POVPRAŠEVANJE:
Darila ob porokah
VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE:
»Zanima nas kako imajo v drugih občinah organizirano obdarovanje ob sklenitvi zakonske
zveze? Ali mladoporočencema podarijo še kakšno simbolično darilo in kakšno?«
ODGOVORI OBČIN:
BLED:
Sporočam Vam, da naša občina Bled ne obdaruje mladoporočencev, je pa potem toliko bolj
radodarna pri bonih za novorojence.
BOHINJ:
Za vse, ki sklenejo zakonsko zvezo v Bohinju ne pripravljamo daril.
V primeru, ko poroča naš župan , vedno gre za občane Bohinja in to predvsem ob jubilejnih
porokah. Takrat pa Občina Bohinj prispeva simbolično darilo ‐ to so knjige, kakšne slike, ki
ne presegajo vrednosti knjig do 50 EUR.
CERKVENJAK:
Ne, darila jim ne podarimo. Brezplačno lahko koristijo prostor, zraven pa jim damo še
penino – gratis.
DIVAČA:
V naši občini mladoporočencev ne obdarjamo.
DOBRNA:
V Občini Dobrna mladoporočencem, ki se poročijo v naši občini poklonimo komplet dveh
kozarcev za penino, ki imajo vgraviran grb in ime naše občine. Kozarce nam izdelajo in
pakirajo v Steklarni Rogaška Slatina. Priložimo tudi čestitko.
GORNJA RADGONA:
Občina Gornja Radgona ne obdaruje mladoporočencev ob sklenitvi zakonske zveze.

GORNJI GRAD:
Občina Gornji Grad za darila ob porokah nima predvidenih finančnih sredstev in
obdarovanja ob porokah ne izvaja.
JESENICE:
Na Občini Jesenice mladoporočencev ne obdarujemo.
Ob obnoviti poročne zaobljube (zlata poroka, biserna poroka) pa jubilantoma podarimo
darilo in udeležence poroke pogostimo s pijačo.
KOBARID
Mladoporočencema podarimo ʺmalo drugačenʺ album za slike.
KOMEN:
Občina Komen ne dodeljuje denarnih ali drugih spodbud za mladoporočence.
KOSTEL:
V občini Kostel obdarimo mladoporočenca, ki za sklenitev zakonske zveze izberejo kraj v
naši občini (gre za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov) in želijo, da jih poroči
naš župan. Podarimo jim knjigo‐monografijo, ki smo jo izdali ali pa pripravimo košarico
domačih izdelkov naših ponudnikov.
LAŠKO:
Občina Laško obdaruje samo ob jubilejnih porokah, in sicer z listino in steklenima vrčema.
LENDAVA:
Občina Lendava ne poklanja daril ob porokah mladoporočencem.
LJUBNO:
Sporočam vam, da v Občini Ljubno mladoporočence obdarimo z dvema kristalnima
kozarcema Steklarne Rogaška Slatina.
LOŠKI POTOK:
V občini Loški Potok takega obdarovanja nimamo in ga tudi ne načrtujemo.
LUČE:
Mladoporočencem, ki se poročijo v poročni sobi na Občini Luče, podarimo dva keliha, na
katerih sta vgravirana prstana , grb in napis Občina Luče. Priložimo tudi čestitko.
MIREN – KOSTANJEVICA:
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Občina Miren‐Kostanjevica za ta namen nima sredstev v proračunu.
NOVA GORICA:
Mestna občina Nova Gorica podari novoporočencema ob sklenitvi zakonske zveze buteljko
penine vinarja iz našega okoliša in županovo čestitko. Buteljka ima posebno etiketo z
znakom naše občine.
PODVELKA:
Občina Podvelka mladoporočencem o sklenitvi zakonske zveze podari kristalne kozarce z
vgraviranim grbom Občine Podvelka ter napisom Občina Podvelka. Občina Podvelka ima
sprejet tudi P R A V I L N I K o protokolarnih obveznostih pri izvedbi jubilejnih porok v
Občini Podvelka (MUV, št. 16/2012). V 1. členu je navedeno: Po tem pravilniku se pod
jubilejne poroke pojmuje: zlata poroka, biserna poroka in diamantna poroka. V 2. Členu je
navedeno: Zaradi posebnega pomena, ki ga ima v življenju zakoncev jubilejna poroka, zaradi
posebnega pomena družine in partnerstva ter zaradi utrjevanja pripadnosti lokalni
skupnosti, Občina Podvelka ob izvedbi jubilejne poroke zagotovi:
– protokolarno darilo (kozarce z napisom in grbom občine in knjigo s posvetilom – zbornik),
– izdaja potrdila in vpis v knjigo jubilejnih porok.
POLZELA:
Občina Polzela mladoporočencema podari Monografijo, knjigo o Polzeli.
PREBOLD:
Občina Prebold podarja ob tej priložnosti aranžirana kozarca (dva v kompletu) z emblemom
Občine Prebold.
PREVALJE:
Imamo organizirano obdarovanje ob sklenitvi zakonske zveze, in sicer mladoporočencema
podarimo 2 kristalna kozarca za vino z graviranimi imeni ter datumom poroke.
RADENCI:
Občina Radenci ob sklenitvi zakonske zveze mladoporočencem ne daje posebnega darila.
RADOVLJICA:
Občina Radovljica mladoporočencev ne obdaruje.
SEVNICA:
V Občini Sevnica se mladoporočencem ob poroki na sevniškem gradu pokloni simbolno
darilo, in sicer slika sevniškega gradu s posvetilom.
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SEŽANA:
V Občini Sežana ni navada, da bi se ob porokah obdarjevalo. Izjema so le zlate, biserne in
diamantne poroke. Takrat pripravimo simbolično darilo.
SODRAŽICA:
Občina Sodražica nima organiziranega obdarovanje ob sklenitvi zakonske zveze.
SREDIŠČE OB DRAVI:
Na občini Središče ob Dravi obdarujemo samo zlatoporočence z simboličnim darilom.
SVETA ANA:
Občina Sveta Ana ob sami poroki časti penino in izroči simbolično darilo v katerem je
stenska ura in vino.
ŠALOVCI:
Občina Šalovci podarja mladoporočencem monografijo občine.
ŠTORE:
Občina Štore ob poročanju mladoporočencema podari simbolično darilo, in sicer,
šopek rož ter kristalno vazo iz Rogaške Slatine.
TURNIŠČE:
Občina Turnišče zagotovi brezplačno dvorano ker UE ne plačuje več in skromno krasitev.
Daril ne dajemo.
VERŽEJ:
Občina Veržej ob sklenitvi zakonske zveze mladoporočencema podari 6 delni komplet
kristalnih kozarcev ali kristalno vazo.
VODICE:
Občina Vodice nima organiziranega obdarovanja ob sklenitvi zakonske zveze in tako
mladoporočencem tudi ne podarja simboličnih daril.
ZREČE:
Občina Zreče ob sklenitvi zakonske zveze, mladoporočencema podari darilo in sicer dva
gravirana kozarca z imeni obeh mladoporočencev in datumom poroke, zraven zavijemo tudi
penino.
Od leta 2013 bomo poskušali najti drugo cenejšo varianto, bolj simbolično darilo oz. nekaj
malega iz našega kraja. Vendar točno kaj vam še ta trenutek ne moremo povedati.

4

ŽELEZNIKI:
Občina Železniki ne obdaruje mladoporočencev.

S spoštovanjem,
Jasmina Vidmar,
Generalna sekretarka
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