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ŽUPAN OBČINE SEVNICA 
 
Številka: 3528-0004/2021 - 2 

 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 vstopnine in programe na Gradu Sevnica 

 

 

CENIK - VSTOPNINA, OGLEDI, PROGRAMI IN 
POROKE NA GRADU SEVNICA 

  
 
 

Grad Sevnica – vstopnine, ogledi 
 

PREDMET 
CENA brez 

DDV 
(€/enoto) 

DDV 
(9,5 %) 

CENA z DDV 
(€/enoto) 

Vstopnina - otroci do 14. leta (ogled do 2,5 ur) * 2,74 0,26 3,00 

Vstopnina - otroci do 14. leta  (ogled do 2,5 ur) - skupina 
nad 15 otrok * 2,28 0,22 2,50 

Vstopnina za skupino do 25 otrok (1,5 urni ogled na 
skupino)  22,83 2,17 25,00 

Vstopnina - odrasli (ogled do 2,5 ur) * 5,48 0,52 6,00 

Vstopnina - odrasli (ogled do 2,5 ur) – tuji jeziki ** 7,31 0,69 8,00 

Vstopnina - odrasli (ogled do 1,5 ure) * 4,57 0,43 5,00 

Vstopnina - odrasli (ogled do 1,5 ure) – tuji jeziki ** 6,39 0,61 7,00 

Vstopnina - odrasli (ogled do 2,5 ur)  - nad 15 oseb * 4,57 0,43 5,00 

Vstopnina - odrasli (ogled do 2,5 ur)  - nad 15 oseb – tuji 
jeziki ** 6,39 0,61 7,00 

Vstopnina - odrasli (ogled do 1,5 ur) - nad 15 oseb * 3,65 0,35 4,00 

Vstopnina - odrasli (ogled do 1,5 ure) - nad 15 oseb – tuji 
jeziki ** 5,48 0,52 6,00 

Vstopnina – panorama, pritličje gradu – nad 15 oseb * 1,83 0,17 2,00 

Vstopnina – panorama, pritličje gradu – do 15 oseb * 2,74 0,26 3,00 

Vstopnina – ogled filmov (Sevnica, Grad, Ajdovski 
gradec) - nad 15 oseb 0,92 0,08 1,00 

Ogled umetniških del v galerijah     Brezplačno 
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Opomba:  
 
postavke označene z * - vključen vrednostni kupon za 1 EUR, ki je vnovčljiv za nakup 
izdelkov v grajski vinoteki, prodajalni na gradu ali v prodajalni TA Doživljaj do 30% vrednosti 
posameznega izdelka ter v kavarni Graščakova hči za nakup izbranih artiklov iz ponudbe 
kavarne, ki so navedeni na seznamu v kavarni in to na dan nakupa. 
 
postavke označene z ** - za vodenje tujejezične skupine je potrebna predhodna najava 
 

Dodatna ugodnost: 
- ogled za študijske namene – 50 % popust; 
- za skupine preko Turistične agencije Doživljaj dodaten 10 % popust v primeru 

obiska vsaj še ene točke na območju občine Sevnica preko Turistične agencije Doživljaj. 
 

Za vnaprej najavljene skupine (nad 10 oseb) na tel. 051 680 289 je voden ogled gradu 
možen tudi izven odpiralnega časa. 
 
Ogled notranjosti gradu je možen samo v spremstvu turističnega vodnika, ki je v odpiralnem 
času gradu prisoten v sprejemnici v dvorani Alberta Felicijana (levo ob vhodu v grad).  
 

Grad Sevnica – programi 
 

PREDMET 
CENA brez 

DDV 
(€/enoto) 

DDV  
(9,5 %) 

DDV       
(22 %) 

CENA 
z DDV 

(€/enoto) 

Animiran ogled gradu za otroke - skupina 20 otrok 
ali več  5,48 0,52   6,00 

Grajske delavnice in igre (vsebine delavnic posebej 
navedene)    

od 1,50 
€/osebo 

Sponzoriranje – zakup trt v grajskem vinogradu 
(triletni) 22,54   4,96 27,50 

Sponzoriranje – zakup trt v grajskem vinogradu 
(enoletni) 25,00   5,50 30,50 

Sprejem in nagovor barona Moscona – nad 20 
oseb 1,64    0,36 2,00 

Sprejem in nagovor barona Moscona  z grajsko 
gospodo – nad 20 oseb  2,46     0,54 3,00 

Srednjeveški grajski ples – nad 20 oseb ** 2,46     0,54 3,00 

Grajsko kitarsko potepanje po zgodovini gradu ** 147,54   32,46 180,00 

Trubarjeva učna ura – cena za skupino ** 147,54   32,46 180,00 

 
 
Opomba: 
- V primeru manjšega števila otrok se animiran ogled zaračuna 120,00 EUR. 
- postavke, označene z ** - v primeru izvedbe programa izven občine Sevnica se dodatno 
zaračunajo še potni stroški in sicer po ceni 0,30 €/km. V primeru izvedbe 2 ponovitev istega 
programa isti dan na isti lokaciji priznamo 20% popust na ceno posameznega programa. 
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Grad Sevnica – poroke 
 

PREDMET 
CENA brez 

DDV 
(€/enoto) 

DDV 
(22 %) 

CENA z 
DDV 

(€/enoto) 

PROTOKOL 1: Veličastna grajska poroka v poročni dvorani 143,44 31,56 175,00 

PROTOKOL 2: Veličastna grajska poroka v grajskem parku 286,89 63,11 350,00 

PROTOKOL 2 MINI: Veličastna grajska poroka v grajskem 
parku  122,95 27,05 150,00 

PROTOKOL 3: Veličastna velika grajska poroka v grajskem 
parku 467,21 102,79 570,00 

Čiščenje prostora najema (uporaba riža, konfetov ipd.) 16,39 3,61 20,00 

Najem grajske kapele za cerkveno poroko 77,87 17,13 95,00 

Dodatno ozvočenje (protokol 2 MINI) 40,98 10,02 50,00 

Voden ogled za svate (v času porok) - od 20 do 40 oseb – 
cena na osebo 2,46   0,54  3,00  

Voden ogled za svate (v času porok) - več kot 41 oseb – 
cena na osebo 1,64 0,36 2,00 

 
Možnosti urejanja prometa ni in se ne zaračunava! 
 

 

 
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/

