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Moji pomembni stiki



Zadnje odštevanje
12 MESECEV PREJ ZAPISKI ✔

Naznani zaroko.

Določi poročni proračun.

Izberi poročne družice (če želiš).

Rezerviraj obred/poročno zabavo.

Najemi poročnega načrtovalca (po želji).

Priskrbi si fotografa/snemalca.

Najemi matičarja oziroma  
pokliči na občino.

Priskrbi si katering.

Naroči se v poročnem butiku.

Izberi bend/DJ-ja za zabavo.

Izberi cvetličarno.

9 MESECEV PREJ ZAPISKI ✔
Naroči poročno obleko.

Izberi nakit.

Dokončaj seznam povabljenih.

Izberi poročno spodnje perilo.

Rezerviraj frizerja in vizažista.

Naroči obleke za družice (če jih imaš).

Naroči obleko za ženina.

Izberi animatorja za poročno zabavo/
bend/DJ-ja.

Naroči vabila.

Začni izbirati dekoracijo.

6 MESECEV PREJ ZAPISKI ✔
Gostom, ki ne živijo v tvojem kraju, 
pomagaj z nastanitvijo.

Rezerviraj najem avtomobila.

Kupi poročna prstana.

Naroči darila za goste.

Rezerviraj nastanitev za medene tedne.

4 MESECE PREJ ZAPISKI ✔
S kateringom preveri vse možnosti za 
jedilni meni.

Doreči zadnje detajle z matičarjem.

Izberi nekaj starega, novega,  
izposojenega in modrega.

Napiši zaobljubo.

Rezerviraj si dopust za čas medenih 
tednov.

2 MESECA PREJ ZAPISKI ✔
Pošlji vabila za poroko.

Dogovori se za preizkus poročne 
frizure in make upa.

Organiziraj dekliščino in fantovščino 
(sicer za to skrbi priča).

Če boš spremenila svoj priimek, 
preveri glede dokumentacije.

1 MESEC PREJ ZAPISKI ✔
Potrdi letalski vozovnici in nastanitev 
za medene tedne.

Dogovori se za končno pomerjanje 
oblek za družice (če jih imaš).

Naroči govorcem, naj pripravijo govor 
(če želiš).

Napiši svoj govor (če želiš).

Kupi blazinico za prstana.

Dokončaj priprave za generalko.

Dokončaj jedilnik, vključno z 
morebitnimi željami za dietno hrano.

Doreči zadnje podrobnosti glede 
prostora za obred in zabavo.

Priskrbi si nekoga, ki bo skrbel za hišo ali 
domačo žival, medtem ko boš na me-
denih tednih (lahko tudi na dan poroke).

2 TEDNA PREJ POTRDI ZAPISKI ✔
Vnovič preveri, ali so vsi sodelujoči seznanjeni z:

 datumom poroke
 časom dostave
 krajem dostave
 posebnim dogovorom

Cvetličarna

Slaščičar

Fotograf/snemalec

Matičar

Najem avtomobila

Frizer in vizažist

Darila za goste

Bend/DJ

2 TEDNA PREJ ZAPISKI ✔
Dogovori se za končno pomerjanje 
obleke (vključno s čevlji in nakitom).

Potrdi število gostov z vodstvom 
prostora in kateringom.

Priskrbi kartice s sedežnim redom.

Doma vadi hojo v poročnih čeveljcih.

Praznuj dekliščino.

1 TEDEN PREJ ZAPISKI ✔
Pojdi po poročno obleko in jo pospravi 
na varno mesto.

Spakiraj vse za medene tedne.

Poskrbi, da bo poročni prstan očiščen.

Opravi poročno generalko (če jo imaš).

1 DAN PREJ ZAPISKI ✔
Pogovori se z družicami in jim dodeli 
naloge za dan poroke.

Vzemi si čas za sprostitev in razvajanje 
(manikira, pedikura, masaža ipd.).

POTEK POROČNEGA DNE ZAPISKI ✔
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Vajin proračun
STROŠKI DEJANSKI STROŠKI ZNESEK PLAČILA KDO PLAČA

NEVESTA

Poročna obleka

Tančica

Lasni nakit

Čevlji

Nakit

Spodnje perilo

Drugo

ŽENIN

Obleka

Čevlji

LEPOTA

Nevestina frizura

Nevestin make up

Frizura družic

Ličenje družic

Manikira in pedikura

CVETJE

Obred in zabava

Šopki

Ženinov naprsni šopek

Zapestni šopek za izbrane goste

Naglavno cvetje za deklice (če želiš)

DARILA ZA GOSTE

Družice

Priče

Nevestini starši

Ženinovi starši

Vsi povabljenci

OBRED

Cena poročnega obreda

Cena civilnega obreda

Bend/DJ

Mehurčki/riž/vrtnice za metanje

POROČNA ZABAVA

Cena prostora

Katering

Pijača

Darila za goste

Torta

 

STROŠKI DEJANSKI STROŠKI ZNESEK PLAČILA KDO PLAČA

MEDENI TEDNI

Poročna noč

Letalske vozovnice

Nastanitev

Žepnina

DRUGO

Načrtovalec poroke

Fotografiranje

Snemanje

Prevoz

RAZNO

 



Fotografija
Poskrbi, da bo tvoj poročni album prikazal takšno zgodbo poročnega dne, kot si jo želita vidva,  

zato pripravi seznam obveznih fotografij in ga posreduj fotografu.

OSNUTEK FOTOGRAFIRANJA
Stvari, o katerih se pogovori s fotografom.

 barvne fotografije
 črno-bele fotografije
 posebni učinki
 kombinacija barv in črno-belih posnetkov

POSNETKI, KI JIH JE DOBRO VKLJUČITI
Portreti

 pripravljanje neveste in družic
 pripravljanje ženina 
 portret neveste
 portret ženina
 dekliščina in fantovščina
 nevesta s starši
 ženin s starši
 nevesta z družino
 ženin z družino
 portret od glave do peta (spredaj in zadaj)
 nevesta med stopanjem v avto in iz njega
 portret ženina in neveste
 ženin in nevesta na poročni zabavi
 ženin in nevesta z ženinovimi starši
 ženin in nevesta z nevestinimi starši
 ženin in nevesta s starši obeh strani
 ženin in nevesta z obema družinama

POSNETKI, KI JIH JE DOBRO VKLJUČITI
Obred

 zunanjost cerkve/prostora poročne zabave
 notranjost cerkve/prostora poročne zabave
 starši
 ženinovo čakanje na nevesto
 otroci, ki prinašajo cvetje in poročna prstana
 družice, ki hodijo do oltarja
 nevesta, ki hodi do oltarja
 gosti, ki opazujejo obred
 zaobljuba in izmenjava prstanov
 poljub
 ženin in nevesta med hojo od oltarja
 ženin in nevesta med prihodom iz cerkve/  

      poročne zabave
 metanje riža/vrtnic
 skupna fotografija z vsemi povabljenci
 ženin in nevesta v avtu

POSNETKI, KI JIH JE DOBRO VKLJUČITI
Poročna zabava

 druženje gostov
  ženin, nevesta in družice
 poljubljanje ženina in neveste
 poročna miza
 govori

 skupne fotografije vsake mize
 prvi ples ženina in neveste
 ples neveste z očetom
 ples ženina z mamo
 ples gostov
 iskrene fotografije ženina in neveste med  

 druženjem z gosti
 rezanje torte
 metanje šopka
 metanje podvezice
 odhod

POSNETKI, KI JIH JE DOBRO VKLJUČITI
Detajli

 detajli obleke
 detajli frizure
 detajli cerkve/poročne zabave (bonboni,  

 dekoracija ...)
 šopek
 čevlji
 poročna prstana
 namizna dekoracija
 torta
 darila za goste

Dež, toča ali sonce?

Pomerjanje obleke 
SPREMLJA J POMER JANJA OBLEKE S SPODNJO PRIROČNO TABELO.

IMEJ V MISLIH 
 Lahko se ti zgodi, da najdeš popolno obleko 

v prvi trgovini, ki jo boš obiskala, ali pa boš 
morala za iskanje idealne porabiti res veliko 
časa. Tako načrtuj več obiskov v različnih 
poročnih butikih in razišči vse možnosti.

 Če boš obleko naročila pri oblikovalcu ali jo 
dala delati, moraš vedeti, da lahko izdelava 

traja dlje časa, zato se pozanimaj o podrob-
nostih in postavi končni rok. 

 Pomerjanje obleke naj bo vsaj nekaj tednov 
pred tvojim velikim dnevom, da bo vse tako, kot 
mora biti. Brez ekstremnega hujšanja po tem 
datumu! 

 Pojdi po obleko 1 do 2 tedna prej.

POMERJANJE 1 2 3 4 5

Datum

Čas

Naslov

Stik

VREMENSKA REŠITEV
Junij, julij in september so pri nas najbolj suhi 

meseci, zato vajin veliki dan poskušaj načrtovati 

v tem obdobju. Seveda je za nevesto najbolje, da 
je pripravljena na vsakršno vreme, tudi deževno. 

Imej dober načrt tudi v primeru slabega vremena.
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Priprava sedežnega reda
Organizacija sedežnega reda je lahko velik izziv – vendar ne s tem Cosmo načrtom  

za razvrščanje sedežev!

TRADICIONALNO VZOREC SEDEŽNEGA REDA (ZA 100 GOSTOV)

RUSTIKALNO/VINTIDŽ VZOREC SEDEŽNEGA REDA (ZA 100 GOSTOV)

M8

M3

M7 M9

M6 M10

M2

M1

M4

M5

Gosti z vozički ali 
majhnimi otroki bodo 
potrebovali malo več 
prostora (morda v kotu 
ali blizu vrat, če otroci 
postanejo nemirni).

MIZA ZA DARILA

PL
ES

IŠ
ČE

MIZA ŽENINA IN NEVESTE

TORTA

BAR

Posedi starše, brate ali 
sestre ženina in neveste 

najbliže sebi. 

Če imaš prijatelje ali družinske 
člane, ki se ne razumejo naj-

bolje, jih razporedi na različne 
strani prostora. Še najbolje bi 
bilo, da si kažejo hrbet in se s 
tem izognejo očesnemu stiku.

Postavi poročno mizo v središče prostora, da vaju bodo vsi gosti lahko videli od 
spredaj. Enako naredi z mizo za torto in mikrofonom, namenjenemu govorom.

Prijatelje lahko posediš 
kamorkoli. Če pa 
jim nameniš sedeže 
blizu plesišča, bo za 
dobro zabavo zagotovo 
poskrbljeno.

MIZA ZA DARILA
PL

ES
IŠ

ČE

BAR MIZA ŽENINA IN NEVESTE

TORTA

M6

M1

M7

M2

M8

M3

M9

M4

M10

M5

Lahko si 
privoščita čisto 
sproščen stil brez 
sedežnega reda, 
kjer se lahko gos-
tje prosto usedejo 
tam, kjer želijo. 
Zanimiva ideja: 
goste med pavza-
mi za večerjo 
prosi, da se malce 
presedejo in se še 
bolje spoznajo.

Prostor za starejše goste naj 
bo v ospredju, da bodo lažje 
spremljali dogajanje. Kljub 
temu pa naj bodo daleč stran 
od glasne zvočne opreme. 

Glede na število družic boš izbrala, kje bodo sedele. Lahko jih posedeš za svojo 
mizo, zraven pa povabiš tudi njihove partnerje ali pa jih razvrstiš med goste.

Nimaš poročnih družic? Potem se 
lahko odločiš za majhno mizico na 
sredini prostora ali pa se usedeta za 
mizo s starši.

Skupaj posedi goste 
s podobnimi interesi, 
vendar poskušaj najdi pravo 
sorazmerje žensk in moških, 
tako samskih kot zasedenih.

Ne skrbi glede reda – moški, 
ženska, moški, ženska. 
Pomembneje je, da se gos-
tje razumejo med seboj.


