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4. člen
Zakonca, ki imata stalno prebivališče v občini Selnica ob 

Dravi in nameravata obeležiti jubilejno poroko, se prijavita pri 
upravni enoti, na območju katere nameravata ponoviti slove-
snost. 

V prijavi zakonca navedeta datum in kraj opravljanja obreda 
jubilejne poroke. 

 5. člen
Protokol jubilejne poroke praviloma izvede županja Občine 

Selnica ob Dravi oz. načelnik upravne enote ali od njega poobla-
ščena oseba v uradnih prostorih občine.

Po razglasitvi, da je jubilejna poroka sklenjena, županja oz. 
načelnik upravne enote ali od njega pooblaščena oseba zakonce-
ma izroči potrdilo o sklenitvi jubilejne poroke.

 6. člen
Sredstva za izvedbo jubilejnih porok se zagotovijo v prora-

čunu Občine Selnica ob Dravi na proračunski postavki 01.2.1.14 
»Pokroviteljstvo«.

 7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka:007-7/2019 Županja
Datum: 25. april 2019 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž. , s.r.
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Na podlagi 40. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 15/17 in 21/18 – ZNOrg), 19. člena Pravilnika o sklepanju 
zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve za-
konske zveze (Uradni list RS, št.66/17), 21. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 7. člena Statuta Občine Selnica 
ob Dravi (MUV, št. 35/2017) je Občinski svet Občine Selnica ob 
Dravi, na svoji 5. redni seji, dne 25. aprila 2019, sprejel

P R A V I L N I K
o protokolarnih obveznostih pri izvedbi jubilejnih porok v 

občini Selnica ob Dravi

1. člen
S tem pravilnikom se določajo protokolarne obveznosti Ob-

čine Selnica ob Dravi, pri izvedbi jubilejnih porok v Občini Sel-
nica ob Dravi in postopek javnega in slovesnega sklepanja jubi-
lejne poroke ter druga vprašanja v zvezi s postopkom izvedbe 
jubilejne poroke.

Po tem pravilniku se pod jubilejne poroke pojmuje: zlata po-
roka (50 let zakonske zveze), biserna poroka (60 let zakonske 
zveze), diamantna poroka (70 let zakonske zveze) in hrastova 
poroka (80 let zakonske zveze).

2. člen
Zaradi posebnega pomena, ki ga ima v življenju zakoncev 

jubilejna poroka, zaradi posebnega pomena družine in partner-
stva ter zaradi utrjevanja pripadnosti lokalni skupnosti, Občina 
Selnica ob Dravi ob izvedbi jubilejne poroke zagotovi povrnitev 
stroškov, ki jih imata zakonca na upravni enoti s ponovitvijo slo-
vesnosti (jubilejno poroko). Zakonca morata te stroške poravnati 
najmanj pet dni pred ponovitvijo slovesnosti.

Občina Selnica ob Dravi povrne stroške na podlagi vloge na 
posebnem obrazcu in priloženega potrdila o plačilu. Vloga se 
vloži osebno v vložišču občine oziroma se pošlje priporočeno na 
naslov Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica 
ob Dravi.

3. člen
Jubilejna poroka se izvede pred županjo občine oz. načelni-

kom upravne enote ali od njega pooblaščene osebe. 
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