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ŽUPAN OBČINE SEVNICA 
 
 

Številka: 3528-0004/2021 - 1 
Datum: 12. 3. 2021 

 
Na podlagi tretjega odstavka 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter 34. člena Statuta Občine 
Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) župan Občine Sevnica izdaja 
 

CENIK 
za uporabo in najem prostorov na Gradu Sevnica 

 
 

Grad Sevnica – uporaba in najem prostorov 
 

 
PREDMET 

CENA brez 
DDV 

(€/enoto) 

DDV 
(22 %) 

CENA z 
DDV 

(€/enoto) 

PROSTORI KATEGORIJA 1  
(poročna dvorana, sejna soba, baročni salon, grajska vinoteka, kuhinja, zahodna 
terasa, Grajska kapela, atrij) 

nepridobitna uporaba za ustvarjalce s področja kulture (po 
74. ZUJIK) – uporaba do 3 ure 

39,34 8,66 48,00 

nepridobitna uporaba za ustvarjalce s področja kulture (po 
74. ZUJIK) – vsaka nadaljnja ura 

13,11 2,89 16,00 

nepridobitna uporaba do 3 ure 77,87 17,13 95,00 

nepridobitna uporaba - vsaka nadaljnja ura 26,23 5,77 32,00 

pridobitna uporaba do 3 ure 116,80 25,70 142,50 

pridobitna uporaba vsaka nadaljnja ura 38,93 8,57 47,50 

PROSTORI KATEGORIJA 2  
(razstavna galerija, konferenčna dvorana, park) 

nepridobitna uporaba za ustvarjalce s področja kulture (po 
74. členu ZUJIK) – uporaba do 3 ure 

81,97 18,03 100,00 

nepridobitna uporaba za ustvarjalce s področja kulture (po 
74. členu ZUJIK) – vsaka nadaljnja ura 

27,32 6,01 33,33 

nepridobitna uporaba do 3 ure 172,13 37,87 210,00 

nepridobitna uporaba vsaka nadaljnja ura 57,38 12,62 70,00 

pridobitna uporaba do 3 ure 259,02 56,98 316,00 

pridobitna uporaba vsaka nadaljnja ura 86,34 18,99 105,33 
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PROSTORI KATEGORIJA 3 
(Albert-Felicijanova dvorana, Lutrovska klet, Mosconova velika galerija) 

nepridobitna uporaba za ustvarjalce s področja kulture (po 
74. členu ZUJIK) – uporaba do 3 ure 

98,36 21,64 120,00 

nepridobitna uporaba za ustvarjalce s področja kulture (po 
74. členu ZUJIK) – vsaka nadaljnja ura 

32,79 7,21 40,00 

nepridobitna uporaba do 3 ure 196,72 43,28 240,00 

nepridobitna uporaba vsaka nadaljnja ura 65,57 14,43 80,00 

pridobitna uporaba do 3 ure 295,08 64,92 360,00 

pridobitna uporaba vsaka nadaljnja ura 98,36 21,64 120,00 

 
Dopolnitev: 
 
Za večkratne zaporedne uporabe prostorov je možen popust do 20 % redne cene uporabe 
prostorov za enkratno uporabo. 
 
Možen je tudi popust za paketno uporabo prostorov (večdnevna uporaba). 
 
 

Grad Sevnica –najem prostorov za snemanje in 
druge večje dogodke 
 

 
PREDMET 

CENA brez 
DDV 

(€/enoto) 

DDV 
(22 %) 

CENA z 
DDV 

(€/enoto) 

Uporaba notranjih prostorov – celota 1.000,00 220,00 
1.220,00 

€/dan 

Uporaba Grajskega parka v celoti 400,00 88,00 
488,00 
€/dan 

Uporaba notranjih prostorov (do 2 prostora) 400,00 88,00 
488,00 
€/dan 

Vsak nadaljnji dan za uporabo notranjih prostorov – 
celota 

500,00 110,00 
610,00€/dan 

 

Vsak nadaljnji dan za uporabo notranjih prostorov (do 2 
prostora) 

200,00 44,00 
244,00 
€/dan 

Prisotnost osebe na objektu 12,30 2,70 
15,00 

€/uro/osebo 

 

Humanitarna uporaba – izključno za humanitarne namene. 
 

Nepridobitna uporaba – cena zajema pavšalni znesek za pokrivanje fiksnih obratovalnih stroškov 
objekta. Upošteva se za vse nepridobitne organizacije, ki izvajajo neprofitno dejavnost in ne izvajajo 
dejavnosti v smislu tržne dejavnosti. Velja izključno za organizacije registrirane v občini Sevnica. 
 

Pridobitna uporaba – cena zajema pavšalni znesek za pokrivanje fiksnih obratovalnih stroškov 
objekta. Upošteva se za vse uporabnike, ki svojo dejavnost tržijo. 
 

I. 
 
Subvencionirana uporabnina za oddajo prostorov na Gradu Sevnica v uporabo za kulturne 
dejavnosti znaša: 
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Subvencionirana uporabnina / na uro 

Grad Sevnica 
znesek v EUR DDV v EUR znesek v EUR 

brez DDV (na 
enoto) 22 % 

z DDV (na 
enoto) 

Poročna dvorana, sejna soba, 
baročni salon, grajska vinoteka, 
kuhinja, zahodna terasa, atrij 

12,30 2,70 15,00 

Razstavna galerija, konferenčna 
dvorana, Grajska kapela, park 

24,59 5,41 30,00 

Albert-Felicijanova dvorana, 
Lutrovska klet, Mosconova galerija 

32,79 7,21 40,00 

 
II. 

 
Do uporabe prostorov na Gradu Sevnica po subvencionirani uporabnini so upravičeni 
naslednji uporabniki:  
 
a) Izvajalci kulturnih programov. kulturnih prireditev in kulturnih projektov, ki so sofinancirani 

s sredstvi javnega razpisa Občine Sevnica za kulturne programe, prireditve in projekte. 
b) Izvajalci posebnih kulturnih, kulturno-vzgojnih in kulturno-razvojnih programov, dogodkov 

in prireditev, namenjeni za posebne ciljen skupine in za uporabnike/obiskovalce 
brezplačni. 

 
III. 

 
Cenik velja od 1. 4. 2021. 
 
 

  SREČKO OCVIRK 
             župan Občine Sevnica 

 
 
 
 
 
Vročiti: 

- KŠTM Sevnica, za objavo na spletni strani www.kstm.si . 
Vložiti: 

- v zadevo, tu. 

http://www.kstm.si/

