
       

 

 

 

 

           

REZERVACIJSKI OBRAZEC 

 

Spoštovana mladoporočenca! 
               

Zaradi lažje organizacije poroke, vaju prosimo za nekaj podatkov. 
 

Ime in priimek ženina: 

__________________________________________________________ 

 

Ime in priimek neveste:  

__________________________________________________________ 

 

Naslov (ime in priimek prejemnika računa): 
__________________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba na dan poroke:  

__________________________________________________________ 

 

Telefon, e-mail:  ____________________________________________ 

 

Datum  poroke:  ____________________________________________         

 

Ura poroke:    1.) 10.00      2.) 11.00  3.) 12.00    4.) 13.00      5.) 14.00      

6.) 15.00         7.) 16.00     8.) 17.00  9.) 18.00  10.) drugo________ 

 

(Ustrezno obkrožite oz. napišite želeno uro): ___________________________             
 

Lokacija poročnega obreda na gradu: 
a) zgornje grajsko dvorišče/Romanski palacij 
b) razgledna ploščad/pogled na mesto Celje 

c) osrednje grajsko dvorišče pod Friderikovim stolpom  
d) ploščad nad kavarno Veronika  
 

Protokol porok:  a) klasična            b) grajska               c) posebne želje (predaja 
neveste, drugo - navedite):  

__________________________________________________________________________ 

 



Glasba:  

1) poročna  koračnica    a) DA       b) NE, drugo  ______________________ 

 

2) glasba 14., 16. st. ob grajskem poročnem protokolu         a) DA          b) NE 

 

3) posebne želje (glasba po izbiri stranke)               a) DA        b) NE 

 

Predvideno število svatov: ______________________________________ 

Predvideno število stolov: _______________________________________ (max 45) 

Lokacija poroke v primeru slabega vremena: ________________________________ 

                  

DODATNA PONUDBA: (cene vključujejo 22% DDV) 
 

»Grofovski sprejem» v primeru  klasične poroke:  a) DA   b) NE 

(doplačilo 122,00 EUR) 
 

»Izposoja srednjeveških oblačil:             a) DA   b) NE 

(doplačilo 48,80 EUR/1 obleka s pokrivalom) 
 

»Igranje na lutnjo              a) DA   b) NE 

(doplačilo 244,00 EUR) 
 

»Viteško spremstvo«:              a) DA   b) NE 

(doplačilo 122,00 EUR) 
 

Zavod razpolaga s cvetličnimi aranžmaji, kateri so narejeni iz umetnega cvetja. V primeru, da 

želite sveže cvetje, za to poskrbite sami. 
 

POMEMBNA INFORMACIJA! 

Za sklenitev zakonske zveze v Republiki Sloveniji: Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko 

zvezo, se prijavita pri matičarju Upravne enote, na območju katere želita skleniti zakonsko 
zvezo in sicer največ tri mesece in najmanj 14 dni pred datumom sklenitve zakonske zveze, 
se prav tako dogovorita za matičarja na želeni UE. 
 

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV: 

Zavod CELEIA bo osebne podatke obdeloval za namen izvedbe poročnega obreda. Podatki 
so potrebni za izvajanje pogodbe oziroma za izvajanje ukrepov potrebnih za sklenitev 

pogodbe. Zavod bo hranil in varoval osebne podatke skladno z roki določenimi v 
klasifikacijskem načrtu in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih 
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Zavod bo omogočil obdelavo 
oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom za obdelavo 
osebnih podatkov. Zavod pri obdelavi osebnih podatkov iz tega obrazca ne uporablja 

avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Osebni podatki se 
NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 
Prijavitelj/ica ima pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, 

prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in 
sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako zavod ravna z osebnimi 
podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov zavoda ali pooblaščene osebe za varstvo 

osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si. 

 

mailto:petra.gasparic@rogaska-slatina.si


 

V _____________,  ___________ 2020 

 

Podpis stranke: __________________            

 

S strani Zavoda Celeia Celje želimo, da vama ta dan ostane v najlepšem spominu.  
 

Hvala za zaupanje! 

 

Zavod Celeia Celje 

Krekov trg 3 

3000 Celje 

tic.celje@celje.si  

www.celeia.info 

mailto:tic.celje@celje.si

