
Odgovarjam za Občino:

Občino članico zanima, ali imajo druge 
občine ob koncu leta za občinske 
svetnike, člane občinskih teles, 
direktorje javnih zavodov in drugih 
institucij, itd. predvidena novoletna darila, 
in v kakšni vrednosti?

Kako imate urejeno pošiljanje novoletnih 
voščilnic (ali pošiljate po navadni pošti, po 
e-pošti ali ta sredstva namenite za 
dobrodelne namene)? Ali župan podeljuje protokolarna darila? Za kakšen namen in v kakšni vrednosti?

1.

Imamo. Kupimo izdelke društev in 
lokalnih pridelovalcev v vrednosti največ 
20 EUR/posameznika. Ne pošiljamo. Ne.

2. imamo darila, v vrednosti 5-15 €.

Voščinlice pošiljamo preko e-pošte, razen 
nekaj posameznikom pošiljamo po 
klasični pošti.

Do sedaj smo podarili le eno protokolarno darilo, ko je prišel prdsednik države. Plakat listine ima zgodovinsko 
veliko vrednost, materialno je to 10€.

3.
Da. Max. 15 EUR  oz. vrednost 
steklenice zlate penine.

Voščilnice pošiljamo po pošti, vsako leto 
nam jih izdela eden od zavodov (OŠ ali 
vrtec)

Občasno. Grafike na temo vrelca oz . vinske trte, ki so jih izdelali učenci OŠ Kajetana Koviča Radenci ali OŠ 
Kapela (vrednost grafike je 10 EUR).

4 da, do 20 EUR po el. pošti da, ob koncu poslovnega leta in ob obiskih pomembnih oseb, vrednost do 20 EUR

5.

občinski svetniki običajno dobijo rokovnik 
in pisalo, sicer pa ima župan za 
novoletna darila za obiskovalce, ki 
pridejo voščit osebno, pripravljena darila 
manjše vrednosti - cca. 5-10 € (koledar 
ali rokovnik ali kaj sladkega...) novoletne voščilnice pošiljamo še po pošti protokolarna darila se podeljujo redko (npr. ob obisku veleposlanika - do vrednosti 25 €)

6. Da, do 40 EUR. Po elektronski pošti. Ne.

7.

Občinskim svetnikom in članom delovnih 
teles zadnja leta podelimo le rokovnik s 
pisalom.

Novoletnih voščilnic ne pošiljamo več. 
Pripravimo novoletni sprejem, kjer župan 
izreče novoletno voščilo (javno in osebno). 
Za občane in ostalo javnost se posname 
novoletna poslanica.   

Podeli Zlato radgonsko penino v darilnem kartonu (12,00 EUR) ob zahvali in na sprejemih občanov s posebnimi 
dosežki ter ob posebnih priložnostih (obiskih, otvoritvah...) 

8.
Ne (do leta 2014 rokovniki za občinske 
svetnike, člane delovnih teles OS, OU). Po navadni pošti.

Da, simbolična darila ob obisku višjih predstavnikov države (ministri, predsednik republike) ali drugih 
pomembnejših obiskih.

9.

Naša Občina podeljuje protokolarna 
darila skladno s Pravilnikom o porabi 
sredstev za protokol, reprezentanco, 
promocijo in darila ter predpisano 
zakonodajo. Po navadni pošti.

Naša Občina podeljuje protokolarna darila skladno s Pravilnikom o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, 
promocijo in darila ter predpisano zakonodajo.

10 CC 15,00€ VOŠČILNIC NE POŠILJAMO OB OBČINSKEM PRAZNIKU, ALI OBISKU, CC 15-20,00 €

11. Ne
Pretežno po e-pošti, izjemoma po navadni 
pošti.

Ob posebnih priložnostih in za zaslužne osebe, darila (plakete, krožniki, knjiga...), ki simbolizirajo občino. V 
vrednosti okrog 20,00 EUR

12. Da, v višini ca. 8 €. Pošiljamo voščilnice po navadni pošti. Ob posebnih priložnostih, v višini ca. 10 do 20 €.

13.

Ob koncu leta običajno podarimo vsem 
naštetim priložnostno darilo, kot so: 
namizni koledarček, kemični svinčnik, 
obesek za ključe, kar ne presega 
vrednosti 15,00 evrov na posameznika.

Novoletne voščilnice pošiljamo v glavnem 
preko elektronske pošte. 

Župan podeli protokolarno darilo kot je monografija občine ob priložnosti obiska delegacije drugih občin, 
umetniško sliko ob priložnosti sprejema doktorjev znanosti, vezenino z grbom občine ob priložnosti obiska 
delegacije iz tujine.

14.

novoletnih daril ne kupujemo. Za to 
namenjena sredstva damo v dobrodelne 
namene.

Novoletne voščilnice pošiljamo po navadni 
pošti, voščilnice kupimo pri Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo Dolfke 
Boštjančič, Draga - Dom Ribnica.

Župan podeli protokolarno darilo govorniku največje občinske prireditve v višini cca 20 EUR, ostalim pa v višini 5 
EUR.  

15.

Da, darilo manjše vrednosti ki so 
simbolično povezana z občino, katerih 
vrednost ne presega 20,86 eura. Po e-pošti. 

Da, v skladu s pravilnikom o protokolarnih obveznostih Občine Dravograd. Predvsem ob uradnih in delovnih 
obiskih v občini, izven nje in izven meja Republike Slovenije ter ob jubilejnih porokah (50 let in več). Vrednost 
protokolarnega darila, ki je vsebinsko povezano z občino, praviloma ne sme presegati vrednosti 150,00 €.  
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16

Novoletna darila župan podeli občinskim 
svetnikom. Darila so simbolične 
vrednosti, npr. koledar z motivi pokrajine 
iz naše občine. Župan pred novim letom 
priredi novoletni sprejem za poslovne 
partnerje, ter za vse, ki so vključeni v 
družbeno, družabno, politično in 
gospodarsko življenje občine ter se jim 
zahvali za njihovo delo in sodelovanje. 

Občina novoletne  voščilnice pošilja po 
navadni pošti. Kljub temu je občina pri 
novoletnih voščilnicah dobrodelna, saj jih 
naroči v katerem izmed zavodov, ki 
delujejo po občini (npr. Ozara, VDC, vrtci, 
osnovne šole...). Sredstva od voščilnic 
zavodi nato namenijo za nakup stvari, ki 
jih potrebujejo pri svojem delu (učila, 
didaktični pripomočki, igrače, oprema 
prostorov itd).

Da, preko leta župan podeli tudi protokolarna darila. V ta nabor daril sodijo županovo vino, slika - risba manjšega 
formata s prepoznavno motiviko iz občinskega prostora in v izdelavi domačega umetnika ter manjši izdelki iz 
kristala v embalaži z občinskimi grbom. Podeli jih ob različnih sprejemih in protokolarnih srečanjih, podelitvi 
občinske listine, ob zlatih porokah, jubilejih, izjemnih dosežkih... Vrsta darila ali kombinacija daril se izbere glede 
na dogodek. Gre za darila manjše vrednosti, cca 10-20 EUR. 

17.
So predvidena darila, v vrednosti do 20 
EUR 

Novoletne voščilnice večinoma pošiljamo 
po e- pošti 

Podeljuje ob sprejemu zlatih maturantov, uspešnih učencev ob zaključku Osnovne šole, uspešnih športnikov, ob 
obiskih delegacij iz tujine,...

18.

V občini Kranjska Gora obdarujemo 
ponavadi z lokalnimi izdelki, recimo med 
in medenjaki, marmelade, mila, čaji, ipd.

Odvisno od župana. SRedstva smo že 
namenjali v dobrodelne namene, trenutno 
pa pošiljamo voščilnice po navadni pošti. 
Voščimo pa tudi vsem občanom preko 
sredstev javnega obveščanja (občinski 
tednik, občinske novice, lokalna TV)

Imamo zelo poceni protokolarna darila in sicer v smislu eko-izdelkov kot so bloki z občinskim grbom iz 
recikliranega papirja, eko-pisala in ključke za računalnike v leseni embalaži. Te podarjamo obiskovalcem bolj kot 
promocijsko darilo skupaj z igračko Kekcem. Večja darila za obiske iz pobratene občine ali ob obisku pa so 
priložnostna, ponavadi knjiga (tuji gosti Slovenija v enem izmed svetovnih jezikov), tipični izdelek iz Zgornjesavske 
doline ali pa knjiga Borovška vas za slovenske goste. V

19.

Da. Gre za darila manjše vrednosti (cca 
5 do 10 EUR). Letos bomo podarjali 
buteljke županovega vina. 

Županove voščilnice pretežno pošiljamo po 
navadni pošti. Običajno pripravimo tudi 
predlogo za pošiljanje voščilnic po 
elektronski pošti.  

Da. Ob sprejemih veleposlanikov in drugih visokih gostov, ob obisku delegacij pobratenih mest in ob obiskih v 
tujini. Vrednosti se pretežno gibljejo od 15 EUR do 70 EUR, izjemoma v višji vrednosti. 

20 Dobijo rokovnik in svinčnik. 
Še vedno jih pošiljamo nekaj po pošti, 
večina po e-pošti. Da. V višini od 42-50 EUR.


