knjigo umrlih matičnega območja, na katerem je kraj, kjer je
imela umrla oseba zadnje stalno prebivališče ali kjer je bila rojena. Če se je
ugotovilo, da je oseba, katere smrt je bila vpisana v matično knjigo umrlih, ţiva,
se je izdana odločba razglasila za nično.
Dne 6. 9. 2000 je bil sprejet Zakon o dopolnitvi in spremembi zakona o matičnih
knjigah, ki je stopil v veljavo 23. 9. 2000 (Uradni list RS, št. 84/00). Določil je, da
se prehodna določba Zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah iz leta
1995 o petletnem roku za vloţitev predlogov črta. Z zakonom je bila dana
moţnost, da vloţijo predlog za uvedbo postopka za ugotovitev in vpis smrti v
matično knjigo umrlih tudi društva, ki izkaţejo upravičeni interes. V imenu društva
je lahko vloţil vlogo zakoniti zastopnik društva (Dopis MNZ RS upravnim enotam,
št. 0304-17/01-201/4-2000 z dne 29. 6. 2000). Navedene določbe 19. a do 19. d
člena o ugotovitvi in vpisu smrti so v skladu z 39. členom Zakona o matičnem
registru bila v veljavi do 3. 5. 006.
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3 ZAČETKI IN RAZVOJ MATIČNIH KNJIG
Začetki razvoja matičnih knjig so se pojavili s krščanstvom. Imena krščencev in
njihovih botrov so vnašali v cerkvene tabele. Tako so ţe v 3. stoletju imeli po
cerkvah posebne imenike krščenih in umrlih. Cesar Justinijan (527-567) je
predpisal, da ob porokah sestavljajo listine in jih shranijo v cerkvenih arhivih. O
umrlih so vodili diptihe, v katere so vpisovali vse umrle člane cerkvene občine,
posebno pomembne osebe so vpisovali v nekrologije. Vsi ti zapisi so imeli značaj
evidence pripadnikov krščanskih občin.
V srednjem veku najdemo primere cerkvenih matic. O njih govorijo škofijske
sinode v 15. stoletju. Vendar so posamezne ţupnije ţe prej vodile matične
knjige. Tako so v Piranu vodili rojstne matične knjig od leta 1458, v Izoli pa od
leta 1506.
Obvezno vodenje rojstnih in poročnih matičnih knjig je uvedel tridentinski
cerkveni zbor (1545-1563) v času, ko je ţe nastala augsburška, kalvinska,
anglikanska cerkev. Reformacijsko gibanje je poudarilo pomen matic, saj so
nadzorovale prejem zakramentov. Obvezno vodenje mrliške knjige je predpisal
šele leta 1614 Rimski obrednik. Rimski obrednik je določil tudi natančni vzorec,
po katerem naj se vpisuje v vse tri matične knjige. Kljub temu je bilo vodenje
knjig po različnih škofijah različno (Umek, 1972, str.18). Vse naštete knjige so se
še v prvi polovici 17. stoletja imenovale »matriculae«.
S centralizacijo in novim vojaškim sistemom je začela drţava pritegovati matične
knjige v delovno področje drţavne zakonodaje. Matične knjige, ki so do tedaj
imele izključno značaj evidence pripadnikov verskih skupnosti, so postale
evidenca prebivalstva za drţavno upravo.
Z zakonodajo je prva začela posegati na področje matičnih knjig Marija Terezija.
Z odredbo 22. 3. 1765 (Die Gesetze und Verordnungen Maria Theresiens, Wien
1787, zv. 4. str. 317) je določila ukrep v primeru, ko duhovščina odkloni sodnim
oblastem vpogled v matične knjige. Dvorni dekret (20. julija) je govoril o vpisu
imena očeta nezakonskega otroka. Obrazec, po katerem naj bi se vodile matične
knjige, je sestavil krajevni urad v Šleziji in je bil objavljen z dvornim dekretom leta
1770 (MTGS, zv. 6, str. 258). Z okroţnico je bilo 20. 10. 1770 določeno, da se v
matične knjige vpisuje tudi gospostvo, ki mu v matično knjigo vpisana oseba
pripada (Umek, 1972, str. 18-19). V matične knjige so morali vpisovati razločno,
shranjevati pa so jih morali dobro in jih ob poţaru najprej rešiti (Umek, 1972. str.
19).
Cesar Joţef II. je 20. 2. 1784 s patentom predpisal vodenje matičnih knjig tudi s
strani drţave. Vodstvo matičnih knjig pa je poveril katoliškim ţupnikom in
ţidovskim rabinom, ki so imeli funkcijo pomoţnega drţavnega organa. Vendar pa
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so sprva imele javno verodostojnost le matične knjige katoliških ţupnikov (Dvorni
dekret, izdan 15. januarja 1787). Po 1. členu patenta je vsak katoliški ţupnik
moral voditi ločeno tri knjige: rojstno, poročno in mrliško. Vendar ta člen ni jasno
določil, kdo vse je pooblaščen za vodenje matičnih knjig. Praksa je bila, da so
šteli ţupne administratorje, lokalne kaplane in ekspozite tudi za drţavno priznane
funkcionarje za vodenje matic. V okviru meja ljubljanske škofije je v 18. stoletju
veliko število kuratov in ekspozitorjev vodilo matice, vse matične primere za vpis
pa so morali kaplani in ekspozitorji mesečno pošiljati ţupnikom. V takih primerih
so bili ţupniki edini pristojni, da so izdajali potrdila o matičnih zadevah (Umek,
1972, str. 19-20).
Patent je 20. 2. 1784 tudi določil, da vodijo matične knjige v humanitarnih
zavodih (bolnišnice, sirotišnice in kaznilnice) tamkajšnji duhovniki. Po dopolnilu
dvornega dekreta pa so vodili matice za te zavode ţupniki, na čigar območju je
bil tak zavod. Kljub temu pa so nekateri zavodi še naprej vodili svoje matične
knjige. Takšne lastne matične knjige so vodili: moška kaznilnica v Ljubljani
(mrliške), ţenska kaznilnica v Begunjah (rojstne in mrliške), deţelna bolnišnica v
Ljubljani (rojstne in mrliške), sirotišnica v Ljubljani (rojstne in mrliške), bolnišnica
v Trstu (rojstne in mrliške). Dvorni dekret 19. 7. 1784 je določil, da se matične
knjige vodijo za vsak kraj posebej. To določilo ni bilo dosledno izvajano (Umek,
1972, str. 21-22).
Leta 1812, v času francoske okupacije, so bile uvedene civilne matične knjige, ki
so jih vodili po občinah ţupani, ţupniki pa so morali oddati svoje cerkvene matice
ţupanom. Ţupani so prenehali voditi civilne matice dve leti pozneje, ko so
istočasno tudi vrnili ţupnikom cerkvene matice. Ţupniki, ki pa so v obdobju od
1812-1814 vodili tudi cerkvene matice, so morali le-te primerjati s civilnimi in
vpisati vse morebitne razlike. Tisti, ki so jih prenehali pisati, so morali narediti
izpis iz civilnih matic za območje svojih ţupnij (Umek, 1972, str. 21-22).
Rimokatoliška cerkev je imela tedaj velik vpliv na drţavo, zato je razumljivo, da je
obdrţala vodstvo matičnih knjig v svojih rokah. Prvotno so rimokatoliški duhovniki
vodili vse matične knjige, tudi za vernike drugih veroizpovedi. Le postopoma se
je prenašalo vodstvo matičnih knjig na cerkvene organe drugih veroizpovedi.
Okoli leta 1870 je bilo posebej urejeno vprašanje vodstva matičnih knjig za
osebe, ki so bile brez koncesije, ki torej niso pripadale nobeni priznani
veroizpovedi. Na območju Slovenije so vodili matice tudi pripadniki drugih
veroizpovedi: evangeličani augsburške in kalvinske veroizpovedi, judje,
grkokatoliki, starokatoliki, baptisti, pravoslavci, muslimani. Matične knjige so
vodili tudi pri vojaških enotah, oroţništvu, deţelni obrambi, mornarici. Na
avstrijskih trgovskih in vojnih ladjah pa so vodili protokole rojstev, krstov in smrti,
ki so jih kasneje vpisali v matično knjigo.
Med cerkvene matične knjige sodijo tiste, ki so nastale znotraj neke veroizpovedi
in se delijo na krstne oziroma rojstne, poročne in mrliške knjige. Mnogokrat so s
strani rodoslovcev in arhivskih vodnikov okrajšane s črkami R, P in M ter so v
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izvirnikih, dvojnikih, prepisih ali indeksih. Dvojnike so v avstrijskem delu začeli
pisati leta 1835, v ogrskem delu pa leta 1825. Dvojniki imajo imenska kazala in
so popisani na enak način kot izvirniki (Toplišek, Rodoslovje, Trzin 2004, str. 5657).
3.1

MATIČNE KNJIGE OD 1918 DO 1941

Na ozemlju »ogrske kraljevine« na območju Prekmurja so med leti 1894 in 1919
vodili civilne rojstne matične knjige matičarji na matičnih okrajih, ki jih je določil
minister za notranje zadeve. Na ozemlju Julijske Krajine in zavezniške vojaške
uprave so v Slovenskem primorju, ki je bilo pod italijansko upravo, poleg
cerkvenih matičnih knjig leta 1924 uvedli še civilne rojstne matične knjige, ki so
jih vodili matični uradi po občinah.
Naše ozemlje je spadalo sprva pod starokatoliško ţupnijo na Dunaju, ki je bila
ustanovljena 26. 9. 1876. Od ustanovitve starokatoliške ţupnije so bili ţupniki
dolţni voditi vse tri matične knjige. Po letu 1918, ko se je rodila drţava Kraljevina
Jugoslavija, je bila za naše ozemlje pristojna ţupnija v Zagrebu, ki je ohranila
vse zakonodajne predpise o matičnih knjigah iz avstrijske dobe in podaljšala
veljavnost avstrijskih zakonov.
V Kraljevini Jugoslaviji niso poznali enotnih razvidov osebnih stanj. Te razvide so
vodili poleg priznanih verskih skupnosti še drţavni organi, a le v tistem delu
drţave, ki je bil svoj čas v ogrski kraljevini. Na podlagi odobritvenega odloka
ministrstva za pravosodje in po sklepu sinodalnega sveta hrvaške starokatoliške
cerkve v Zagrebu je bila 1. 7. 1936 pravno veljavno ustanovljena ţupnija v
Ljubljani, ki pa je bila razpuščena leta 1942 in od takrat so matična dejstva zopet
spadala v ţupnijo v Zagrebu. Poleg ţupnije v Ljubljani sta bili starokatoliški
ţupniji tudi v Celju in Mariboru (Umek, 1972, str. 27, 28).
3.2

MATIČNE KNJIGE MED DRUGO SVETOVNO VOJNO

Med drugo svetovno vojno so na zasedenih ozemljih Gorenjske, Koroške in
Spodnje Štajerske nemške okupacijske oblasti v letih 1941-1945 uvedle civilne
knjige. Matične knjige so vodili ţupani, po nalogu drţave v nemškem jeziku.
Rojstva in smrti so vpisovali ţupani občin, kjer se je dogodilo rojstvo ali je
nastopila smrt. Sklepanje zakonov je dovoljeval politični komisar okroţja, ki je
tudi vodil poročno knjig (Umek, 1974, str. 40). Zakonca, ki sta se ţelela poročiti,
sta morala za sklenitev poroke, vloţiti prošnjo in predloţiti osebne dokumente pri
ţupanu stalnega prebivališča ţenina.
Nemške matične knjige so se vodile v dveh izvodih, matičar pa je na koncu
vsakega leta original in dvojnik zaključil ter vpisal število vpisov. Dvojnike so
poslali v overitev upravni oblasti, kjer so bili tudi shranjeni. V teh matičnih knjigah
so vpisana vsa osebna imena v nemški obliki in pisavi.
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Osebna imena v času med 2. svetovno vojno, ki so jih na zasedenih območjih,
uvedle nemške okupacijske oblasti, so bila v te knjige vpisana z nemško obliko
imen.
3.3

MATIČNE KNJIGE OD LETA 1946 DO 1991

Neposredno po sprejetju Ustave je naša drţava Federativna ljudska republika
Jugoslavija (FLRJ)
uredila svoje zakone, pravila in predpise, ki so urejali
organizacijo drţavne oblasti. Med prve zakone, ki so pomembna
sestavina
takega prava, spada novi Osnovni zakon o zakonski zvezi (Uradni list FLRJ, št.
29) in Zakon o drţavnih matičnih knjigah (Uradni list FLRJ, št. 29).
Oba zakona sta bila objavljena v Uradnem listu FLRJ z veljavo od 9. 5. 1946.
Pomen matičnih knjig je določila ustava v četrtem odstavku 26. člena FLRJ, po
katerem je razvid rojenih, poročenih in umrlih v pristojnosti drţave. Za
uresničevanje takega pravila so matične knjige neizogiben razvid osebnega
stanja drţavljanov, predstavljajo podlago, na kateri se razvija pravno ţivljenje v
urejeni druţbeni skupnosti, in nujno sredstvo za ureditev druţbenih in pravnih
odnosov.
Osnovni zakon o zakonski zvezi in o drţavnih matičnih knjigah sta uvedla civilno
vodenje matičnih knjig in sklepanje zakonskih zvez na območju Federativne
ljudske republike Jugoslavije. Zakon o drţavnih matičnih knjigah je obsegal dve
vrsti odredb. S prvim je rešil vprašanje nadaljnje veljavnosti in dokazilne moči
dotedanjih matičnih knjig, ki so se vodile v območju, kjer ni bilo drţavnih matičnih
knjig, in vprašanje organov, ki jih bodo vodili. Nesporono je bilo, da je bilo tem
matičnim knjigam treba priznati dokazilno moč javnih listin glede dejstev, ki so
bila vanje vpisana, preden je dobil veljavo novi zakon o matičnih knjigah. Na
podlagi tega določila so prevzeli matične knjige pristojni ljudski odbori, ki so jih do
tedaj vodili ţupnijski uradi in okupacijske oblasti na zasedenih ozemljih v
Sloveniji. Z drugo vrsto predhodnih določb je bilo določeno, da se podatki, ki se
nanašajo na dokazovanje rojstva, poroke in smrti v primerih, kjer so bile
dotedanje matične knjige med vojno uničene ali so izginile, ali če zaradi vojnih
razmer niso v matične knjige mogli biti vpisani podatki, lahko dokazujejo tudi z
drugimi dokazili (s pričami, listinami in podobno). Dokazovanje se je izpeljalo s
potrdilom pristojnega drţavnega organa oziroma z odločbami pristojnega
okrajnega ljudskega odbora, izdanimi po skrajšanem postopku.
53. člen zakona je določal dokazovanje smrti v primerih mnoţičnih usmrtitev, ki
jih je izvršil okupator, in v primerih usmrtitev v koncentracijskih taboriščih ali v
zaporih v drţavi ob podobnih pogojih, če je bilo dokazano, da je taka oseba bila
med tistimi, ki so bili usmrčeni.
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Predpise na področju matičnih knjig je dopolnilo Ministrstvo za notranje zadeve
FLRJ, ki je izdalo Splošna navodila za sestavljanje in vodstvo drţavnih matičnih
knjig (Uradni list FLRJ, št. 29/46, 49/52, 51/56 in 10/59), ter minister za notranje
zadeve takratne Ljudske republike Slovenije, ki je dne 1. 6. 1946 objavil Pravilnik
za izvajanje Zakona o drţavnih matičnih knjigah (Uradni list LRS, št. 42/46).
3.3.1 Zakon o matičnih knjigah iz leta 1946
Pravno podlago za vodenje matičnih knjig je določal Zakon o drţavnih matičnih
knjigah (Uradni list FLRJ, št. 29/46), ki je začel veljati 9. 5. 1946 oziroma 16. 9.
1947 na priključenem ozemlju, in je za vso drţavo uvedel enotno vodenje
matičnih knjig s strani drţavnih organov.
Zakonodajalec je predpisal, da so matične knjige namenjene pregledu osebnega
stanja drţavljanov, v knjige pa se vpisujejo vsa rojstva, zakonske zveze in smrti
z vsemi bistvenimi podatki, ki so v zvezi s temi dejstvi, in vse spremembe, ki
vplivajo na osebno stanje posameznika. Po 4. členu zakona so se matične
knjige vodile pri krajevnih ali mestnih oziroma četrtnih ljudskih odborih, vodili pa
so jih posebej pooblaščeni delavci – matičarji. Krajevni ljudski odbor je
predstavljal osnovno matično enoto – okoliš. Matični okoliši so bili določeni z
odredbo ministra za notranje zadeve LRS leta 1946. Zaradi upravno-teritorialnih
sprememb je bila leta 1948 izdana nova uredba. Kasneje so se matični okoliši
določali z akti občinskih ljudskih odborov oziroma internimi navodili Ministrstva za
notranje zadeve LRS.
Leta 1952 so bili ukinjeni krajevni ljudski odbori. Od takrat dalje so bile osnovne
matične enote »občinski« ljudski odbori. V dobi številnih upravno-teritorialnih
sprememb je bilo ukinjenih veliko število naselij, saj so se zdruţevala. Prav tako
so bile pogoste tudi spremembe meje občinskih ljudskih odborov, spreminjala so
se tudi imena naselij. Matične knjige so se naprej vodile na enak način in se
kljub ukinitvi krajevnih ljudskih odborov niso prepisovale, temveč so se vodile po
ţe formiranih matičnih okoliših. Ob vsakokratni spremembi lokalnih teritorialnih
enovitih enot je ministrstvo za notranje zadeve moralo izdati navodila o
prilagoditvi vodenja matičnih knjig tem spremembam. Tako se je od leta 1952 do
1956 število občinskih ljudskih odborov od 371 zniţalo na 130, od leta 1963 pa
na 66 (MNZ, Urad za organizacijo in razvoj uprave, Upravna akademija,
Ljubljana, 2001).
Leta 1956 je bila spremenjena 2. točka Splošnega navodila za sestavljanje in
vodstvo drţavnih matičnih knjig (Uradni list FLRJ, št. 51/56), po kateri je bilo
matične knjige treba voditi po naseljih. Priprave za prepisovanje rojstnih in
mrliških matičnih knjig KLO-jev v matične knjige, ki so bile uvedene za
posamezna naselja, so trajale od leta 1956-1958. Za naselja, ki so bila ukinjena,
matične knjige niso bile prepisane, temveč so se tekoča rojstva in smrti vpisovali
v matično knjigo naselja, kateremu je bilo pripojeno ukinjeno naselje. Prepisane
so bile le rojstne in mrliške matične knjige za tista naselja, ki so obstajala po
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upravno-teritorialni razdelitvi leta 1958. Poročne matične knjige niso bile
prepisane, ker so se vodile na sedeţu matičnega območja. Leta 1956 so bili
uvedeni krajevni uradi. Območje krajevnih uradov se je pokrivalo z matičnimi
območji. Matična območja so od tega leta dalje določali občinski ljudski odbori,
kasneje pa občinska skupščina.
3.3.2 Zakon o zakonski zvezi iz leta 1946
Zakon o zakonski zvezi iz leta 1946 (Uradni list FLRJ, št. 29/46) je krovni zakon
in je pomemben, ker uvaja obvezni civilni zakon na vsem območju FLRJ. S tem
zakonom je prešla celotna pristojnost, ki je bila iz zgodovinskih razlogov pod
varuštvom cerkvenih ustanov, v popolno pristojnost drţave. Izpolnitev teh
obveznosti je predstavljala korist za skupnost in njeno prihodnost. Drţava pa je
imela kot predstojnik teh koristi dolţnost, da uredi vse obveze in poskrbi, da bodo
izpolnjene. Vsi ti razlogi so zahtevali, da je bila drţava edina, ki je s svojimi
predpisi uredila pogoje in obliko za sklenitev zakona, kakor tudi, da je določila,
kdaj zakon preneha, obseg pravic in obveznosti zakoncev med seboj in v
razmerju do otrok.
Zakonsko pravo v stari Jugoslaviji je bilo zelo zapleteno. Imelo je šest pravnih
območij z različno zakonodajo o zasebnem pravu. V večini naših ljudskih republik
je bil obvezen cerkveni zakon, kar je glede na več verstev ustvarjalo na področju
zakonskega prava pravo zmešnjavo.
Novo pojmovanje zakonske zveze se je pojavilo ţe ob koncu 18. stoletja. Ţe od
francoske revolucije dalje je veljalo, da je sklepanje zakonske zveze izključna
pravica in dolţnost drţave. Drugo temeljno obeleţje novega zakona o zakonski
zvezi je, da temelji na naši stvarnosti, na stopnji druţbenega in kulturnega
razvoja naših narodov in na spoštovanju tradicij in običajev naših narodov.
Zakon je uveljavil izhodišče, da je zakonska zveza pomembna ţivljenjska
skupnost moţa in ţene. Je trdna skupnost rodbine, ki mora preprečiti vsako
anarhijo in nered v rodbinskih odnosih. Od tod je temeljno pojmovanje zakonske
zveze v zakonu v nasprotju s kanonskim pravom.
Kot glavni materialni pogoj za sklenitev zakonske zveze je zakon določil
svobodno voljo moţa in ţene, ki sta polnoletna oziroma sta dopolnila 18 let
starosti. Dopustil je moţnost veljavnosti zakonske zveze, ki je bila sklenjena
med zakonci, ki še niso dopolnili osemnajst let. Določil je, da je absolutna ovira
za sklenitev veljavnega zakona le sorodstvo v ravni črti in med sorodniki v
takoimenovani stranski črti do tretjega kolena. Za sorodnike v četrtem kolenu
stranske črte je obstajala le relativna prepoved in sodišče je glede na narodno
pojmovanje in na narodne običaje dovolilo sklenitev zakona. Po zakonu niso bili
sklenjeni zakoni, ki niso imeli soglasja dveh oseb različnega spola za sklenitev
zakona in niso sklenili zakona pred pristojnimi drţavnimi organi. Vse ostale
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zakonske zveze so se morale razveljaviti tudi z odločbo sodišča in v skladu s
pogoji, ki so bili podlaga za razvezo zakonske zveze.
3.3.3 Zakon o matičnih knjigah iz leta 1974
Socialistična republika Slovenija (SRS) je prvič samostojno uredila področje
matičnih knjig z Zakonom o matičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74)), ki je
stopil v veljavo dne 4. 5. 1974. Zakon je bil dopolnjen in spremenjen z
Zakonom o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah, ki je začel veljati dne 9. 10.
1981 (Uradni list SRS, št. 28/81), z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
zakona o matičnih knjigah, z začetkom veljavnosti 18. 10. 1986 (Uradni list SRS,
št. 38/86), z Zakonom o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah, ki je stopil v
veljavo dne 27. 5. 1995 (Uradni list RS, št. 28/95), in nazadnje z Zakonom o
dopolnitvi in spremembi zakona o matičnih knjigah, ki je začel veljati dne 23. 9.
2000 (Uradni list RS, št. 84/00).
Navedeni zakon in Navodilo o vodenju matičnih knjig (Uradni list SRS, št. 8/77)
sta sicer prenehala veljati dne 3. 5. 2003, vendar se še uporabljata v skladu z
Zakonom o matičnem registru z določbami 35. in 39. člena (Uradni list RS, št.
37/2003), do prenosa podatkov iz matičnih knjig v računalniško vodeno
informatizacijo podatkov v matične knjige, kolikor njune določbe niso v nasprotju
z določbami tega zakona. Določbe 19. a do 19. d člena Zakona o matičnih
knjigah pa so se uporabljale še do 3. 5. 2006.
Zakon o matičnih knjigah je dopolnjevalo Navodilo o vodenju matičnih knjig
(Uradni list SRS, št. 8/77), ki ga je izdal leta 1977 Republiški sekretar za notranje
zadeve takratne Socialistične republike Slovenije, in je stopil v veljavo dne 8. 4.
1977. Navodilo podrobno določa način vpisovanja dejstev in podatkov v matične
knjige; način njihove overitve, hrambe in obnove; opisuje zaznamke, ki se
vpisujejo v posamezne evidence; navaja podatke, ki se vpisujejo v izpiske in
potrdila iz matičnih evidenc. Sestavni del navodila so obrazci rojstne in poročne
matične knjige, evidence umrlih in izpiskov iz teh knjig.
Zakon je določal, da se rojstne matične knjige in matične knjige umrlih vodijo za
vsako matično območje posebej, poročne matične knjige pa za naselja, kjer se
zakonske zveze sklepajo. Upravne naloge so sprva opravljali organi, pristojni za
notranje zadeve posameznih občin. Z Zakonom o prevzemu drţavnih funkcij, ki
so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95), pa so te
naloge prešle v pristojnost drţavnih organov – to je upravnih enot.
Matične knjige so se vodile na sedeţih matičnih območij, ki jih je bilo 247.
Neposredno jih je vodil pooblaščeni delavec-matičar, ki jih še vedno vodi v
računalniško vodeni bazi za področje »matični register«. Matične knjige so se
vodile v dveh izvodih, na predpisanih obrazcih. Izvirnik matičnih knjig hrani
matičar, drugi izvod pa Ministrstvo za notranje zadeve.
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Matične knjige se hranijo na matičnih uradih sto let. Knjige, v katerih je zadnji
vpis starejši od sto let, hrani Arhiv Republike Slovenije. Na podlagi dogovora med
Arhivom Republike Slovenije in Slovensko škofovsko konferenco, dne 26. 11.
1991, so bile izvirne matične knjige in dvojniki teh knjig vrnjeni Katoliški cerkvi na
Slovenskem. Knjige, ki jih je vodila cerkev, hrani sedaj nadškofijski arhiv v
Ljubljani ter škofija arhiva v Mariboru in Kopru. Arhiv Republike Slovenije je
obdrţal le matične knjige, ki so jih vodili civilni organi, in matične knjige drugih
veroizpovedi na Slovenskem (Dopis MNZ RS občinskim upravnim organom za
notranje zadeve, št.001/8-S-20/A-4/88-11668, z dne 27. 12. 1992).
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4 MATIČNI REGISTER
Matični register je računalniško vodena baza podatkov na centralnem
računalniku, ki je z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij povezan s
centralnim registrom prebivalstva in predstavlja primarno podatkovno bazo
osebnih stanj drţavljanov in drţavljank Republike Slovenije in tudi razvid
matičnih dejstev tujih drţavljanov, ki so nastala na območju Republike Slovenije.
Za poglavja Matični register sem uporabila vir Uradni list RS, št. 37/03, Uradni
list, št. 59/2006-UPB1. Ostale vire, ki sem jih uporabila, sem navedla sproti.
Zakon o matičnem registru je stopil v veljavo 3. 5. 2003 in je delno na novo ter
celovito uredil področje matičnih evidenc. Vsa matična dejstva in podatki, ki se
nanašajo na osebni status posameznika, se v okviru tega zakona zbirajo v
enotno podatkovno bazo, ki se vodi na registrski način. Matični register je
zdruţil in nadomestil rojstno, poročno in matično knjigo umrlih ter podatke, ki so
potrebni za identifikacijo posameznika. Novost matičnega registra je tudi, da se
preko enotne matične številke vzpostavlja povezava med oţjimi druţinskimi člani,
to je med starši, otroki in zakonci.
S 3. 5. 2005 je bil vzpostavljen matični register, v katerega so se začela na novo
nastala matična dejstva in istočasno spremembe osebnih stanj vpisovati v
računalniško vodeno bazo podatkov. Pričelo se je tudi s postopnim
prepisovanjem celotnih osebnih stanj drţavljanov Republike Slovenije, ţivečih na
ta dan, iz rojstnih matičnih knjig v matični register.
Sestavni del matičnega registra je zbirka listin, ki so podlaga za vpis v matični
register. Vsaka listina se v zvezi z dano računalniško številko vpisa v številčnem
zaporedju arhivira v skupno matično zbirko listin pri upravni enoti, ki je izvršila
vnos matičnega dejstva ali spremembo osebnega stanja v matični register.
Samodejno se v register zabeleţita mesto in šifra hrambe pravne podlage. Mesto
hrambe je šifra upravne enote po šifrantih upravnih enot, šifra hrambe pa je
zaporedna številka vpisa v register za tekoče leto, pod katero so dokumenti
vloţeni v arhiv. Vse dodatne priloge k pravni podlagi pa so označene z isto šifro
in dodatno zaporedno številko priloge. Šifra hrambe se vpiše na listino, ki je
pravna podlaga vpisa, in tudi na vse priloge.
4.1

PRISTOJNOSTI VODENJA MATIČNEGA REGISTRA

Pristojni matičar v centralno informatizirano bazo vpisuje podatke o nastalih
matičnih dejstvih in drugih spremembah osebnih stanj. Centralna informatizacija
je enotna in jo za celotno območje Republike Slovenije vodi in vzdrţuje
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Ministrstvo za upravne notranje zadeve. Za tehnično vzdrţevanje registra je
pristojno ministrstvo za notranje zadeve in organ drţavne uprave pristojen za
informatiko. Za vodenje in vzdrţevanje podatkovne baze registra ter točnost in
aţurnost podatkov v registru pa so pristojne upravne enote, ki izvršujejo vpise v
registre.
Informatizirana baza matičnega registra predstavlja osnovni vir dejstev oseb
vpisanih v matični register, ki poleg elektronskega vodenja zagotavlja tudi
elektronsko prijavo matičnega dejstva (rojstvo, sklenitev zakonske zveze,
razveze, priznanje očetovstva, smrt itd.) in elektronsko izmenjavo oziroma
posredovanje podatkov iz matičnih evidenc drugim uporabnikom. Matičar mora o
vpisanih dejstvih, ki se vodijo na računalniku, o matičnem registru najpozneje v
treh dneh obvestiti pristojne organe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev
podatkov. Podatke o rojstvu, sklenitvi zakonske zveze in smrti tujca mora matičar
v treh dneh posredovati preko ministrstva za zunanje zadeve ali konzularnega
predstavništva kot izpisek drţavi, katere drţavljan je vpisan, če ima Republika
Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o obveščanju s to drţavo.
Matične knjige so pred operativno informatizacijo matičnega registra obstajale le
v knjiţni papirni obliki. Ker se podatki vodijo v matičnem registru trajnega
pomena, se v njem hranijo sto let od zadnjega vpisa, nato pa se skupaj z zbirko
listin izročijo v hrambo Arhivu Republike Slovenije. Enako velja tudi za matične
evidence, ki so se vodile do uveljavitve Zakona o matičnem registru. Matične
evidence, ki so jih vodili organi verskih skupnosti, se izročajo arhivom
posameznih verskih skupnosti. Vendar izpiske in potrdila iz teh arhivsko
shranjenih dokumentov lahko izdaja samo matičar. Za matične evidence, ki so v
arhivski hrambi, upravni organ zaprosi Arhiv Republike Slovenije ali pristojni
škofijski ordinariat v Ljubljani, Kopru ali Mariboru za posredovanje podatkov.
Matičar pa na podlagi prejetih podatkov iz matičnih knjig izda predpisani izpisek.
4.2

VPISOVANJE DEJSTEV V MATIČNI REGISTER

Podatki se v matični register vpisujejo po kraju dogodka, kar pomeni, da je za
vpis posameznega matičnega dejstva ali druge spremembe osebnih stanj
pristojna upravna enota, na območju katere je matično dejstvo ali sprememba
nastala. Zakon določa izjemo od navedenega načela le za primere, ko ni mogoče
ugotoviti kraja nastanka matičnega dejstva, to je vpis rojstva otroka med
potovanjem s prometnim sredstvom, vpis najdenčka in najdba trupla. Zakon
določa pristojnost tiste upravne enote, kamor spada kraj, kjer se je materino
potovanje končalo ali kraj, kjer je bil novorojenček ali truplo najdeno.
Rojstvo otroka v zdravstvenih ustanovah mora v petnajstih dneh od dneva
rojstva prijaviti zavod, izven zavoda pa mora to storiti otrokov oče ali oseba, s
katero mati ţivi, ali mati sama, ko je za to zmoţna. Kadar nevedne osebe ne
morejo prijaviti rojstva, ga lahko tudi druga oseba, ki je bila prisotna pri porodu ali
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je za rojstvo izvedela. Navedene osebe morajo k prijavi predloţiti zdravniško
potrdilo o rojstvu.
Vpis najdenčka se opravi na podlagi centra za socialno delo in ta organ določi
otrokove osebne podatke, potrebne za vpis. Dolţnost centrov za socialno delo za
določitev osebnega imena otroku, ki nima staršev, izhaja ţe iz določb Zakona o
osebnem imenu, v njihovi pristojnosti pa je v skladu z Zakonom o zakonski zvezi
in druţinskih razmerjih tudi skrb za varstvo takih otrok.
Zakon določa obveznost matičarja, da vpis izvrši takoj, ko je mogoče, pred
vpisom pa mora otroku preko matičnega registra najprej določiti EMŠO in nato
vnesti rojstne podatke. Prejšnji zakon o matičnih knjigah je določal, da se vpis
izvrši v roku 30 dni od prijave, zato se je večkrat vpisalo rojstvo otroka brez
osebnega imena ali z pomanjkljivimi podatki o starših ali pa se je izvršil vpis smrti
z nepopolnim osebnim stanjem umrle osebe. Ti vpisi so se nato v matični knjigi
dopolnjevali.
Smrt osebe so dolţni v dveh dneh prijaviti zavod ali organizacija, v kateri je
oseba umrla, če je umrla izven taksativno naštetih objektov, je smrt dolţan
prijaviti mrliški preglednik oziroma zdravnik, ki je ugotovil smrt, druţinski člani
umrlega ali tisti, s katerim je umrli ţivel. Vsi navedeni morajo k prijavi smrti
priloţiti potrdilo o smrti, ki ga izda pristojni zdravstveni delavec, ki je smrt
ugotovil, oziroma zdravstveni zavod, če je oseba umrla v njem. Če pa je s
posebnim predpisom za pokop določen krajši rok, se mora smrt prijaviti pred
pokopom. Razglasitev pogrešanca za mrtvega in smrt v sodnem postopku se
vpiše v matični register na podlagi pravnomočne sodne odločbe.
Zakon govori tudi o vpisu matičnih dejstev, ki so nastala v izrednih okoliščinah, ki
jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali odvrniti in so preprečili vpis
dejstva ali podatkov v skladu z zakonom o matičnem registru. Gre za primere
višje sile, kot so poplave, potres ali drugi izredni dogodki, ko bi bilo delo organov,
pristojnih za prijavo dejstev, onemogočeno ali pa ni bilo mogoče pridobiti
ustreznih listin za vpis. V takih primerih se vpis matičnega dejstva izvrši na
podlagi odločbe pristojnega organa.
Vpisi matičnih dejstev slovenskih drţavljanov v tujini izvrši matičar na podlagi
izpiska iz matične knjige pristojnega tujega organa. Pri presoji pravne veljavnosti
predloţenih ali posredovanih dokumentov in njihove vsebine mora matičar
upoštevati določbe Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, Zakon
o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih, Zakon o osebnem pravu, Zakon o
legalizaciji listin in bilateralne in multilateralne pogodbe o veljavnosti listin, katerih
podpisnica je Republika Slovenija.
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4.2.1 Matični register o rojstvu
Podatek o rojstvu na območju Republike Slovenije se v register vpiše na podlagi
prijave rojstva, odločbe pristojnega upravnega organa ali centra za socialno delo.
Prijava rojstva mora vsebovati podatke o prijavitelju, podatke o rojstvu (osebno
ime, spol, datum, uro rojstva in kraj rojstva, vitaliteto in vrsto rojstva) in osebne
podatke staršev, pri čemer je obvezni podatek o materi. Kadar mati rodi več otrok
hkrati, se pri vpisu to označi, da register izvede medsebojno povezavo med
otroki in starši preko EMŠO staršev (Pravilnik o izvrševanju Zakona o matičnem
registru; Uradni list RS, št. 40/2005).
Osebno ime otroka se v matični register vpiše tako, kot ga določi oseba, ki je po
predpisih, ki urejajo osebno ime, to dolţna storiti. Kadar sta priimek in ime
sestavljena iz dveh ali več besed, mora izjava o določitvi osebnega imena
vsebovati tudi izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet. Izjava o določitvi
osebnega imena se lahko poda ob rojstvu ali naknadno, vendar najkasneje v
tridesetih dneh od dneva rojstva. Po tem datumu mu ga določi center za socialno
delo (3. člen Zakona o osebnem imenu; Uradni list RS, št. 20/2006) po obvestilu
matičarja. Izjema je mrtvorojeni otrok, ki se ga v register vpiše brez osebnega
imena, če mu v danem roku ni določeno (Pravilnik o izvrševanju Zakona o
matičnem registru; Uradni list RS, št. 40/2005).
Zakon določa, da za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni
po prenehanju zakonske zveze, velja moţ otrokove matere (86. člen ZZZDR) in
se vpiše v matični register. Kot oče otroka tujca se vpiše tisti, ki v skladu s pravili
o določanju prava, ki se ga uporabi za druţinska razmerja z mednarodnim
elementom, velja za otrokovega očeta (42. in 43. člen Zakona o mednarodnem
zasebnem pravu in postopku; Uradni list RS, št. 56/99). Če je otrok rojen izven
zakonske zveze, Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih v 91. členu
obvezuje matičarja, da mora, ko dobi obvestilo o rojstvu otroka, obvestiti o tem
center za socialno delo, ki pokliče mater, da izjavi koga šteje za očeta svojega
otroka.
4.2.2 Matični register o sklenitvi zakonske zveze
Sklenitev zakonske zveze v Republiki Sloveniji se v matični register vpiše na
podlagi listine o sklenitvi zakonske zveze, ki jo podpišejo zakonca, pooblaščena
oseba, priči in matičar, ali na podlagi odločbe pristojnega organa. V skladu z
zakonom, ki ureja osebno ime, se v register vpiše priimek, ki ga je vsak
zakonec izbral za priimek po sklenitvi zakonske zveze. Če zakonec izbere
priimek, ki je sestavljen iz dveh besed, se njegova izjava o izbranem priimku
vnese v matični register (Pravilnik o izvrševanju Zakona o matičnem registru;
Uradni list RS, št. 50/2005).
Če je za sklenitev zakonske zveze izdana odločba, na podlagi katere se dovoli
sklenitev zakonske zveze (spregled zadrţkov, sklenitev po pooblaščencu,
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sklenitev izven uradnih prostorov), mora biti to razvidno iz registra in je obvezna
priloga listine o sklenitvi zakonske zveze kot pravne podlage vpisa navedenega
matičnega dejstva (Pravilnik o izvrševanju Zakona o matičnem registru; Uradni
list RS, št. 50/2005).
Dokazovanje osebnega statusa tujega drţavljana in izpolnjevanje pogojev za
sklenitev zakonske zveze od 16. do 23. člena Zakona o zakonski zvezi in
druţinskih razmerjih; Uradni list RS, št. 69/04, določa, da izpiski in druge listine
ne smejo biti starejši od šest mesecev, razen listin iz tistih drţav, kjer se izpisek
izda samo enkrat in dokazuje le posamično dejstvo. Prejšnja zakonodaja ni imela
tega predpisa, zato je bilo teţje ugotoviti zahtevane podlage, ker ni bilo pravne
podlage od strank zahtevati dokumente novejšega datuma (Pravilnik o
izvrševanju Zakona o matičnem registru; Uradni list RS, št. 50/2005).
4.2.3 Matični register o smrti
Podatek o smrti na območju Republike Slovenije se v register vpiše na podlagi
prijave smrti, katere priloga mora vedno biti tudi potrdilo o smrti, ali pravnomočne
odločbe ali dokončne upravne odločbe ali zapisnika o najdbi trupla. Prijava smrti
mora vsebovati podatke o prijavitelju, podatke o umrlem, datum in uro smrti,
podatke o zakoncu, če so znani. Razglasitev pogrešanca za mrtvega oziroma
smrt ugotovljena v sodnem ali upravnem postopku se v matični register vpiše na
podlagi pravnomočne sodbe ali dokončne odločbe. Podatek o kraju in času smrti
se vpiše, kot izhaja iz odločbe o ugotovitvi smrti. Če sodišče ali pristojni upravni
organ po izdaji odločbe o smrti to odločbo razveljavi ali spremeni, se v registru
podatek spremeni, kot izhaja iz nove odločbe. Smrt osebe, katere identiteta ni
ugotovljena, se vpiše na podlagi zapisnika o najdbi trupla s podatki, ki izhajajo iz
zapisnika (Pravilnik o izvrševanju Zakona o matičnem registru; Uradni list RS, št.
40/2005).
4.3

ZBIRANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IZ MATIČNEGA
REGISTRA

Za poglavje Zbiranje in posredovanje podatkov iz matičnega registra sem
uporabila podatke iz Zakona o matičnem registru; Uradni list RS, št. 59/2006.
Podatki iz matičnega registra so osebni podatki posameznikov in zato se za
uporabo podatkov uporabljajo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Osebni podatki o posamezniku se zbirajo na upravni enoti, in sicer od organov,
pravnih oseb ali posameznikov, ki morajo po zakonu obveščati pristojni organ, in
iz ţe obstoječih zbirk podatkov pristojnega organ. Zakon predpisuje tudi denarne
kazni v primeru, da navedeni subjekti v določenem roku ne posredujejo
podatkov.
Izpiski in potrdila iz matičnega registra se izdajajo na zahtevo posameznika, na
katerega se vpis nanaša, na zahtevo druge osebe pa le, če imajo njegovo pisno
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privolitev ali zakonsko pooblastilo. V primeru, da vpisani ni več ţiv in v času
svojega ţivljenja ni izrecno prepovedal posredovanje svojih osebnih podatkov, se
izpiski in potrdila iz matičnega registra izdajajo osebam, ki izkaţejo zakoniti
interes za uporabo osebnih podatkov in če temu oţji druţinski člani ne
nasprotujejo. Oţji druţinski člani so po zakonu o matičnem registru zakonec,
otroci, starši umrlega. Iste določbe veljajo tudi za vpogled v podatke, ki so vpisani
v matični register. Dvajset let po smrti vpisanega pa lahko pogledajo v njegove
osebne podatke tudi druge osebe, ki izkaţejo, da bodo te podatke uporabljale v
znanstvene in raziskovalne, kulturne ali publicistične namene, če temu oţji
druţinski člani ne nasprotujejo.
Uporabniki so upravičeni do podatkov iz matičnega registra, če so za pridobitev
teh podatkov pooblaščeni z zakonom. Na podlagi zakona pa upravičencem
podatke lahko posreduje tudi ministrstvo pristojno za upravnonotranje zadeve. Za
posredovanje podatkov in način posredovanja podatkov po informacijsko
telekomunikacijski tehnologiji pa morajo uporabniki izpolnjevati pogoje, ki jih
določi minister pristojen za upravnonotranje zadeve, in pridobiti tudi njegovo
soglasje. Podatki se lahko uporabljajo tudi za povezavo s podatki centralnega
registra prebivalstva in s podatki iz drugih evidenc, ki jih vodi pristojni organ, če je
za to pooblaščen z zakonom. Nadzor nad izvajanje določb tega zakona opravlja
ministrstvo za upravnonotranje zadeve, vendar ga lahko opravlja le pooblaščena
oseba ministrstva, ki ima opravljen posebni izpit za vodenje informatizacije
matičnih evidenc.
Zakon je razširil pristojnosti za ogled in izdajanje javnih listin iz matičnega
registra. Na podlagi teh novosti lahko upravičena oseba pridobi izpiske in potrdila
iz matičnega registra pri katerikoli upravni enoti, pri kateri je podala vlogo, ne
glede na to, katera upravna enota je vpis opravila.
4.4

ODPRAVA NAPAK IN POPRAVKOV V MATIČNEM REGISTRU

Napake, ki so nastale pri vnosu v informatizacijo matičnih evidenc, lahko
popravlja le matičar, ki je napačni podatek vnesel v računalnik. Napako popravi
po uradni dolţnosti organ, kjer je bil vpisan napačni podatek, a brez odločbe
(Pravilnik o izvrševanju Zakona o matičnem registru; Uradni list RS, št. 40/2005).
Sprememba vpisanega podatka pa je poprava napačno vpisanega podatka v
evidenci, do katerega je prišlo zaradi napake v listini, ki je podlaga vpisa.
Pravilnik določa, da se nepravilni podatek lahko spremeni le na podlagi nove
listine istega organa oziroma odločbe pristojnega upravnega organa na podlagi
3. odstavka 20. člena Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 59/2006).
Iz evidence mora biti razvidno, kateri podatek je spremenjen, in pravna podlaga
te spremembe (Pravilnik o izvrševanju Zakona o matičnem registru; Uradni list
RS, št. 40/2005).
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4.5

OBNOVA MATIČNEGA REGISTRA

Podatki vpisani v evidenci se hranijo na dveh varnostnih kopijah, ki se hranijo na
različnih lokacijah. Elektronski sistem s tem zagotavlja javnemu registru
poenostavitev dela, saj prepreči izgubo ţe vpisanih podatkov. Dogodki se ob
svojem nastanku samodejno nespremenljivo shranijo. Za navedeno je pristojno
ministrstvo za notranje zadeve in drţavni organ pristojen za informatiko (Pravilnik
o izvrševanju Zakona o matičnem registru; Uradni list RS, št. 40/2005).
V kolikor pa bi prišlo do uničenja podatkov ali dela podatkov v matičnem registru,
se ta obnovi z odločbo pristojnega ministrstva, objavljeno v uradnem listu. Za
dokazovanje dejstev in podatkov, ki so bili uničeni, se uporabljajo odločbe
Zakona o splošnem upravnem postopku. Iz registra pa mora biti razvidno, kateri
podatki so bili obnovljeni
(Pravilnik o izvrševanju Zakona o matičnem registru; Uradni list RS, št. 40/2005).
4.6

INFORMACIJE O DOSTOPU PODATKOV IN O POSREDOVANJU
PODATKOV

Dostop pravic uporabnikom podatkovne baze evidence je omejen glede na
pristojnost in odgovornost. Zagotovljeno je sledenje vseh dostopov v podatkovno
bazo. Ima varnostno shemo razvida uporabnikov in uporabe evidenc, ki v pogojih
elektronske izmenjave podatkov, dokumentov, sporočil omogoča vodenje in
nadzorovan dostop do podatkovne baze evidenc. Varnostna shema je
podatkovna baza, ki je sestavljena iz razvida uporabnikov evidenc in njihovih
vlog in servisov, ki izvajajo storitve in dnevnik dela, namenjen sledenju dostopov
in spremljanju uporabe podatkov (Pravilnik o izvrševanju Zakona o matičnem
registru; Uradni list RS, št. 40/2005).
Posredovanje podatkov lahko poteka v fizični ali v elektronski obliki. Prenos v
elektronski obliki mora biti zaščiten v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko
poslovanje in elektronski podpis. Podatke lahko uporabnikom posreduje tudi
ministrstvo za notranje zadeve. S povezavo javnih pravnih evidenc se podatki iz
registra uporabnikom posredujejo preko Centralnega registra prebivalstva s
standardnim postopkom za pretok podatkov (Zakon o matičnem registru; Uradni
list Rs, št. 59/2006).
Pravico do vpogleda v evidence in listine ima posameznik, na katerega se
podatek nanaša, druge osebe pa le z njegovim pisnim privoljenjem, ali če imajo
za ta vpogled zakonsko podlago. Vpogled se dovoli le ob navzočnosti matičarja,
ki ugotovi identiteto upravičenca. Imetnik spletnega digitalnega potrdila opravi
vpogled preko interneta z vnaprej določenim obsegom vpogleda, navzočnost
matičarja v tem primeru nadomesti zapis v varnostni shemi. Za vpogled se šteje
tudi računalniški izpis podatkov iz registra. Vsi zahtevki za posredovanje
podatkov iz evidenc se evidentirajo pri organu, ki je podatke posredoval. Iz te
evidence mora biti razvidno, kateri podatek se je posredoval, komu, kdaj in na
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kakšni pravni podlagi ter kdo ga je posredoval (Pravilnik o izvrševanju Zakona o
matičnem registru; Uradni list RS, št. 40/2005).
Kadar se posredujejo osebni podatki
upravljavcu osebnih podatkov,
pogodbenemu obdelovalcu ali uporabniku osebnih podatkov, ki je ustanovljen,
ima sedeţ ali je registriran v drţavi članici Evropske unije ali Evropske
gospodarske skupnosti, velja, da imajo te drţave zagotovljeno ustrezno raven
varstva osebnih podatkov. Za tretje članice se posredovanje dovoli le, če je ta
drţava vpisana v seznam tretjih drţav, ki imajo zagotovljeno celostno ali delno
ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Glavni drţavni nadzornik objavi
seznam tretjih drţav, ki izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo navedenih kriterijev v
Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon določa tudi izjeme od tega pravila
(iznos osebnih podatkov – Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB;
Uradni list RS, št. 94/2007).
4.6.1 Uporabniki s področja e-uprave
Poslovanje matičnega registra je prilagojeno tako, da uporabnika čim manj
obremenjujemo, da istih podatkov od njega ne zbiramo na več mestih, da ga ne
obremenjujemo s prinašanjem dokazil in potrdil z enega na drugo okence,
skratka, ţelimo mu čim bolj olajšati poslovanje. Ne gre samo za to, da postopke
skrajšamo z uporabo informacijske tehnologije, ampak predvsem za to, da
reorganiziramo notranje delovanje procesov in pri tem izkoristimo vse moţnosti,
ki nam jih ponuja sodobna tehnologija matičnega registra. V tem smislu se
spreminjajo in posodabljajo tudi sistemski in področni zakoni, na primer zakon o
splošnem upravnem postopku.
Uporabnike s področja e-uprave razvrščamo glede na storitve:
 G2A »Government to Government« – so e-storitve, ki omogočajo
pridobivanje in posredovanje podatkov znotraj javne uprave;
 G2C »Government to Citizen« – pomeni e-storitve za drţavljane, ki
omogočajo posredovanje različnih informacij v spletu, oddajo elektronske
vloge, plačevanje upravnih taks v spletu, posredovanje odločb o
spremembi osebnega imena itd.;
 G2B »Government tu Business« – so e-storitve za poslovne, gospodarske
subjekte, ki omogočajo integracijo med javno upravo in poslovnimi
subjekti, najpomembnejša aplikacija določitev EMŠO e-rojstvo itd. (Kričej,
2002, str. 33).
Načtovane so e-storitve »vse na enem mestu« npr. postopek sklenitve zakonske
zveze zaročenca prijavita matičarju matičnega območja, ki vodi matični register
na območju, kjer je kraj, kjer ţelita skleniti zakonsko zvezo (25. člen Zakona o
zakonski zvezi in druţinskih razmerjih; Uradni list RS, št. 69/2004). S
sprejemomom novega zakona o zakonski zvezi in druţinskih razmerij bo določilo
25. člena spremenjeno in bo zaročencema dana moţnost o prijavi postopka za
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sklenitev zakonske zveze na kateri koli pristojni upravni enoti, ne gled na kraj
dogodka sklenitve zakonske zveze.
4.7

INFORMACIJE O POSREDOVANJU IZPISKOV IN POTRDIL IZ
MATIČNEGA REGISTRA

Pravilnik o izvrševanju Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/2005)
določa, da se iz matičnega registra izdajajo naslednji izpiski na predpisanih
obrazcih:
 izpisek iz matičnega registra,
 izpisek iz matičnega registra o rojstvu,
 izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi,
 izpisek iz matičnega registra o smrti.
Novost matičnega registra je izdaja izpiska iz matičnega registra, ki vsebuje vse
kronološke podatke o spremembah osebnega stanja vpisanih v matični register
za posamezno osebo. Izpiski o rojstvu, sklenitvi zakonske zveze in smrti
vsebujejo podatke o zadnjem stanju ob izdaji izpiska.
Pomen izdajanja izpiskov in potrdil iz matičnega registra je v tem, da organ ni
dolţan strankam izdajati vlog in jim ni potrebno podpisovati prejema teh listin;
kajti ustno zahtevo stranke za izdajo izpiska ali potrdila ni mogoče šteti kot vlogo
za taksiranje po Zakonu o taksah (Uradni list RS, št.42/2007).
Po zakonu o taksah pa tudi ni potrebno taksirati vlog, ki so vezane na posebni ali
skrajšani ugotovitveni postopek. Zato organi za izdajo o prejemu ustne ali pisne
vloge za izdajo izpiska ali potrdila po zakonu o varstvu osebnih podatkov vodijo
spisovni seznam v elektronski obliki, ki vsebuje zaporedno številko vpisa ustne
vloge ali vloge po pooblastilu.
Pri vlogah ni krajevne pristojnosti, zato jih obdela in izda tisti organ oziroma
upravna enota, ki vlogo prejme. V primeru, da upravna enota potrebuje dodatna
pojasnila, se obrne na stranko po telefonu ali elektronski pošti oziroma pisno.
Potrdila in izpiski iz matičnega registra se izdajajo v predpisani obliki in se
vlagatelju pošljejo na njegov naslov za vročanje.
V veljavi pa je ostalo navodilo, da upravna enota, ki je po dosedanjih predpisih
bila pristojna za vodenje matičnih knjig in pri kateri so se te knjige nahajale ali pa
so bile dane v hrambo Arhivu Republike Slovenije ali vrnjene verskim
skupnostim, izdaja izpiske in potrdila iz teh knjig za osebe, katerih osebni
podatki se ne bodo prenesli v matični register.
Na izpisek in potrdila iz informatizirane matične evidence matičar vstavlja
številko, datum izdaje, svoj podpis ter pečat matičnega območja, za katerega je
zadolţen po zakonu o informatizirani matični evidenci.
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5 DEMOGRAFSKA ANALIZA PREBIVALSTVA SLOVENIJE
Za analizo demografskega gibanja imajo matične knjige in matični register velik
pomen. Iz njih se lahko pridobijo podatki o rodnosti, smrtnosti, naravnem
prirastku, poročnosti, razvezanosti in selitvenem gibanju prebivalstva.
Vsi ti podatki lahko drţavi pomagajo pri načrtovanju gospodarske in socialne
politike.
V tem poglavju bom prikazala, kako lahko s spremljanjem rodnosti, smrtnosti,
naravnega prirastka, poročnosti, razvezanosti in selitvenega gibanja prebivalstva
skozi daljše časovno obdobje opazimo spremembe v sami druţbi. Vse te
podatke pa lahko pridobimo samo iz matičnih knjig oziroma matičnih evidenc.
Rodnost
Rodnost (nataliteta) je število ţivorojenih otrok v koledarskem letu in na
določenem območju oziroma pokrajinski enoti (npr. pokrajini, drţavi, občini).
Stopnjo rodnosti (koeficient natalitete) izračunamo tako, da razmerje med
številom ţivorojenih otrok in skupnim številom prebivalcev pomnoţimo s tisoč;
stopnjo izraţamo v promilih, pove pa nam število ţivorojenih otrok na tisoč
prebivalcev.
Rodnost zagotavlja obstoj človeštva; le dovolj visoka rodnost pa zagotavlja tudi
določen obstoj neke populacije.
Smrtnost
Druga komponenta naravnega gibanja prebivalstva – smrtnost, deluje negativno
na število prebivalstva. Gibanje splošne stopnje smrtnosti je relativni kazalec
smrtnosti, ki nam pove, koliko ljudi v povprečju umre v enem letu na tisoč
prebivalcev obravnavane populacije. Ta kazalec potrebujemo za izračun stopnje
naravnega prirastka. Gre za razmerje med številom umrlih in srednjim številom
prebivalstva v določenem letu.
Poročnost in razvezanost
S poročnostjo običajno označujemo nastajanje trajnejših skupnosti oseb
nasprotnega spola. V veliki večini primerov se takšne skupnosti z rojstvom
otroka spremenijo v druţine. Prevladujoča oblika poročnosti je povezana s
sklenitvijo zakonske zveze oziroma s poroko, po kateri je dobil pojav svoje ime.
Hkrati proučevanje poročnosti zajema tudi razpad skupnosti, o katerih govorimo,
zato pri poročnosti obravnavamo tudi razvezanost in ovdovelost.
Naravi prirast
Naravni prirast za neko obdobje izračunamo kot razliko med številom ţivorojenih
in številom umrlih. Razlika je lahko pozitivna, kar pomeni, da se prebivalstvo
številčno
33

povečuje, oziroma negativna v primeru, ko se prebivalstvo številčno zmanjšuje.
Naravni prirast lahko prikaţemo tudi relativno – kot razliko med splošnima
stopnjama natalitete in mortalitete, in jo izrazimo s številom prebivalcev,
pomnoţeno s tisoč.
Naravno gibanje prebivalstva po časovnih obdobjih
Rodnost, smrtnost, naravni prirast, poročnost in razvezanost je prikazana po
naslednjih časovnih obdobjih:
 od 1920 do 1945,
 od 1946 do 1990,
 od 1991 do 2008.
Za omenjeno razdelitev sem se odločila, ker so ta obdobja pomembna z
drţavnopravnega stališča prebivalcev na področju današnje Slovenije.
5.1

ČASOVNO OBDOBJE OD 1920 DO 1945

Za obdobje od leta 1920 pa do leta 1945 nisem mogla pridobiti podatkov o
poročnosti in razvezanosti. Čeprav je podatke vodila cerkev, še niso celovito
zbrani, da bi jih bilo mogoče pridobiti na enem mestu.
Leto 1918 je bilo prelomno leto z drţavnopravnega in socialnega vidika.
Posledice dolgotrajne svetovne vojne so se kazale na vseh področjih:
gospodarskem, socialnem in političnem. Prišlo je do zdruţitve Slovencev v
Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.
Iz grafa 1 je razvidno, da je prebivalstvo od leta 1920 do 1941 kontinuirano
raslo. Največji naravni prirast je bil med letoma 1924 in 1925, najmanjši pa leta
1920. V vojnem času med leti 1941-1945 je število prebivalstva padalo. V letu
1945 je bilo prebivalcev (1.410.000), enako kot leta 1934.
Graf 1: Gibanje števila prebivalstva med leti 1920 in 1945

Vir: lasten
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Iz grafa 2 je razvidno število ţivorojenih otrok na 1000 prebivalcev. V letu 1923
je bilo število rojstev na 1000 prebivalcev 30, 9. Do leta 1942 so rojstva
enakomerno padala. To lahko razlagamo z višanjem ţivljenjskega standarda, k
čemer je pripomogla industrializacija. Razvidno je, da je število rojstev v
Sloveniji pričelo padati ob koncu 19. stoletja, vendar različno v različnih
slovenskih pokrajinah. Zavestno zniţevanje rojstev se je najprej pričelo v mestih,
v višjih socialnih slojih, med bolj izobraţenimi in zaposlenimi ţenskami ter se
postoma širilo med vse sloje in skupine (Koţuh-Novak et al., 1998, str. 9).
Leta 1943 in 1944 je rodnost zelo padla zaradi druge svetovne vojne. Leta 1945
je število ţivorojenih otrok na 1000 prebivalcev znašalo 14,3. Zmanjšanje
rodnosti je posledica odhoda fantov v vojno, izseljevanja prebivalstva in
smrtnosti mladih fantov in deklet.
Graf 2: Število živorojenih in umrlih na 1000 prebivalcev med leti 1920 in
1945

Vir: lasten
Graf 3 prikazuje naravni prirast med leti 1920 in 1945. Najmanjši naravni prirast
na 1000 prebivalcev je v letu 1920 znašal 6,6, kar je posedica prve svetovne
vojne. Po letu 1922 je naravni prirast na 1000 prebivalcev naraščal in leta 1931
znašal 10,0. Po letu 1932 se je začel zmanjševati, leta 1945 pa je bil celo
negativen in je znašal -4,8. Leta 1945 je bil naravni prirast najniţji, ker je bilo leta
1944 in 1945 največ mladih ljudi v vojski in v delovnih ali koncentracijskih
taboriščih.
Umrljivost se je na 1000 prebivalcev po letu 1920 ves čas zmanjševala in leta
1941 padla na 13,6. Umrljivost se je zmanjšala zaradi izboljšanja ţivljenjskih
razmer – boljša zdravstvena oskrba, manjša umrljivost med novorojenčki,
izboljšanje higienskih razmer itd. Med leti 1941 in 1945 je umrljivost na 1000
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prebivalcev dosegla najvišjo stopnjo 20,2. Največje dejavnike porasta umrljivosti
so povzročili druga svetovna vojna, lakota, konkretne higienske razmere,
epidemije in preneseni dejavniki iz preteklih let ţivljenja.
Graf 3: Naravni prirast prebivalstva na 1000 prebivalcev med leti 1920 in
1945

Vir: lasten
5.2

ČASOVNO OBDOBJE OD 1946 DO 1990

Slovenija je v novi jugoslovanski drţavi postala najprej federativna enota, nato pa
republika, zaradi česar je, vsaj s formalnopravnega vidika, lahko oblikovala in
tudi uresničevala svoje razvojne zamisli, zlasti ker je bila gospodarsko
najrazvitejši del drţave (Borak et al., 1997, str. 263). Te zamisli so temeljile na
razvojni teoriji centralistično urejenega planskega gospodarstva in nenehni
krepitvi t. i. materialne baze. Njena krepitev je
pomenila kontinuirano
industrializacijo oziroma »stalni porast socialistične industrije ter vzdrţevanje
njene vodeče vloge v narodnem gospodarstvu« (Prinčič, 1992, str.36).
Iz grafa 4 je razvidno, da je prebivalstvo od leta 1946 do 1988 kontinuirano raslo;
od leta 1946, ko je bilo prebivalcev 1.415.156, je do leta 1990 naraslo na
1.998.090.
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Graf 4: Gibanje števila prebivalstva med leti 1946 in 1990

Vir: lasten
Po drugi svetovni vojni, se je število rojstev na 1000 prebivalcev dvignilo in
doseglo višek leta 1950, ko je znašalo 24,5. Nato je začelo padati in doseglo leta
1960 17,6. V sedemdesetih letih je bila rodnost bolj ali manj stabilna in se je
gibala od 18,5 do 15,9 na 1000 prebivalcev. Po letu 1980 pa je rodnost začela
hitreje upadati in je v letu 1990 dosegla 11,2.
V letu 1946 je umrljivost na 1000 prebivalcev znašala 12,8, do leta 1952 je
umrljivost padala. Leta 1952 je znašala 10,4. Od leta 1952 do leta 1990 pa se je
stabilizirala in se je gibala okoli 10.
Graf 5: Število živorojenih in umrlih na 1000 prebivalcev med leti 1946 in
1990

Vir: lasten
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Graf 6 je prikaz zmanjševanja stopnje naravnega prirasta na 1000 prebivalcev.
Tako je naravni prirast na 1000 prebivalcev leta 1946 znašal 7,4, leta 1950 pa
12,7. Naravni prirast je od leta 1955, ko je znašal 11,1 na 1000 prebivalcev, vse
do leta 1990 neenakomerno padal. Leta 1990 je naravni prirast na 1000
prebivalcev znašal 1,9.
Graf 6: Naravni prirast na 1000 prebivalcev med leti 1946 in 1990

Vir: lasten
Pred letom 1954 še niso vodili podatkov o številu sklenitev in razvez zakonskih
zvez, zato jih nisem mogla pridobiti.
Leta 1954 je bilo na 1000 prebivalcev sklenjenih 9,3 zakonskih zvez. Do leta
1972 se število sklenjenih zakonskih zvez ni bistveno spreminjalo. Leta 1973 pa
je začelo upadati in je leta 1990 znašalo samo še 4,3. Tudi število razvez se na
1000 prebivalcev skozi to obdobje ni bistveno spreminjalo, povprečno je znašalo
1,1.
Graf 7: Število sklenitev in razvez zakonskih zvez na 1000 prebivalcev med
leti 1954 in 1990

Vir: lasten
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5.3

ČASOVNO OBDOBJE OD 1991 DO 2008

Leta 1991 je Republika Slovenija postala neodvisna drţava.
Leta 1991 je bilo v Republiki Sloveniji 2.001.768 prebivalcev. Število prebivalcev
je do leta 1998 upadalo. V Sloveniji je takrat ţivelo 1.982.603 prebivalcev. Od
tega leta naprej število prebivalcev narašča. V letu 2008 je pri nas ţivelo
2.032.362 prebivalcev.
Graf 8: Gibanje števila prebivalstva med leti 1991 in 2008

Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2008, str. 82-83
Število ţivorojenih otrok na 1000 prebivalcev se je od leta 1991 zmanjševalo in
je leta 2003 znašalo 8,7. Po letu 2005 se je ponovno zviševalo in je leta 2008
znašalo 10,7. Umrljivost na 1000 prebivalcev je med leti 1991 in 2008 znašala
9,5. Med leti 1993 in 2003 je bila umrljivost večja od rodnosti.
Graf 9: Število živorojenih in umrlih na 1000 prebivalcev med leti 1991 in
2008

Vir: lasten
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Naravni prirast na 1000 prebivalcev se je od leta 1991 stalno zmanjševal in leta
2003 dosegel celo negativno stopnjo -1,1. Stopnja naravnega prirasta je bila v
letih 2004 in 2005 negativna, nato se je naravni prirast počasi dvignil in v letu
2006 dosegel vrednost 0,4. V letu 2008 je naravni prirast na 1000 prebivalcev
presegel vrednost 1,5. Iz grafa razberemo, da se po naravni poti število
prebivalcev v Sloveniji praktično ne povečuje.
Iz grafov 10 in 8 vidimo, da večanja števila prebivalcev ne moremo natančno
razloţiti samo z naravnim prirastom. V letu 1999 se je namreč število prebivalcev
začelo povečevati, čeprav je bil naravni prirast negativen. Da bi lahko razloţili
povečanje rasti prebivalstva tudi v letih, ko je bila vrednost naravnega prirasta
negativna moramo upoštevati še en demografski parameter, to je selitveno
gibanje prebivalstva. Prikazala bom selitveno gibanje prebivalcev od leta 1995
do 2008.
Graf 10: Naravni prirast na 1000 prebivalcev med leti 1991 in 2008

Vir: lasten
Iz grafa 11 vidimo, da je bilo število priseljenih prebivalcev v danem obdobju
večje od izseljenih, razen leta 1998, ko je bilo obratno. Tega leta je bilo število
prebivalcev v Republiki Sloveniji najmanjše. Do leta 2005 se je število
priseljenih in izseljenih prebivalcev enakomerno dvigovalo. Razlika med
priseljenim in odseljenim prebivalstvom se je v letih 2006, 2007 in 2008
povečevala, zlasti zaradi večjega števila priseljenih, kar je tudi pripomoglo k
povečanju števila prebivalcev v Republiki Sloveniji.
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Graf 11: Selitveno gibanje med leti 1995 in 2008

Vir: lasten
Povprečno je bilo v danem obdobju sklenjenih zakonskih zvez na 1000
prebivalcev 3,5. Razvez na 1000 prebivalcev pa je bilo 1,1. V letu 1992 je bilo
sklenjenih zakonskih zvez na 1000 prebivalcev 4,6. Splošno dvigovanje
ţivljenjskih razmer je povzročilo počasno enakomerno padanje porok in se je v
letu 2005 zniţalo na 2,9. Letno povprečje razvez na 1000 prebivalcev med leti
1991 in 2008 je bilo 1,1. Po mojem mnenju so padanje števila porok povzročili
isti razlogi kot v obdobju od leta 1954 do 1990. Omenjeni razlogi so ţe opisani v
prejšnjem poglavju.
Graf 12: Število sklenitev in razvez zakonskih zvez na 1000 prebivalcev med
leti 1991 in 2008

Vir: lasten
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5.4

NARAVNO GIBANJE PREBIVALSTVA MED LETI 1920 IN 2008

V tem poglavju bom predstavila teorije uglednih avtorjev, ki opisujejo
spreminjanje števila
prebivalcev, rodnosti in smrtnosti, poročnosti in
razvezanosti za področje današnje Slovenije. Za laţjo predstavitev bom zraven
predstavila slike spreminjanja zgoraj omenjenih parametrov od leta 1920 do leta
2008. Števila sklenitev zakonskih zvez in števila razvez za obdobje od leta
1920 do 1953 nisem mogla pridobiti, ker podatki niso zbrani ne enem mestu in v
elektronski obliki.
Med dejavniki, ki so bistveno prispevali k upadu rodnosti, je po mnenju prvih
avtorjev teorije demografskega prehoda (Landry, 1934, 1945; Thompson, 1929;
Davis, 1945; Notestein, 1945) zniţevanje rodnosti, kar je posledica sprememb v
druţbenem ţivljenju, ki sta jih prinesli industrializacija in urbanizacija. Te
spremembe so najprej povzročile zniţevanje smrtnosti, nato pa, zaradi
povečanega preţivetja otrok, sčasoma še zniţevanje rodnosti. Poleg tega sta
industralizacija in urbanizacija ustvarili način ţivljenja, v katerem je strošek za
več kot le enega otroka tako velik, da se večina staršev odloči za malo druţino
(Šircelj, 2006, str. 31). Zmanjšanje rodnosti je posledica teţnje posameznikov po
vzponu po druţbeni hierarhični lestvici. Posameznik je zainteresiran za lastne
koristi, ne glede na koristi skupnosti. Skrb za druţino mu škoduje, zato izgublja
interes zanjo.
P. Momber (1876-1938) je v svoji prosperitetni teoriji trdil, da je padanje rodnosti
posledica racionalizatorskega vpliva višje ţivljenjske ravni na obnašanja ljudi.
Knodel in E. van de Walle (1986) menita namreč, da je začetek upadanja
rodnosti lahko močneje povezan s kulturnimi značilnostimi okolja (stališči in
normami o pravilnem obnašanju ţensk) kot pa s stopnjo socialno-ekonomskega
razvoja. Poleg tega pa je sama participacije ţensk v aktivnosti izven doma v
okviru širšega druţbenega kroga tudi močno pogojena s kulturo dane druţbe.
Postalo pa je očitno, da upadanje rodnosti ni nujno sovpadalo z
modernizacijskimi procesi in da je do tega pojava prišlo v okoljih z zelo različnimi
stopnjami socialne in ekonomske razvitosti (Černič Istenič, 1994, str. 29).
Visoka rodnost je po Caldwellovem prepričanju racionalna, ko od mlajše k
starejši generaciji priteka večja količina virov kot nasprotno; starejša generacija
dobiva od mlajše več, kot pa vanjo vlaga. To velja v druţbah, v katerih se
gospodarsko ţivljenje odvija v okviru domače druţinske produkcije (Caldwell,
1982: 159, 206). Vzdrţuje in opravičuje jih druţinska morala, ki pokriva znatni del
kulture (ali superstrukture) druţbe in ima veliko oporo v religiji (Caldwell, 1982:
208). Druţinska morala poudarja dom, prvenstvo druţine in njene kontinuitete
pred interesi posameznika. Otrokom (in tudi ţenskam) predpisuje pridnost,
delavnost, skromnost v potrebah, ustreţljivost, potrpeţljivost, spoštovanje
avtoritete starejših in podobno. Otroci so se iz ekonomske ugodnosti spremenili v
ekonomsko neugodnost, visoka rodnost je s tem izgubila svojo upravičenost
(Černič Isteni, 1994, str. 34 in 35).
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Upadanje števila rojstev je bilo v Sloveniji po letu 1991 močneje povezano s
spremenjenim pomenom druţine (naraščanjem števila izvenzakonskih zvez in
razvez) in spremenjeno vlogo ţenske (podaljševanjem izobraţevanja in
naraščanjem zaposlovanja) kot pa z realnim poslabšanjem materialnih
ţivljenjskih razmer prebivalstva (upadanjem realnih dohodkov in upadanjem
obsega stanovanjske gradnje). Iz opazovanega grafa se je sicer pokazalo, da je
upadanje rodnosti bolj povezano s spremembami v načinu ţivljenja ljudi, ki
izhajajo iz ţe daljši čas trajajočega spreminjanja druţbene vloge druţine in
ţenske, kot pa z njihovim materialnim standardom; upadanje rodnosti je bilo po
letu 1991 močneje povezano z migracijskimi gibanji kot pa z nihanji v
materialnem standardu ljudi, toda še močneje s poslabšanimi moţnostmi
pridobitve stanovanja (Černič Istenič, 1994, str. 66 in 73). Upadanje rodnosti je v
devetdesetih letih močno negativno povezano tudi z odlaganjem rojevanja ţensk
v kasnejša leta oziroma spremembami v časovnem razporedu rojstev (koledarju),
kot temu pravijo demografi (Šircelj, 1991; Černič Istenič, 1994, str. 74).
Nadalje Majda Černič Istenič (str. 84) predpostavlja, da bi bili učinki socialne
politike v zvezi z varstvom starševstva lahko še večji, če bi bilo staršem ponujeno
večje število alternativnih oblik varstva za njihove otroke. Pri tem so mišljene tako
večje moţnosti, da bi starši sami varovali svoje otroke (npr. pravica do
različnega delovnega časa za starše z otroki, mlajšimi od treh let), če bi to ţeleli,
kakor tudi večja pestrost izbire med različnimi oblikami varstva otrok. Osnovni
namen tega ukrepa je sicer izboljšanje kvalitete ţivljenja otrok in staršev.
Kaj je pripomoglo k večji rodnosti v zadnjih dveh letih, še ni povsem pojasnjeno.
Delno lahko torej več rojstev pripišemo večjemu številu ţensk v rodnem obdobju,
delno pa drugim dejavnikom, a podatke o tem še zbirajo (Lorenčič, Novice.
Dnevnik.si 16. 1. 2008). Po mojem mnenju so k temu pripomogle boljše
gospodarske in socialne razmere v Republiki Sloveniji in istočasno tudi višja
rodnost med novo priseljenimi prebivalci Slovenije.
Naravnega gibanja prebivalstva v starejših obdobjih ne poznamo natančno.
Znano je, da je leta 1869 na ozemlju današnje Slovenije ţivelo 1.127.742
prebivalcev.
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Graf 13: Gibanje števila prebivalstva med leti 1920 in 2008

Vir: lasten
Graf 14: Število živorojenih in umrlih na 1000 prebivalcev med leti 1920 in
2008

Vir: lasten
Med leti 1921 in 1931 je k povečanju naravnega prirasta pripomoglo
spreminjanje gospodarske strukture in s tem se je spreminjala tudi druţbena
struktura prebivalstva. Teţišče gospodarskega dogajanja se je s kmetijstva selilo
na druga področja: industrijo in trgovino. Vrednost naravnega prirasta je leta
1945 padla na -5,9. Takšno stanje je povzročila druga svetovna vojna. Višanje
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naravnega prirasta po drugi svetovni vojni lahko razloţimo s pozitivnim naravnim
prirastom.
Graf 15: Naravni prirast na 1000 prebivalcev med leti 1920 in 2008

Vir: lasten
Za poročnost je pomembno, da upošteva spremembe in preobrazbe druţine, ki
vplivajo na biosocialno reprodukcijo. V preteklih tisočletjih, vse do industrijske
revolucije in spremljajoče modernizacije, je bila druţina vseobsegajoča
druţbena institucija, v okviru katere ni potekalo le rojevanje in umiranje, ampak
vse druge bistvene ekonomske in socialne
dejavnosti. Druţina je bila
ekonomska celica druţbe. Hkrati je bila druţina odgovorna za socialno varnost
svojih članov. Industrijska revolucja in modernizacija, ki jo je spremljala, sta
skupaj z vrsto drugih druţbenih sprememb v današnjem delu Slovenije
postopoma spremenili vlogo in funkcijo druţine. Podruţabljanje proizvodnje, ki ga
je prinesel nastanek strojne proizvodnje in tovarn, je sčasoma odvzemalo druţini
njene ekonomske funkcije in del funkcij socialne varnosti. Šole, bolnišnice,
invalidsko in pokojninsko zavarovanje so zmanjšali odvisnost posameznika od
druţine. Postopoma so izginjale tradicionalne norme in običaji, ki so bili deloma
nadomeščeni s pravnimi predpisi sodobne drţave (Malačič, 2003, str. 64 in 65).
Razlog padanja sklenitve zakonskih zvez je lahko iskati tudi v tem, da imamo v
našem pravu dve obliki ţivljenjske skupnosti parov: zakonsko zvezo in
zunajzakonsko skupnost. Obe skupnosti sta zakonsko pravno urejeni, le da je
njun nastanek po definiciji drugačen. Tako pojmovanje zakonske zveze se
ponovi pri osnovnem namenu pravnega urejanja zunajzakonske skupnosti. S
pravno ureditvijo zunajzakonske skupnosti je zakonodajalec sprejel zamisli o
izenačitvi zunajzakonske skupnosti
z zakonsko in s tem ustvaril nov
institucionalni okvir skupnosti ţenske in moškega. Taka skupnost ima v razmerju
med njima enake pravne posledice po tem zakonu, kot če bi sklenila zakonsko
zvezo, kot npr.
o varstvu zakonca pred nasiljem drugega zakonca, o
stanovanjskem varstvu; na drugih pravnih področjih pa ima taka skupnost pravne
45

posledice – npr. v dednem, stanovanjskem, davčnem pravu itd. (Zakon o
zakonski zvezi in druţinskih razmerjih; Uradni list RS, št. 69/2004).
Graf 16: Število sklenitev in razvez zakonskih zvez na 1000 prebivalcev
med leti 1954 in 2008

Vir: lasten
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6 ZAKLJUČEK
Matične knjige dajejo neogibni razvid osebnega stanja drţavljanov, predstavljajo
podlago, na kateri se razvija pravno ţivljenje v urejeni druţbeni skupnosti, in
tvorijo sredstvo za ureditev druţbenih in pravnih odnosov.
S 3. 5. 2005 je bil vzpostavljen matični register (Uradni list SR, št. 37/03), v
katerega so se začela na novo nastala dejstva in istočasno tudi spremembe
osebnih stanj vpisovati v računalniško vodeno bazo podatkov. Informatizacija
matičnega registra zagotavlja
najvišje standarde brezhibnega delovanja, ki matičarju omogoča strokovno
vodenje osebnih stanj in vpisovanje vseh matičnih podatkov na zakonski podlagi.
Glavni cilj izboljšanja je v povezovanju matičnega registra s celotnim registrom
prebivalstva ter drugimi registri, kot so register tujcev, drţavljanov, prostorskih
enot in kataster stavb in stanovanj, s katerimi je register stalnega prebivalstva
neposredno povezan, ter evidenco potnih listin in osebnih izkaznic. Matični
register je šel še dalje v povezovanje v smeri izgradnje izmenjave podatkov med
drţavami članicami Evropske unije.
Opisala sem razvoj matičnih knjig in matičnega registra od leta 1920 do 2008.
Matične knjige oziroma matični register vsebujejo podatke o demografskih
dogodkih in imajo pomembno vlogo pri spremljanju demografskih pojavov in
naravnega
gibanja prebivalstva. Prav zato sem prikazala
spreminjanje
demografskih pojavov in naravnega gibanja prebivalstva v daljšem časovnem
obdobju na območju današnje Slovenije.
Pri iskanju podatkov pa sem naletela tudi na teţave. V elektronski obliki nisem
mogla najti podatkov za poročnost, razvezanost in migracije prebivalstva za
celotno obdobje preučevanja. Čeprav ti podatki obstajajo, še niso zbrani na
enem mestu in v elektronski obliki. V prihajajočem obdobju bi bilo zelo dobro, če
bi se omenjeni podatki zbrali in predstavili v elektronski obliki.
Opisala sem tudi razloge spreminjanja demografskih parametrov rodnosti in
smrtnosti od leta 1920 do 2008. Glavni razlog za padanje rodnosti in umrljivosti je
tesno povezan z boljšim ţivljenjskim standardom posameznika, kar pogojujejo
elementi druţbenega okolja: socialni, politični, ekonomski in kulturni procesi.
Razlog za padanje rodnosti in umrljivosti prebivalstva je povezan tudi s
spremenjenim načinom ţivljenja ljudi: spremenjeno organizacijo ţivljenja v
druţini, spremenjeno druţbeno vlogo ţenske, spremenjenim odnosom do otrok
in načrtovanja druţine, do česar je prišlo z zamenjavo med generacijami.
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S končanjem demografskega prehoda na nizke vrednosti rodnosti in smrtnosti se
je v Sloveniji uveljavil tradicionalni moderni tip reprodukcije prebivalstva, ki pa je
še zelo mlad, saj traja celo v Zahodni in Severni Evropi šele okrog pol stoletja.
Tako je naše znanje o značilnosti moderne reprodukcije prebivalstva še precej
omejeno in velikokrat nepripravljeno na presenetljive spremembe. Razumljivo je
tudi, da demografija doslej ni uspela teoretično povsem razloţiti zakonitosti
moderne reprodukcije (Malačič, 2003, str. 245). To bo morala storiti v prihodnje,
pri čemer ji bo v veliko pomoč razvita in bogata podatkovna osnova matičnih
evidenc in matičnega registra.
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PRILOGE
Tabela 1: Število prebivalstva in naravno gibanje prebivalstva od leta 1920
do 2008
Koeficient na 1000
prebivalcev
Leto
1920
1921
1922
1923
1224
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

Prebivalstvo
1295884
1303850
1310355
1318733
1328440
1338330
1347241
1355401
1363532
1370386
1378536
1389323
1397675
1407450
1418234
1427708
1436035
1441542
1444242
1447247
1450332
1452166
1448611
1440515
1430205
1416321
1415156
1429266
1443031
1453581
1466881
1480245
1493550

Ţivorojeni
35246
39681
39346
40710
40215
39476
38267
37794
37359
35201
38346
36851
36832
34587
33373
32433
32630
31520
31199
31251
31536
32456
30681
31434
27379
20239
28599
31312
31538
33284
35992
34819
34165

Umrli
26678
27711
25088
25003
23297
23405
23307
23324
22355
23189
20846
22925
23849
22035
19585
20590
20479
21221
20392
19910
21001
19812
22061
25149
26609
28572
18145
18708
17884
18838
17335
18497
15617
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Naravni
prirastek
8568
11970
14258
15707
16918
16071
14960
14470
15004
12012
17500
13926
12983
12552
13788
11843
12151
10299
10807
11341
10535
12644
8620
6285
770
-8333
10454
12604
13654
14446
18657
16322
18548

Ţivorojeni Umrli
27,2
20,6
30,4
21,3
30,0
19,1
30,9
19,0
30,3
17,5
29,5
17,5
28,4
17,3
27,9
17,2
27,4
16,4
25,7
16,9
27,8
15,1
26,5
16,5
26,4
17,1
24,6
15,7
23,5
13,8
22,7
14,4
22,7
14,3
21,9
14,7
21,6
14,1
21,6
13,8
21,7
14,5
22,4
13,6
21,2
15,2
21,8
17,5
19,1
18,6
14,3
20,2
20,2
12,8
21,9
13,1
21,9
12,4
22,9
13,0
24,5
11,8
23,5
12,5
22,9
10,5

Naravni
prirastek
6,6
9,2
10,9
11,9
12,7
12,0
11,1
10,7
11,0
8,8
12,7
10,0
9,3
8,9
9,7
8,3
8,5
7,1
7,5
7,8
7,3
8,7
6,0
4,4
0,5
-5,9
7,4
8,8
9,5
9,9
12,7
11,0
12,4

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1508428
1521485
1533998
1545591
1556521
1566979
1576204
1580145
1595450
1604980
1614414
1630553
1650413
1669606
1690039
1703708
1714022
1726513
1738101
1751506
1766125
1782470
1800022
1819276
1839358
1862620
1882304
1901208
1917469
1924877
1933104
1942802
1973151
1980718
1989462
1999988
1999404
1998090
2001768
1995832
1990623

33754
31828
32096
31466
30096
28284
28429
27825
28955
29035
29174
29184
30587
30941
29824
28580
27883
27432
28278
28713
29548
28625
29786
30339
29904
30354
30604
29902
29220
28894
27200
26274
25933
25570
25592
25209
23447
22368
21583
19982
19793

14948
14897
15109
16351
14545
14082
15357
15145
14013
15866
15102
16729
15987
15248
16353
17446
18564
17354
17425
18153
17614
17206
18180
18157
17633
18357
18148
18820
18733
19647
20703
20214
19854
19499
19837
19126
18669
18555
19324
19333
20012

53

18806
16931
16987
15115
15541
14202
13072
12680
14942
13169
14072
12455
14600
15693
13471
11134
9319
10078
10853
10560
11934
11419
11606
12182
12271
11997
12456
11082
10487
9247
6497
6060
6079
6071
5755
6083
4778
3813
2259
649
-219

22,4
20,9
20,9
20,4
19,3
18,1
18,0
17,6
18,1
18,1
18,1
17,9
18,5
18,5
17,6
16,8
16,3
15,9
16,3
16,4
16,7
16,1
16,5
16,7
16,3
16,3
16,3
15,7
15,2
15,0
14,1
13,5
13,1
12,9
12,9
12,6
11,7
11,2
10,8
10,0
9,9

9,9
9,8
9,8
10,6
9,3
9,0
9,7
9,6
8,8
9,9
9,4
10,3
9,7
9,1
9,7
10,2
10,8
10,1
10,0
10,4
10,0
9,7
10,1
10,0
9,6
9,9
9,6
9,9
9,8
10,2
10,7
10,4
10,1
9,8
10,0
9,6
9,3
9,3
9,7
9,7
10,1

12,5
11,1
11,1
9,8
10,0
9,1
8,3
8,0
9,4
8,2
8,7
7,6
8,8
9,4
8,0
6,5
5,4
5,8
6,2
6,0
6,8
6,4
6,4
6,7
6,7
6,4
6,6
5,8
5,5
4,8
3,4
3,1
3,1
3,1
2,9
3,0
2,4
1,9
1,1
0,3
-0,1

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1988850
1987505
1991169
1986848
1982603
1985557
1990272
1992035

1995718
1996773
1997004
2001114
2008516
2019406
2032362

19463
18980
18788
18165
17856
17533
18180
17477
17501
17321
17961
18157
18932
19823
21817

19359
18968
18620
18928
19039
18885
18588
18508
18701
19451
18523
18825
18180
18584
18308

104
12
168
-763
-1183
-1352
-408
-1031
-1200
-2130
-562
-668
752
1239
3509

9,8
9,5
9,4
9,1
9,0
8,8
9,1
8,8
8,8
8,7
9,0
9,1
9,4
9,8
10,7

9,7
9,5
9,4
9,5
9,6
9,5
9,3
9,3
9,4
9,7
9,3
9,4
9,1
9,2
9,0

0,1
0,0
0,1
-0,4
-0,6
-0,7
-0,2
-0,5
-0,6
-1,1
-0,3
-0,3
0,4
0,6
1,7

Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 2008, str. 82 - 83
Tabela 2: Število sklenitev zakonskih zvez in razvez zakonskih zvez od leta
1954 do 2008
Leto

Prebivalci

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

1521485
1533998
1545591
1556521
1566979
1576204
1580145
1595450
1604980
1614414
1630553
1650413
1669606
1690039

1968
1969
1970
1971

1703708
1714022
1726513
1738101

Sklenitev zakonskih zvez
Koeficient na
1000 prebivalcev

14126
14105
13740
13124
12998
13618
14013
14442
14535
14277
14622
15121
14348
13984
14010
14113
14281
14186

9,3
9,2
8,9
8,4
8,3
8,6
8,9
9,1
9,1
8,8
9,0
9,2
8,6
8,3
8,2
8,2
8,3
8,2
54

Razveze zakonskih zvez
Koeficient na
1000 prebivalcev

747
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1671
1841
1853
1973
2023
2008
1913
1957

0,5
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1751506
1766125
1782470
1800022
1819276
1839358
1862620
1882304
1901208
1917469
1924877
1933104
1942802
1973151
1980718
1989462
1999988
1999404
1998090
2001768
1995832
1990623
1988850
1987505
1991169
1986848
1982603
1985557
1990272
1992035
1995718
1996773
1997004
2001114
2008516
2019406
2032362

15792
15681
15408
15379
15048
15026
14695
14230
12377
12153
11689
11878
11386
10579
10621
10307
9217
9776
8517
8173
9119
9022
8314
8245
7555
7500
7528
7716
7201
6935
7064
6756
6558
5769
6368
6373
6703

9,0
8,9
8,6
8,5
8,3
8,2
7,9
7,6
6,5
6,3
6,1
6,1
5,9
5,4
5,4
5,2
4,6
4,9
4,3
4,1
4,6
4,5
4,2
4,1
3,8
3,8
3,8
3,9
3,6
3,5
3,5
3,4
3,3
2,9
3,2
3,2
3,3

1840
2093
2102
2205
2198
2406
2515
2220
2309
2443
2537
2710
2538
2547
2281
2163
2075
2161
1858
1828
1966
1962
1923
1585
2004
1996
2074
2074
2125
2274
2457
2461
2411
2647
2334
2617
2246

1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1
1,0
1,1
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,2
1,3
1,1

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
URL=http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0554601S&ti=Osnovni+po
datki+o+sklenitvah+zakonskih+zvez%2C+Slovenija%2C+letno&path 9. 10. 2009
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA

IZJAVA
Študentka Mihaela Dolţan izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki
sem ga napisala pod mentorstvom dr. Joţeta Benčine.
Skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah
dovoljujem objavo tega diplomskega dela na spletni strani šole.
Diplomsko delo je lektorirala Alenka Miklavc.

Podpis:

ZAHVALA
Zahvaljujem se profesorju dr. Joţetu Benčini, ki mi je z marsikaterim preudarnim
nasvetom pomagal, da sem obravnavano temo predstavila zanimivo in
pomembno za posameznika in za področje drţavne in javne uprave.
Zahvalo izrekam tudi lektorici Alenki Miklavc.
Obema iskrena hvala!
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