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Njegova priča: Njena priča:

Ženin Nevesta

Ženinovi pomočniki: Nevestine pomočnice

Kraj in ura civilnega obreda:

Upravna enota (kontakt, naslov, tel. št.):
Za prijavo potrebujeta osebni dokument.

Kraj cerkvenega obreda:

z mašo/brez maše, tel. št. župnišča:

Datum in ura delavnice za trajno in uspešno partnerstvo:
Za prijavo potrebujeta: samski list, potrdilo o opravljenem tečaju »Priprava 
na zakon«.

Datum in ura vaje v cerkvi:

Ura cerkvenega obreda:
Izberita glasbo v cerkvi: harfa, orgle, pevci. 

POROČNI OBRED

ŠOPEK ZA NEVESTO IN CVETJE
ZA DEKORACIJO PROSTORA

Poročni šopek, šopki za ženina in priči, šopki za ostale svate 

Okrasno cvetje: dekoracija avtomobilov, okrasitev prostora, 

košarica za posip cvetja

Trgovina 1:

Trgovina 2:

Datum poroke:

Proračun poroke (glej stroškovnik na koncu): 

+ rezerva 33 % = 

Namig: šopek 
lahko zamen-

jate za zapest-
nico narejeno 
iz cvetja, da 

bodo vaše roke 
proste.  

OSEBNI IZGLED

Osebni svetovalec za izgled:

Kozmetični salon:

Maniker in pediker:

Frizer:

Vizažist:

Plesna šola:

Datum in ura tečaja:

POROČNA PRSTANA S 
SPOMINSKO GRAVURO

Zlatarna:

Velikost prstanov:

zanjo:                   zanj:

+ poročna blazinica

Besedilo gravure:

Organizator poroke:

Slog in barva obleke:
(hlačne nogavice, spodnje perilo in podvezica) 

Trgovina/izposojevalnica 1:

Trgovina/izposojevalnica 2:

Trgovina/izposojevalnica 3:

Datum pomerjanja:

Datum prevzema:

Datum vrnitve:

Nevesta

Slog in barva obleke:
(kravata/metuljček, brezrokavnik, nogavice, spodnje perilo) 

Trgovina/izposojevalnica 1:

Trgovina/izposojevalnica 2:

Trgovina/izposojevalnica 3:

Datum pomerjanja:

Datum prevzema:

Datum vrnitve:

Ženin

MODNI DODATKI IN NAKIT

Zanjo: nakit, tiara, vlečka/pajčolan, ovratni šal, rokavice, pregrinjalo, bolero, torbica

Zanj: manšetni gumbi, ura

Trgovina:

POROČNA OBLEKA
Bosta izbrala 

obleki tudi 
za večerno 

slavje?

VABILA SVATOM

Ponudnik (v primeru lastne izdelave trgovina):

NAMIG:  
Svatje naj PRAVOČASNO dobijo vabila! Vabila jim nesita osebno 

in jim tako predstavite svojega novega partnerja.

POROČNI ČEVLJI

Trgovina 1:

Trgovina 2:

+ čevlji za rezervo, da se lahko preobujeta 



88PriročnikPoroka.si 89 PriročnikPoroka.si

Najine posebne želje glede

poročnega slavja

Tema:

Razporeditev miz v prostoru
(narišita skico in posebej označita, kje bosta sedela vidva):

SEZNAM SVATOV

Število svatov:                        koliko bo M:                       koliko bo Ž:                    

Število otrok:          

Seznam in knjiga gostov, skica s sedežnim redom na vhodu v prostor v istem stilu kot 
dekoracija prostora, miz in stolov.

Zunanji catering za slavje na prostem:

Dobavitelj šotora za primer slabega vremena za slavje na prostem:

Preverite št. urejenih brezplačnih parkirnih mest, če je dostop za mamice z vozički in 
invalide. Morda je na lokaciji potrebno varovanje (za čas, ko na lokaciji ni nobenega). 

Datum poizkušanja izbrane hrane:

Najina ocena po preizkusu jedi A in B: 

Skupaj z gostinskim ponudnikom izberite slavnostni meni,
ki običajno obsega 5 hodov.

Izbor vin, penin in drugih alkoholnih
pijač ter brezalkoholnih pijač (česa, koliko):
za sprejem, ob glavnem meniju in ob poročni torti.

Poskrbite tudi 
za vegetari-

jance, vegane 
in alergike. 

POROČNO SLAVJE
ŽELENA LOKACIJA

Rezervna lokacija:

Hotel, gostišče, kmečki turizem, hiša kulinarike, vinska klet, catering na prostem 
(ob morju ali jezeru, na jasi ob gozdu, piknik prostor ob reki, na domačem vrtu …).

POROČNA TORTA IN SLAŠČICE

Najine želje za torto (okus, velikost, barva, dekoracija, nadstropja, oblika itd.):

Vrsta peciva: piškoti, mignoni, cupcakesi, lollipopi; količina:

Slaščičarna 1:

Slaščičarna 2:

Datum sestanka v slaščičarni: 

Datum prevzema/dostave (embalaža):

GLASBENA SKUPINA IN/ALI DJ:

POVEZOVALEC/ANIMATOR:

NAJINI TOP KOMADI: 

• otvoritveni ples:  

• prvi ples po polnoči: 

• seznam najinih najljubših pesmi:

NAMIG: Preverita, da bo na lokaciji slavja dovolj prostora v 

hladilniku oz. v hladnem prostoru za torto in peciva!   

NAMIG: Izpust golobov, poročna sveča, riževa prha/konfeti/cvetni 
lističi/milni mehurčki, baloni presenečenja, ognjemet/laser show, pena 

party … 

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE

Fotograf:

Snemalec (video):

ANIMACIJA IN VARSTVO NAJMLAJŠIH OTROK  
VAJINIH GOSTOV

Animator in/ali varuška:

Preverita sli 
potrebujeta: 

vizum, 
zavarovanje, 

cepljenje?

PRENOČIŠČA ZA SVATE V BLIŽINI SVATBENEGA 
PROSTORA

Ponudnik 1:

Ponudnik 2:

SVEČANI PREVOZ ŽENINA, NEVESTE IN SVATOV

Ponudnik prevoza (limuzina, avto, kočija …): 
 

Ponudnik prevoza za svate: 
 

Dekoracija vajinega vozila in vozil svatov: cvetličar, okrasijo svati sami, sorodnik.

Pravljična destinacija:

Lokacija za vsak slučaj: 

Termin:                        

Rezervni termin:

Agencija/prevoznik:

NE POZABI!

MEDENI TEDNI

Vrsta izdatka Predvidena
cena

Znesek na 
računu

DATUM POROKE 

IN OBREDA (3 %)

civilni obred (taksa)

cerkveni obred

POROČNI OBLEKI, 

IZGLED IN  

PRSTANA (15 %) 

poročna prstana s spominsko gravuro 

in blazinica

nevestina oblačila

nevestini čevlji

modni dodatki in nakit za nevesto

ženinova oblačila

dodatki za ženina

osebni svetovalec za izgled

kozmetični salon

manikura in pedikura

frizer

vizažist

plesna šola

PREVOZ
prevoz za vaju in za svate, 

najem avtomobila, kočije

ŠTEVILO GOSTOV, 

RESTAVRACIJA IN 

GLASBA (45 %)

vabila svatom 

najem prostora za poročno slavje

catering na prostem

šotor za slavje na prostem

hrana in pijača

poročna torta

slaščice in embalaža

glasbeniki v cerkvi

glasbena skupina in /ali DJ

povezovalec/animator

animacija in varstvo najmlajših

prenočišča

SPOMINI (12 %) fotograf in snemalec

CVETJE IN MEDE-

NI TEDNI (25 %)

poročni šopek in šopki za svate

konfeti, košare in kornetki z rižem ali 
cvetjem, milni mehurčki …

medeni tedni 

SKUPAJ (100%)

POROČNI PRORAČUN

Foto želje: poročni 
fotoalbum z 

zgodbo, slike na 
prenosnem mediju, 

montaža video 
posnetkov. 


