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ŽUPAN OBČINE SEVNICA 
 
Številka: 3528-0004/2021 - 5 
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 - VSTOPNINA IN PROGRAMI 

Bazen Sevnica 
 

PREDMET 
CENA 

brez DDV 
(€/enoto) 

DDV 
(9,5 %) 

CENA z 
DDV 

(€/enoto) 

Otroška dnevna karta (4-18 let) 2,65 0,25 2,90 

Odrasla dnevna karta 4,47 0,42 4,90 

Dnevna karta za študente, upokojence in invalide *** 3,74 0,36 4,10 

Družinska dnevna karta - 4 člani (vsak nadaljnji član 
brezplačno; dokazilo osebni dokument) ** 11,78 1,12 12,90 

Družinska dnevna karta - 3 člani ** 9,86 0,94 10,80 

Otroška popoldanska karta (po 15. uri) 2,01 0,19 2,20 

Odrasla popoldanska karta (po 15. uri) 3,65 0,35 4,00 

Študentje, upokojenci in invalidi - popoldanska karta (po 15. 
uri) *** 3,20 0,30 3,50 

Družinska popoldanska karta - 4 člani (vsak nadaljnji član 
brezplačno, dokazilo osebni dokument) ** 9,86 0,94 10,80 

Družinska popoldanska karta - 3 člani ** 7,67 0,73 8,40 

Otroška sezonska (4-18 let) 44,20 4,20 48,40 

Sezonske karte za jutranje plavanje, večerno plavanje 44,20 4,20 48,40 

Odrasla sezonska 55,98 5,32 61,30 

Študentje, upokojenci in invalidi - sezonska karta *** 52,05 4,94 57,00 

Družinska sezonska karta - 4 člani (vsak nadaljnji član 
brezplačno; dokazilo osebni dokument) ** 158,90 15,10 174,00 

Družinska sezonska karta - 3 člani - dokazilo osebni 
dokument ** 132,42 12,58 145,00 

Skupine šol in vrtcev (cena na osebo; v ceni ni zajet dodaten 
strošek obveznega reševalca) 1,46 0,14 1,60 

Ostale organizirane skupine (cena na osebo, minimalno 10 
oseb) 2,01 0,19 2,20 

Jutranje plavanje (od 8.00 do 10.00) * 2,01 0,19 2,20 

Večerno plavanje (od 17.30 do 19.00)  2,01 0,19 2,20 

Omarica - na podlagi kavcije, ki se ob vrnitvi ključa vrne 1,83 0,17 2,00 

Lopar za namizni tenis – na podlagi kavcije, ki se ob vrnitvi 
loparja vrne 1,83 0,17 2,00 

Brošura Lisička giba 0,82 0,18 1,00 

 
Za nakup vseh sezonskih kart v predprodaji velja 10 % popust (predprodaja poteka od 1.6. do 
dneva odprtja bazena).  
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Za nakup minimalno 10 sezonskih kart (velja za otroške in odrasle) s strani pravnih oseb velja 
15 % popust. 
 
Možen je nakup prenosnih kart za interesne skupine (minimalno 5 kart), pri čemer je dovoljena 
uporaba 1 karte na osebo na dan. 
 
Za nakup vseh sezonskih kart v avgustu velja 50 % popust. 
 
 

PREDMET 
CENA 

brez DDV 
(€/enoto) 

DDV 
(22 %) 

CENA z 
DDV 

(€/enoto) 

10-urni plavalni tečaj (drugi in vsak nadaljnji otrok 10 % 
popust) **** 32,79 7,21  40,00 

 
 
Dodatna ponudba:  
 - uporaba ležalnikov in senčnikov je brezplačna. 
 
 
Dopolnitev: 
 

*   - prodaja kart za jutranje plavanje je vsak dan od 8.00 do 9.15. 
 

**   - družinska karta je karta, ki vključuje samo starše in njihove otroke. 
 

 

            *** - potrebno predložiti ustrezna dokazila. 
 

**** - plavalni tečaj se izvaja v primeru zagotovljenega minimalnega števila 
udeležencev; termin tečaja se dogovori naknadno. 

 
 
 

Prodajno mesto, do dneva odprtja bazena, je Doživljaj, turistična agencija Posavje, Trg 
svobode 10, Sevnica. 
Prodajno mesto v odpiralnem času je blagajna bazena. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cene veljajo od  1.4.2021 dalje.  
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- izobesiti na vidno mesto 
- v zbirko dokumentarnega gradiva 

 

 
SREČKO OCVIRK 
župan Občine Sevnica 

 

 


