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ZAPISNIK O SKLENITVI ZAKONA (kan. 1108) 

Ženin................................................................................ in nevesta ………………………………………….. 

sta sklenila zakon po civilni določbi dne ………………………………………………....……………………… 

v kraju …………………………….……….. občina ……………………………… št. …....…………………… 

Potrjujeva, da sva pred pričama sklenila cerkveni zakon 

dne ……………………………. ……….v cerkvi …………………………………………………………………….. 
  

............................................................................................
(podpis ženina) 

..........................................................................................
(podpis neveste) 

  
Ženinova priča …………………………………………..

(ime in priimek) 
Nevestina priča ………………………………………… 

(ime in priimek) 

poklic ……………………………………………………. poklic ………………………………………………… 

bivališče ………………………………………………… bivališče ……………………………………………… 
 

……………………………………………………………
(podpis priče) 

…………………………………………………………
(podpis priče) 

Poročil ju je (ime in priimek) …………………………... ………………………………………………………….. 
 (podpis poročitelja) 

pečat 

VPIS CERKVENE POROKE (kann. 1121, 1122) 

Sklenitev zakona sem vpisal v poročno knjigo zv. …………………. str. …………………. št. ………………. 

Sklenitev zakona sem zaznamoval v krstni knjigi ženina dne …………………………………………………… 

Sklenitev zakona sem zaznamoval v krstni knjigi neveste dne ………………………………………………….. 

SPOROČILA O SKLENITVI ZAKONA (kann. 1122)

Župniji ženinovega krsta je bilo sporočilo poslano dne ……………………………….. št. …………………….. 

Župniji nevestinega krsta je bilo sporočilo poslano dne ……………………………….. št. …………………..... 

Župniji, ki je izdala odpustnico, je bilo sporočilo poslano dne ……………………………….. št. ……………... 

POTRDILO O VPISU SKLENITVE ZAKONA (po domačem pravu)

Župnija ženinovega krsta je potrdila vpis poroke v krstno knjigo dne ………………………….. št. ……………

Župnija nevestinega krsta je potrdila vpis poroke v krstno knjigo dne ………………………….. št. …………... 

Župnija, ki je izdala odpustnico, je potrdila vpis sklenitve zakona dne ………………………….. št. ………….. 

…………………………………………
(pečat) (podpis)
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Škofija ………………………………………………..  

Župnija ……………………………………………….  

Župnijski urad, dne …………………. št. …………… Št. poroke …………… / …………….
 

ZAPISNIK PRED POROKO 
 

ŽENIN ……………………………………………………………………………………………………………
(priimek, ime)

 

vera …………………… stan ………………………... poklic ……………………….

oče ……………………………………………………. vera ……………………... poklic …………………… 

mati ……………………………………………………... vera ……………………... poklic …………………… 
(ime in dekliški priimek)  

 

Ženin rojen dne ……………………………………… v kraju ………………………………………………….. 

Krščen dne ……………………………………………... v župniji ………………………………………………... 

 krstna knjiga zv. …………. str. …………… št. ………. 

Birman dne …………………………………………….. v župniji ………………………………………………... 

Bivališče ………………………………………………... župnija ………………………………………………...... 

V tukajšnji župniji biva od (kan. 102) ………………………………………………......................................................... 
 

NEVESTA ……………………………………………………………………………………………………………
(priimek, ime)

 

vera …………………… stan ………………………... poklic ……………………….

oče ……………………………………………………. vera ……………………... poklic …………………… 

mati ……………………………………………………... vera ……………………... poklic …………………… 
(ime in dekliški priimek)  

 

Nevesta rojena dne………………………………… v kraju ……………………………………………….. 

Krščena dne ………………………………………... v župniji ……………………………………………... 

 krstna knjiga zv. …………. str. …………… št.……. 

Birmana dne …………………………………….. v župniji ……………………………………………... 

Bivališče ……………………………………………... župnija ……………………………………………...... 

V tukajšnji župniji biva od (kan. 102) ………………………………………………......................................................... 
 

Poročiti se želita dne …………………………………….. v …………………………………………………… 

Bivališče po poroki (naslov in župnija) ……...…………………………………………………………………….. 
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Oklic bo (kann. 1067, 1069, 1070) 
 

 V župnijah …………………………………………………………. dne ………………………………………. 

Spregled oklica podelil (nad)škofijski ordinariat dne ………………………………………………. št. ………………………………… 
 

Svobodni stan dokazuje (kann. 1066, 1068, 1113, 1114, 1707) 
 

Samski list ženina (ali: mrliški list, razglasitev domnevne 
smrti, sodba cerkvenega sodišča, spregled samskega lista, 
razodetna prisega.) 

 

Samski list neveste (ali: mrliški list, razglasitev domnevne 
smrti, sodba cerkvenega sodišča, spregled samskega lista, 
razodetna prisega.) 

Župnija ………………………………………………. Župnija ………………………………………………. 

dne …………………….……… št. …………………. dne …………………….……… št. …………………. 
 

Pri prvotno samo civilno poročenih in nato razvezanih katoličanih je potrebno ugotoviti: 
kako so izpolnjene naravne obveznosti do zakonca in otrok iz prejšnje zveze (kann, 1071 § 1, št.3, 1154), ali sta se poročila v smrtni 
nevarnosti ali ker v 30 dneh nista mogla priti do duhovnika. 

Pri prvotno samo civilno poročenem nekatoličanu je potrebno ugotoviti:
ali je bil njegov prvi zakon veljaven (prim. kann. 1096-1107) po božjem naravnem pravu, ali je pri sklenitvi zakona šlo za celovito 
življenjsko skupnost (kann. 1055. § 1) in ali je bila podana psihična sposobnost za sklenitev zakona (kan. 1095). 

 
Pri mladoletnih je potrebno dobiti dovoljenje ordinarija. 
Če starši ne vedo za nameravano sklenitev zakona ali, če sklenitvi zakona nasprotujejo iz pametnih razlogov (kan, 1071, § l, št. 6)?

 
...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

Kako sta se zaročenca pripravila na sklenitev zakona: 
 
a) z obiskovanjem tečaja za zaročence ali šola za zakon: kdaj in kje? ………………………………………………………………….. 

b) z osebno pripravo pri duhovniku: kdaj? ………………………………………………………………………………………………. 

Duhovnik naj preveri, ali zaročenca sprejemata zakonsko zvezo : 
a) kot celovito življensko skupnost, naravnano v blagor zakoncev in roditev ter vzgojo otrok (kann. § 1,1134-1136), b) za katero je 
bistvena enost in nerazvezanost (kann. 1056,1099), c) z enakimi dolžnostmi in pravicami zakoncev (kan. 1135). 

Duhovnik naj preveri ali je privolitev zaročencev v zakon neoporečna glede : 
a) same privolitve (kann. 1057,1101), b) sposobnosti za zakon (kann. 1095,1096), c) zmote v osebi ali v lastnosti osebe (kann. 1097), 
č) zvijačne prevare (kann. 1098), d) pogoja (kan. 1102), e) sile ali hudega zunanjega strahu (kan. 1103). 

 

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

Razdiralni zadržki:
1. Nezadostna starost (kann. 1072, 1083). - 2. Nezmožnost spolne združitve (kan. 1084). - 3. Obstoječa vez prejšnjega zakona (kan. 
1085). - Poroka z nekrščeno osebo kan. 1086). - 5. Prejeti sveti redovi (kan. 1087). - 6. Večna javna zaobljuba čistosti v redovni 
ustanovi (kan. 1088). - 7. Ugrabitev ali pridrževanje (kan. 1089). - 8. Umor sozakonca (kan. 1090 § 1); fizično ali moralno sodelovanje 
pri umoru sozakonca (kan. 1090, § 2). -9. Krvno sorodstvo v ravni črti (kan. 1091,§ 1), v stranski črti do vključno 4. kolena (kan. 
1091, § 2). - 10. Svaštvo v ravni črti (kan. 1092). - 11. Javna spodobnost (kan. 1093). - 12. Zakonito sorodstvo iz posvojitve v ravni 
črti in 2. kolenu stranske črte (kan. 1094) 

 

Spregled zadržka pod št. …………………     podelil:…………………………………………………………………………………….. 

dne …………………………….................  št. ……………………………………………. 

Sklenitev mešanega zakona z dovoljenjem krajevnega ordinarija (kann. 1124,1125,1127)  
Navedemo, kdo je dovoljenje izdal, z datumom in številko. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Dopustno prisostvovanje sklenitvi zakona z dovoljenjem ordinarija (kan. 1071): 
Brezdomci, ovire civilnega prava, naravne obveznosti do zakonca ali otrok iz prejšnje zveze, javno zavrženje katoliške vere, cerkvena 
kazen, mladoletnik brez vednosti staršev ali ob njihovem pametnem nasprotovanju, zastopnik. 
Navedemo, kdo je dovoljenje izdal, z datumom in številko, in za katero zadevo

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ali je bil prejem zakramenta pokore in svete evharistije zaročencema zelo priporočen (kan. 1065, § 2)?                   Da          Ne 

Za potrebno pozakonitev otrok/a (kann. 1139,1140) je bil postopek izveden dne: …………………………………………………  
 

IZJAVA ZAROČENCEV 
 

Podpisani izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih tu 
navedel, resnični. Zavedam se odgovornosti, ki si jo 
nalagam s cerkveno poroko. 

Z nevesto............................... …………………………
želim skleniti krščanski zakon. Vem, kaj je namen 
zakona in poznam svoje dolžnosti. Zavedam se, da je 
krščanski zakon zakrament. Po svojih najboljših močeh 
se bom trudil ohranjati ljubezen in zvestobo. V to 
poroko me nihče ne sili, zato v zakon stopam 
prostovoljno in brezpogojno. 
 
 
 
 (podpis ženina) 

Podpisana izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih tu 
navedla, resnični. Zavedam se odgovornosti, ki si jo 
nalagam s cerkveno poroko. 
 
Z ženinom ………………………………………….... 
želim skleniti krščanski zakon. Vem, kaj je namen 
zakona in poznam svoje dolžnosti. Zavedam se, da je 
krščanski zakon zakrament. Po svojih najboljših 
močeh se bom trudila ohranjati ljubezen in zvestobo. 
V to poroko me nihče ne sili, zato v zakon stopam 
prostovoljno in brezpogojno. 
 
 
 

(podpis neveste) 
  

 
Podpisano vpričo duhovnika: …………………………………………………………………………………… 

(ime in priimek ter služba) 

 

 

 

 

 

POOBLASTILO za prisostovanje sklenitvi zakona (kann. 1108, 1111, 1113, 1114) 

 

Na osnovi pooblastila št. …………………………………………….. z dne …………………………………. 

bo prisostvoval sklenitvi zakona …………………………………………………………………………………. 
(ime in priimek ter služba duhovnika) 

Župnijski urad …………………………………… ……………………………………………
(ime) (pečat) (župnik) 

ODPUSTNICA (kan. 1115) 

Za poroko v župniji ……………………………………………………………………………………………......... 

je tukajšnji župnijski urad izdal odpustnico z dne ……………………………………… št. ……………………… 

 
……………………………………………………………

(pečat) (župnik) 


