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SKLENITEV ZAKONSKE / PARTNERSKE ZVEZE PRI UPRAVNI ENOTI PIRAN 
 

Splošne informacije 
 

Prostori in čas: 
 

Upravna enota Piran ima za sklepanje zakonskih / partnerskih zvez  uradno določene prostore 

v:  
 

♦ Piranu, v občinski mestni palači (dvorana Domenica Tintoretta v prvem nadstropju), na 

naslovu Tartinijev trg št. 2 (prostor ni dostopen za invalide) - ob sobotah od 13. do 

najkasneje 18. ure (od 15. septembra do 15. maja) ter od 14. do najkasneje 19. ure (od 15. 

maja do 15. septembra); 

♦ Luciji, na sedežu upravne enote, Obala 114/a, prvo nadstropje trgovsko poslovnega 

centra, v pisarni št. 16 (dostop za invalide je omogočen) - ob torkih v času uradnih ur 

upravne enote (od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure).  
 

Sklenitev zakonske / partnerske zveze je izjemoma mogoča tudi izven zgoraj navedenih uradnih 

prostorov ali izven uradnega časa, če to zahtevata bodoča zakonca / partnerja in navedeta za to 

pomembne razloge in če to dopuščajo možnosti upravne enote. 

Bodoča zakonca / partnerja, ki zaprosita za sklenitev zakonske / partnerske zveze izven uradnih 

prostorov ali izven določenega časa, morata prijavi za sklenitev zakonske / partnerske zveze, 

poleg zahtevanih listih, predložiti tudi soglasje lastnika ali upravljavca prostora, kjer bo 

potekala slovesna sklenitev zakonske / / partnerske zveze. Prijava in vloga za poroko izven 

uradnih prostorov se vloži najkasneje 30 dni pred nameravano sklenitvijo zakonske / / 

partnerske zveze.  

Za sklenitev zakonske / partnerske zveze izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa, 

krijeta bodoča zakonca / partnerja stroške v znesku 170,00 EUR. Stroške morata poravnati 

najmanj 5 dni pred sklenitvijo zakonske / partnerske zveze, sicer se sklenitev zakonske / 

partnerske zveze izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa ne izvede. 
 

Informacije, rezervacije terminov in kontakti: 
 

Termin (datum in uro) ter kraj slovesne sklenitve zakonske / partnerske zveze (v uradnih 

prostorih in izven) je možno rezervirati vnaprej v skladu z možnostmi upravne enote in 

razpoložljivostjo uradnih oseb. 

Če bo zakonska / partnerska zveza sklenjena v uradnih prostorih v Piranu, morata bodoča 

zakonca / partnerja navesti tudi predvideno število svatov (največ 40 svatov) in predvideno 

število avtomobilov (občina poskrbi za prost vstop v mesto in rezervacijo parkirnih mest za 3 

osebne avtomobile po 14. uri). Bodoča zakonca / partnerja lahko matičarki zaupata tudi njune 

morebitne posebne želje glede slovesnega dogodka. Poskušali jih bomo uresničiti v skladu z 

možnostmi in v okviru pričakovanj bodočih zakoncev.  
 

Rezervacije in informacije so na voljo med uradnimi urami: 

− po telefonu na št. 05/ 6710-400   

− po elektronski pošti na elektronski naslov: ue.piran@gov.si 

− ali osebno na sedežu organa v pisarni  št. 30 v Luciji, Obala 114 A, 1. nadstropje. 
 

 



 

Uradne ure Upravne enote Piran: 

ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure 

sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure 

petek od 8. do 13. ure 
 


