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Dovoljenje ministra, pristojnega za družino, za sklepanje zakonskih in
partnerskih zvez v času epidemije

Spoštovani,

z današnjim dnem je v veljavo stopil Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni
omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 163/20). Navedeni odlok v 2. členu med drugim določa, da
minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev
zakonskih in partnerskih zvez.
Skladno z določbami Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in
67/19 – ZMatR-C; v nadaljnjem besedilu: DZ) se zakonska zveza sklene pred matičarjem in
načelnico ali načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo. Zakonska zveza se
lahko sklene tudi pred matičarjem in županjo ali županom občine, na območju katere se
zakonska zveza sklepa: lahko pa se sklene tudi samo pred matičarjem. Za sklenitev zakonske
zveze je potrebna navzočnost obeh bodočih zakoncev, matičarja, načelnika upravne enote ali
od njega pooblaščene osebe ali župana in dveh prič; zakonska zveza pa se lahko sklene tudi
brez navzočnosti prič, če bodoča zakonca tako želita.
Iz navedenih določb izhaja, da DZ kot materialni zakon za področje sklepanja zakonskih zvez,
omogoča različne načine sklepanja zakonskih zvez. Pri sami sklenitvi zakonske zveze je
predvidena prisotnost 6 oseb (tj. oba bodoča zakonca, načelnik oziroma pooblaščena oseba,
matičar in priči), zakonska zveza pa se na željo bodočih zakoncev lahko sklene tudi samo ob
prisotnosti matičarja ter tudi brez prič, kar pomeni, da so v tem primeru obvezno prisotne 3
osebe. Zakonske zveze se sklepajo v uradnih prostorih, DZ pa omogoča tudi sklepanju
zakonskih zvez zunaj uradnih prostorov (ob upoštevanju želja bodočih zakoncev ter zmožnosti
posamezne upravne enote).

Zakon o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) v drugem odstavku 4. člena določa, da se
pogoji za sklenitev in veljavnost partnerske zveze, presojajo smiselno v skladu s pogoji za
sklenitev in veljavnost zakonske zveze, kot jih določa zakon, ki ureja zakonsko zvezo.
Ob upoštevanju trenutnih epidemiološki razmer v Republiki Sloveniji in v ta namen odrejenih
ukrepov, v skladu z določbo četrtega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja
ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
(Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20; v nadaljevanju Odlok), dovoljujem sklepanje
zakonskih in partnerskih zvez na vseh upravnih enotah v Republiki Sloveniji, ob pogoju
da so pri sklenitvi prisotne največ 3 osebe (tj. bodoča zakonca oziroma partnerja ter
matičar) ter ob upoštevanju vseh priporočil pristojnih organov in spoštovanju vseh
veljavnih ukrepov za preprečitev širjenja virusne okužbe.

S spoštovanjem,

Janez CIGLER KRALJ
MINISTER

Vročiti:
- vsem UE v Republiki Sloveniji (elektronsko),
- Ministrstvo za javno upravo, v vednost (elektronsko),
- Ministrstvo za notranje zadeve (elektronsko).

