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(Nad)škofija   __________________________________  

Župnija1  ______________________________________  

Datum  __________________________ št.  _________  Št. poroke  _________ / _________  
 
 

ZAPISNIK PRED POROKO 
 
 

ŽENIN ______________________________________________________________________________  
 (ime in priimek) 

vera2 ___________ stan _______________  poklic ___________________________________________  

oče ________________________________  vera _________  poklic ___________________________  

mati  ______________________________  vera _________  poklic ___________________________  

 (ime in priimek, dekliški priimek) 

Ženin rojen dne _____________________  v kraju __________________________________________  

Krščen dne _________________________  v župniji _________________________________________  

  krstna knjiga leto ________  str. _______  št. _________  

Birman3 dne ________________________  v župniji _________________________________________  

Biva4 na naslovu (pravo ali nepravo domovališče, kan. 102 ZCP) _____________________________________________  

 __________________________________  župnija  _________________________________________  
 
 

NEVESTA ___________________________________________________________________________  
 (ime in priimek) 

vera ____________ stan _______________  poklic ___________________________________________  

oče ________________________________  vera _________  poklic ___________________________  

mati  ______________________________  vera _________  poklic ___________________________  

 (ime in priimek,  dekliški priimek) 

Nevesta rojena dne __________________  v kraju __________________________________________  

Krščena dne ________________________  v župniji _________________________________________  

  krstna knjiga leto ________  str. _______  št. _________  

Birmana dne _______________________  v župniji _________________________________________  

Biva na naslovu (pravo ali nepravo domovališče, kan. 102 ZCP) ______________________________________________  

 __________________________________  župnija  _________________________________________  
 
 
Priprava na poroko 
- z obiskovanjem tečaja za zaročence ali šola za zakon: kdaj in kje? ________________________________________  

- z osebno pripravo pri duhovniku: kdaj? _________________________________________________________  
 

Poročiti5 se želita dne _________________  v župniji _________________________________________  

Po poroki bosta bivala na naslovu  ________________________________________________________  
 
Svobodni stan dokazuje krstni in samski list6 (ali: mrliški list, razglasitev domnevne smrti, sodba cerkvenega 
sodišča, prisega pred pričami, reskript apostolskega sedeža, kan. 1698 ZCP) 
ženina __________________________________  neveste ____________________________________  
 

Oklic7 bo v župnijah _____________________________________  dne __________________________  

Spregled oklica podelil (nad)škofijski ordinariat dne _______________________  št. ________________________________  
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POGOVOR Z ZAROČENCEMA 
 

Zaročenca naj se zasliši ločeno. Vprašanja preverjajo, ali razumeta pomen zakonske zveze, njenih vrednot, dolžnosti in 

lastnosti, ki so potrebne za veljavno sklenitev zakona. 
 

Krščanski zakon je življenjska skupnost med možem in ženo, ki jo ustanovita po lastni odločitvi, svobodno in iz 
ljubezni. Zakon je namenjen medsebojnemu vzajemnemu podpiranju zakoncev in roditvi ter vzgoji otrok. 
Zakonsko zvezo med dvema krščenima je Kristus povzdignil v dostojanstvo zakramenta. Zaročenci morajo pred 
poroko izjaviti, da ne izključujejo lastnosti zakona enost in nerazveznost ter namenov zakona, kot so zakonska 
zvestoba, blagor zakoncev v medsebojni popolni podaritvi in pripravljenost sprejeti in krščansko vzgajati otroke.  
 

Ženin  Nevesta 
 
 
 
 

1. Ste v smislu gornjih navedb 
pripravljeni svobodno in premišljeno 
skleniti krščanski zakon? 

 

 2. Postavljate za uresničitev življenjske 
zveze kakšne pogoje? Ste sklenili 
predporočno pogodbo? (Če da, je 
potrebno predložiti kopijo.) 

 

 3. Koliko časa se poznata? Ste 
pripravljeni vedno bolj poglabljati 
svojo življenjsko skupnost in 
izključevati vse, kar bi moglo škodovati 
medsebojni podaritvi in zvestobi? 

 

 
 
 
 

4. Po Kristusovi besedi je zakon trajna 
skupnost moža in žene. Imate namen v 
zakonu vztrajati za vedno? 

 

 
 
 
 

5. Ste pripravljeni v zakonu sprejemati 
otroke in storiti vse, da bodo vzgojeni v 
krščanskem duhu? 

 

 
 
 
 

6. Ste bili morda že poročeni civilno ali 
cerkveno? S kom? Kako in zakaj je ta 
zakon prenehal? 

 

 7. Imate iz morebitnih prejšnjih zvez 
obveznosti do partnerice/partnerja ali 
otrok? Je zaročenka/zaročenec s tem 
seznanjen/a? 

 

 
 
 
 

8. Vas bremeni kakšna cerkvena kazen, 
ste javno zavrgli katoliško vero ali 
izstopili iz Katoliške Cerkve? 

 

 
 
 
 

9. K zakonu spada sposobnost spolne 
podaritve. So vam znane kakšne hibe s 
tega področja? 

 

 10. Bi karkoli lahko izključevalo 
možnost sklenitve zakona (prejeti sveti 
red, redovna zaobljuba, ugrabitev ali 
pridrževanje, fizična ali moralna 
vpletenost pri umoru sozakonca, krvno 
sorodstvo, svaštvo, posvojitev)? 

 

 11. Ali ste morda prikrili kaj takega, kar 
bi lahko zelo motilo zakonsko življenje 
(npr. zasvojenost ali resne bolezenske 
oz. psihične motnje)? 
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Katoliška Cerkev bo z upoštevanjem državne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov zbrane 
podatke zaročencev skrbno varovala. Zaročenca sta o tem obveščena in se strinjata, da Cerkev podatke za 
namen sklenitve cerkvene poroke oz. vodenje matičnih knjig obdeluje na predpisani način. To potrjujeta s 
podpisom v izjavi zaročencev.  
 

IZJAVA ZAROČENCEV 
 

Podpisani izjavljam, da svobodno in premišljeno 
sklepam krščanski zakon. Vsi podatki, ki sem jih 
navedel, so resnični. Dovoljujem njihovo obdelavo 
in hranjenje po cerkvenopravnih predpisih. 
Dovoljujem objavo tistih podatkov,  ki so potrebni 
za izvedbo oklica.  
 
 __________________________________________  

(podpis ženina) 

 

Podpisana izjavljam, da svobodno in premišljeno 
sklepam krščanski zakon. Vsi podatki, ki sem jih 
navedla, so resnični. Dovoljujem njihovo obdelavo 
in hranjenje po cerkvenopravnih predpisih. 
Dovoljujem objavo tistih podatkov,  ki so potrebni 
za izvedbo oklica. 
 
 __________________________________________  

(podpis neveste) 

 
 

Podpisano vpričo: ______________________________________________________________________  
 (ime in priimek ter služba) 

 
 
Ali je bil prejem zakramenta pokore in svete evharistije zaročencema priporočen (kan. 1065, § 2)?   Da   Ne 
 
Pri mladoletnih. Ali starši nasprotujejo sklenitvi zakona (kan. 1071, § 1, tč. 6)?   Da   Ne 
 
Za potrebno pozakonitev otrok/a (kann. 1139 in 1140) je bil postopek izveden dne:  ____________________________________  
 
Civilno8 je/bo zakon sklenjen dne__________________ v kraju  _______________________________________________  
 
 
 
 

Spregled razdiralnega zadržka9  __________________________________________________  podelil: 

 ______________________________________  dne ________________  št.  _____________________  
 
Dovoljenje krajevnega ordinarija za sklenitev mešanega zakona10 (kann. 1124, 1125 in 1127) podelil:  

 ______________________________________  dne ________________  št.  _____________________  
 

Dovoljenje krajevnega ordinarija za prisostvovanje poroki11 (po kan. 1071) zaradi __________________  

 _____________________________________________________________________________  podelil:  

 ______________________________________  dne ________________  št.  _____________________  
 
 
Morebitne opombe  _____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 
 

ODPUSTNICA12
 (kan. 1115) 

Za poroko v župniji ________________________________________________________________________ 

je tukajšnji župnijski urad izdal odpustnico z dne _____________________  št.________________________ 
 

______________________________ 
 M. P.  (podpis župnika) 



 ______________________________________________________ 
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POOBLASTILO13 za prisostvovanje sklenitvi zakona (kan. 1111) 
 
Na osnovi pooblastila z dne ___________________, št. _____________, bo prisostvoval sklenitvi zakona 
 
__________________________________________________________ 
 (ime in priimek ter služba) 
 
Župnijski urad _________________________________ ____________________________ 
 M. P.  (podpis župnika) 

 
 
 

ZAPISNIK O SKLENITVI ZAKONA (kan. 1108) 
 
Ženin ________________________________ in nevesta ______________________________________  

potrjujeva, da sva pred pričama sklenila cerkveni zakon 

dne _________________ v cerkvi  _________________________________________________________  
 
 ________________________________________   _________________________________________  
 (podpis ženina) (podpis neveste) 

Ženinova priča  ____________________________  Nevestina priča  ____________________________  

poklic ___________________________________  poklic ____________________________________  

bivališče _________________________________  bivališče __________________________________  
 
 ________________________________________   _________________________________________  
 (podpis priče) (podpis priče) 

 
Poroki je prisostvoval _____________________________________ 
 (ime in priimek ter služba) 

  ___________________________________  
 M. P.  (podpis poročitelja) 

 
 
 
VPIS CERKVENE POROKE (kann. 1121 in 1122) 
 
Sklenitev zakona sem vpisal v poročno knjigo leto  _____________ str.  _____________ št.  ___________  
Sklenitev zakona sem vpisal v krstno knjigo ženina dne  _______________________________________  
Sklenitev zakona sem vpisal v krstno knjigo neveste dne  _______________________________________  
 
SPOROČILA O SKLENITVI ZAKONA (kan. 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 
 
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.  ___________  
 
 ____________________________ 
 M. P.  (podpis) 


	Škofija: 
	Župnija: 
	Datum: 
	Številka: 
	Št: 
	 poroke: 

	Leto: 
	Ženin vera: 
	Ženin stan: 
	Ženin poklic: 
	Ženin oče: 
	Ž O vera: 
	Ž O poklic: 
	Ženin mati: 
	Ž M vera: 
	Ž M poklic: 
	Ženin rojen dne: 
	Ženin rojen kraj: 
	Ženin krščen dne: 
	Ženin krščen župnija: 
	Ženin birman dne: 
	Ž KK leto: 
	Ž KK str: 
	Ž KK št: 
	Ženin birman župnija: 
	Ženin biva 1: 
	Ženin biva 2: 
	Ženin biva župnija: 
	Nevesta vera: 
	Nevesta stan: 
	Nevesta poklic: 
	Nevesta oče: 
	N O vera: 
	N O poklic: 
	Nevesta mati: 
	N M vera: 
	N M poklic: 
	Nevesta rojena dne: 
	Nevesta rojena kraj: 
	Nevesta krščena dne: 
	Nevesta krščena župnija: 
	Nevesta birmana dne: 
	N KK leto: 
	N KK str: 
	N KK št: 
	Nevesta birmana župnija: 
	Nevesta biva 1: 
	Nevesta biva 2: 
	Nevesta biva župnija: 
	Tečaj: 
	Priprava: 
	Poroka župnija: 
	Bivališče po poroki: 
	Svobodni stan ženina: 
	Svobodni stan neveste: 
	Oklic župnije: 
	Oklic župnije dne: 
	Spregled oklica dne: 
	Spregled oklica št: 
	Počisti: 
	Ženin 1: 
	Nevesta 1: 
	Ženin 2: 
	Nevesta 2: 
	Ženin 3: 
	Nevesta 3: 
	Ženin 4: 
	Nevesta 4: 
	Ženin 5: 
	Nevesta 5: 
	Ženin 6: 
	Nevesta 6: 
	Ženin 7: 
	Nevesta 7: 
	Ženin 8: 
	Nevesta 8: 
	Ženin 9: 
	Nevesta 9: 
	Ženin 10: 
	Nevesta 10: 
	Ženin 11: 
	Nevesta 11: 
	Zapisnikar: 
	Pozakonitev dne: 
	Civilno dne: 
	Civilno kraj: 
	Razdiralni zadržek: 
	Odrinariat spregled: 
	Spregled zadržek dne: 
	Spregled zadržek št: 
	Ordinariat dovoljenje: 
	Dovoljenje dne: 
	Dovoljenje št: 
	razlog 1: 
	razlog 2: 
	Ordinariat 1071: 
	1071 dne: 
	1071 št: 
	Opombe 1: 
	Opombe 2: 
	Opombe 3: 
	Odpustnica župnija: 
	Odpustnica dne: 
	Odpustnica št: 
	Pooblastilo dne: 
	Pooblastilo poročitelj: 
	Pooblastilo št: 
	Pooblastilo župnija: 
	ŽENIN Ime in priimek: 
	NEVESTA Ime in priimek: 
	Poroka datum: 
	Poroka cerkev: 
	Priča Ž: 
	Priča N: 
	Priča Ž poklic: 
	Priča N poklic: 
	Priča Ž bivališče: 
	Priča N bivališče: 
	Poročitelj: 


