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ŽUPAN OBČINE SEVNICA 
 
Številka: 3528-0004/2021 - 17 

 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 grajske delavnice in igre na Gradu Sevnica 

 

CENIK - GRAJSKE DELAVNICE IN IGRE NA GRADU 
SEVNICA 

PREDMET 
CENA 

brez DDV 
(€/enoto) 

DDV 
 (22 %) 

CENA z 
DDV 

(€/enoto) 

Izdelava enostavnih lutk: prstne, žlične, grajski duh (na palici) 1,23 0,27 1,50 

Izdelava enostavnih lutk z dod. rekviziti (krone, ščiti, okraski ) 2,46 0,54 3,00 

Izdelava marionetne lutke (enostavna) -"Grajski duh" (cca. 30cm) 2,46 0,54 3,00 

Izdelava dlančne lutke: muca copatarica, kralj, princesa, živali 3,44 0,76 4,20 

Izdelava ročne lutke (30-35 cm) - grajski prebivalci in duh, živali 4,51 0,99 5,50 

Izdelava ročne lutke (30-35 cm) - grajski prebivalci , grajski duh, 
živali z rekviziti (ščiti, meči, okraski…)  

5,74 1,26 7,00 

Izdelava mimične lutke (muppetovka) - kot ročna, a s funkcijo 
odpiranja ust 

5,74 1,26 7,00 

Izdelava mimične lutke (muppetovka) - kot ročna, a s funkcijo 
odpiranja ust z rekviziti (ščiti, meči, okraski…) 

6,56 1,44 8,00 

Izdelovanje ščitov in mečev iz kartona, barvanje in okrasitev 4,51 0,99 5,50 

Izdelovanje zlatih kron iz kartona, okrašenih s steklenimi biseri 3,44 0,76 4,20 

Izdelovanje grajske ogrlice z zlatim obeskom (fimo masa) 1,23 0,27 1,50 

Lipicanec iz grajske konjušnice (karton, les, usnje, barve-cca1 m) 4,51 0,99 5,50 
 

Cene so oblikovane na udeleženca za skupine nad 20 udeležencev. Za skupine do 10 udeležencev 
doplačilo 2,50 € na udeleženca. Za skupine od 10 do 20 udeležencev doplačilo 1,20 € na 
udeleženca. Nad 40 udeležencev hkrati – na vsakih 10 udeležencev ena lutka gratis.  
Navedene cene veljajo za delavnice ob animiranem ogledu gradu Sevnica ali lutkovnega gledališča, 
sicer dodatno plačilo 1,20 € na udeleženca.  

 

PREDMET 
CENA 

brez DDV 
(€/enoto) 

DDV  
(9,5 %) 

CENA z 
DDV 

(€/enoto) 

Grajske igre - vstopnina – skupina od 20 do 39 otrok 2,74 0,26 * 3,00 

Grajske igre - vstopnina – skupina 40 in več otrok 1,83 0,17 * 2,00 
 

Minimalno število otrok za grajske igre je 20. V primeru, da je otrok manj, naročnik plača 
60,00 € za izvedbo grajskih iger.  
 

Cene veljajo od  1.4.2021 dalje.  
  SREČKO OCVIRK 

             župan Občine Sevnica 

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

http://www.kstm.si/

