
URADNE URE IN SPLOSNE INFORMACIJE

Uradne ure Upravne enote Zalec:

REPUBLIKA SLOVENI}A
UPRAVNA ENOTA ZALEC

Ulica Savinjske eete 5, 3310 Zalec

T: 03 713 51 11

F: 01 300 70 73

E: ue.zalec@gov.si

www.upravneenote.gov.si/zalecl

POGOJI ZA
SKLENITEV

ZAKONSKEZVEZE

Poslovni eas Upravne enote Zalec:

ponedeljek

torek
sreoa

ponedeljek

torek

detrtek

od 7.30 do 15.00

od 7.30 do 15.00

od 7.00 do 17.00

od 7.30 do 13.00

od 7.30 do 15.00

od 7.30 do 15.00

od 7,00 do 17.00

od 7.30 do 15.00

od 7,30 do 13.00

Svetovalka za pom06 strankam: SLOVENSKIH
DRZAVLJANOV V

REPUBLIKI SLOVENIJI
dll 

o
telelon: 03 713 51 25
e-poSta: ue.zalec@gov.si

KRAJEVNA URADA:

RAJEVNI URAD VRANSKO
Vransko 59, 3305 Vransko
Telefon: 03 703 28 20

TOREK od 8. 00 do 12.00 in od 12.30 do 15.00

KRAJEVNI URAD POLZELA
lvlalteska cesta 28, 3313 Polzela

Telelon: 03 703 32 19

SREDA od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30

*



UVOD

Zakonska zveza je z zakonom urejena zakonska
skupnost moZa in Zene. Temelji na svobodni
odloeitvi skleniti zakonsko zvezo. na
obojestranski eustveni navezanosti, vzajemnem
spo5tovanju, razumevanju, zaupanju in

medsebojni pomodi. V zakonski zvezi sta
zakonca enakooravna.

KDO

Dve praviloma polnoletni

osebi razli6nega spola, ki

se Zelita porociti oziroma
skleniti zakonsko zvezo.

OBMOEJE PRISTOJNOSTI

Zakonska zveza se sklepa javno in slovesno v
posebej dolodenih uradnih prostorih, ki jih doloei
upravna enota, na katerem obmo6ju bo
sklenjena zakonska zveza. Skleniti se sme ludi
na drugem meslu, 0e to zahtevata bododa
zakonca in navedeta za to pomembne razloge.
Upravna enota Zalec ima kot uradni proslor
dolo0eno:
- salon v Savinovi hiSi v Zalcu,
- salon v Schwentnerjevi hiai na Vranskem
- in gotsko dvorano v Gradu Komenda na

Polzeli.
- Zakonska zveza se lahko sklene tudi v seini

KJE IN KAKO

Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se
prijavita matiearju, ki vodi matieni register za
naselje, kjer 2elita skleniti zakonsko zvezo. Osebi,
ki nameravata skleniti zakonsko zvezo. v prijavi
izjavita, da svobodno sklepata zakonsko zvezo in

da so izpolnjeni pogoji za njeno veljavnost.

Za priiavo sklenitve zakonske
zveze bodoca zakonca
potrebujeta:

- osebni dokument in
- navedeta podatke o

prieah (osebno ime,
datum rojstva, stalno prebivaliSee).

- Ce je bil kateri od bododih zakoncev 2e
poro6en in upravni organ ne razpolaga z
dokazilom o prenehanju zakonske zveze,
predloZi tudi dokazilo o prenehanju
prejSnje zakonske zveze

DODATNE INFORMACIJE

Nadelnik lahko z odlodbo dovoli sklenitev
zakonske zveze izven uradnih prostorov.

Pomembni razlogi, ki opravieujejo sklenitev izven
uradnih prostorov, so tisti, ki onemogodajo
prisotnost bodoeih zakoncev v uradnih prostorih
(bolezen, starost, nepokretnost, zapoo" Sklenitev
zakonske zveze izven uradnih prostorov se
izjemoma lahko dovoli tudi iz drugih razlogov
glede na mo2nosti upravne enote, ki bi bila
Dristoina za sklenitev zakonske zveze.

STROSKI, TAKSA

Sklenitev zakonske zveze v
uradnih prostorih in na
sede:u Upravne enote Zalec

Je upravne takse prosta.

SKLENITEV ZAKONSKE
URADNIH PROSTOROV

ZVEZE IZVEN

Ce Zelita bododa zakonca skleniti zakonsko zvezo
izven uradnega prostora ali izven uradnega oasa
dolodenega za sklepanje zakonskih zvez, morata
30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske
zveze na upravni enoti vloziti vlogo. K vlogi je
potrebno prilo2iti soglasje za uporabo lokacije za
sklenitev zakonske zveze, bodoca zakonca pa

krijeta tudi stroske za
sklenitev zakonske zveze v
znesku 170,00 evrov.
Sklenitev zakonske zveze
se dovoli z odlo6bo.

Ostale stroske, ki so povezani s poroko izven
uradnih prostorov (najem prostora in dodatna
ponudba), dolodijo lastniki prostorov, krijeta pa jih

bododa zakonca.
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sobi Upravne enote Zalec. I'J


