
            

 

Javni zavod Dravit Dravograd, Zavod za šport, turizem, kulturo 

in mladinske dejavnosti, Bukovje 13, 2370 Dravograd  

 tel. 02 87 23 583; e-pošta: dvorecbukovje@dravit.si 
 davčna št.: SI93126352; št. TRR: SI5601225-6000000397 

 
 

CENIK NAJEMA IN STORITEV  
(vse cene so v evrih - €) 

 
 

UPORABA KULTURNE DVORANE DVOREC (100 sedežev) NETO CENA z DDV 

humanitarna uporaba  0 0 

uporaba Občine Dravograd 0 0 

uporaba javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) 70,00 85,40 

nepridobitna uporaba, domača društva in občani (dogodek do 4 ure) * 50,00 61,00 

nepridobitna uporaba, domača društva in občani (dogodek nad 4 ure) * 70,00 85,40 

nepridobitna uporaba, domače PO (dogodek do 4 ure)  70,00 85,40 

nepridobitna uporaba, domače PO (dogodek nad 4 ure)  90,00 109,80 

nepridobitna uporaba, druge PO (dogodek do 4 ure)  80,00 97,60 

nepridobitna uporaba, druge PO (dogodek nad 4 ure)  100,00 122,00 

nepridobitna uporaba, tuja društva (dogodek do 4 ure) * 80,00 97,60 

nepridobitna uporaba, tuja društva (dogodek nad 4 ure) * 100,00 122,00 

pridobitna uporaba, druge FO - s.p. (dogodek do 4 ure) 80,00 97,60 

pridobitna uporaba, druge FO - s.p. (dogodek nad 4 ure) 100,00 122,00 

pridobitna uporaba, druge PO in  pol. stranke (dogodek do 4 ure) 180,00 219,60 

pridobitna uporaba, druge PO in  pol. stranke (dogodek nad 4 ure) 300,00 366,00 

Opombe: 

Nepridobitna uporaba – brezplačna uporaba prostora, cena predstavlja pavšalni znesek za pokrivanje fiksnih 

obratovalnih stroškov. 

Pridobitna uporaba - pavšalni znesek za pokrivanje fiksnih obratovalnih stroškov objekta in uporabnine. 

Postavke označene z * veljajo za sofinanciranje Občine Dravograd za društva iz občine. 

 
 

UPORABA KULTURNE DVORANE V DVORCU ZA OSEBNA SLAVJA  NETO CENA z DDV 

Uporaba čez dan 100,00 122,00 

Uporaba čez dan 200,00 244,00 

 
 

NAJEM SALONOV V DVORCU BUKOVJE CENA z DDV 
vrsta prostora  1 ura do 4 ure do 8 ur 

vhodna veža s kavarno 20,00 60,00 100,00 

mali salon 50,00 150,00 250,00 

modri salon  60,00 180,00 350,00 

zlati salon 100,00 300,00 500,00 

veliki salon 100,00 300,00 500,00 

Opombe: 

Cene najemov se razlikujejo glede na čas najema in vrsto prostora. 

V primeru najema katerega od salonov se najemniku avtomatično priključi  foajer  brezplačno; 

Navedene cene so okvirne, v posameznih primerih je možen dogovor z direktorjem. 



            

 
VSTOPNINA ZA PRIREDITVE V DVORCU  CENA z DDV 

Vstopnina* - otroci do 14. leta   0 do 3 

Vstopnina - odrasli** 3 do 10 

Opombe: 

* prireditve v dvorcu in zunaj 

** upokojencem se priznava popust v višini 10% 

 
 

POROKE: GRAJSKI PARK ALI DVORANA  CENA z DDV 

OSNOVNI POROČNI PAKET  
 
 
 

300,00 

- najem poročne dvorane ali parka; 
- priprava prostora – park in dvorana (zastave, miza in stoli za obred, klopi z blazinami za 
goste, priprava prostora za primer slabega vremena – priprava poročne dvorane); 
- vodenje obreda – protokol (sprejem mladoporočencev, svatov, vodenje obreda, postrežba 
pri obredu, kozarci za zdravico); 
- osnovno ozvočenje (2x zvočnik, 1x mikrofon, mešalna miza, upravljanje); 
- spominsko darilo poročnemu paru; 
 - trajanje do 3 h; 
- ostale storitve po spodnjem ceniku 

DODATNA POROČNA PONUDBA CENA z DDV 
Najem učilnice za urejanje neveste / ženina                                             6,00/h 
Najem salonov za fotografiranje po ceniku 

zgoraj 
Najem kozarcev za do 50 oseb 15,00 
Najem kozarcev za do 100 oseb 30,00 
Najem kozarcev za do 150 oseb 45,00 
Najem kozarcev za do 200 oseb 60,00 
Najem hladilnika 30,00  
Najem mize za pogostitev – velike (2x1m) 10,00  
Najem mize za pogostitev – mala okrogla 5,00 
Najem prta za mizo veliko 3,00 
Najem dodatnega ozvočenja (2-5 mikrofonov, dodatni monitorji, kabliranje, upravljanje 122,00 
Najem dodatnega ozvočenja (nad 5 mikrofonov, dodatni monitorji, kabliranje, upravljanje 183,00 
Dodatna ura najema prostora 30,00 
Najem klavinove 20,00 
Postrežba JZ Dravit 10,00/h eno 

strežno 
osebje 

 
 

NOČITVE V DVORCU NETO CENA z DDV 

dvoposteljna soba, nočitev/osebo 17,21 21,00 

dvoposteljna soba, nočitev z zajtrkom/osebo 20,49 25,00 

večposteljna soba, nočitev/osebo 13,1 16,00 

večposteljna soba, nočitev z zajtrkom/osebo 16,39 20,00 

rezidenčna soba, nočitev/osebo 21,31 26,00 

rezidenčna soba, nočitev z zajtrkom/osebo 24,59 30,00 

apartma,  nočitev/osebo  50,00 

apartma,  nočitev z zajtrkom/osebo  54,00 

 
 



            

POGOSTITVE S PIJAČO IN HRANO ob najemu prostorov v Dvorcu NETO CENA z DDV 

hišno vino (Kupljen) 1 l 5,74 7,00 

brezalkoholne pijače in piva nabavna cena + 80 % marže   

druga pijača po ceniku ŠPiC bara 

hrana nabavna cena + 20 % marže   

 
 

POGOSTITVE -  seminarji, delavnice, izleti, poroke … NETO CENA z DDV 

kava/čaj, voda 3,00 3,27 

kava/čaj, voda, sok 4,00 4,36 

kava/čaj, voda, sok, rogljič 5,00 5,45 

kava/čaj, voda, sok, slano/sladko pecivo 5,00 5,45 

kava/čaj, voda, sok, sendvič 6,00 6,54 

kava/čaj, voda, sok, slano/sladko pecivo, sadje 6,00 6,54 

kava/čaj, voda, sok, sendvič, sadje 7,00 7,63 

palačinke 3,00 3,27 

Opomba: cena na osebo. 

 
 

NAJEM PROSTORA/STOJNICE OB PRIREDITVEH NETO CENA z DDV 

do 100 obiskovalcev 40,00 48,80 

do 150 obiskovalcev 55,00 67,10 

do 200 obiskovalcev 7,000 85,40 

do 250 obiskovalcev 85,00 103,70 

nad 250 obiskovalcev 100,00 122,00 

 
 

KOZARCI DVORCA BUKOVJE NETO CENA z DDV 

pecljasti 3 dcl kozarec z graviranim grbom 5,60 6,80 

 
 

RAZNE STORITVE NETO CENA z DDV 

prevozi – kombi 

šofer 
0,55/km 
6,00/h 

0,67/km 

7,32 

košnja/kosilnica 

delavec 

0,08/m2 

4,50/h 

0,1/m2 

5,49/h 

košnja nitka 

delavec 

0,09/m2 

5,5/h 

0,11 

6,71/h 

 
 

OGLAŠEVANJE V STIČIŠČU - mesečni časopis prireditev NETO CENA z DDV 

cela stran - znotraj PP 45,00 54,90 

pol strani - znotraj PP 30,00 36,60 

četrt strani - znotraj PP 20,00 24,40 

pol strani - zunanja, zadnja stran PP 49,18 60,00 

vpis posameznega dogodka - fizične osebe 4,92 6,00 

vpis posameznega dogodka - pravne osebe (pridobitna dejavnost) in  

politične stranke 8,20 10,00 

 



            

NAJEM TEHNIČNE OPREME CENA z DDV 

 Domači 

uporabniki* 

Komercialni 

uporabniki** 

PROJEKTOR (SONY VPL – CW 255 – 4500 Lumnov) 

Upravljanje, postavitev, nastavitev  projektorja - tehnik 

40,00 / dan 

10,00 / uro 

80,00 / dan 

12,00 / uro 

PLATNO (Profesionalno 4x3m –  Front ali Back projekcijsko) 

Postavitev projekcijskega platna - 2 osebi 

60,00 / dan 

8,00 / uro 

120,00 / dan 

12,00 / uro 

PRENOSNI RAČUNALNIK (DELL) 10,00 / dan 15,00 / dan 

OZVOČENJE – PAKET S (manjše ozvočenje) 

- 2x aktivni zvočnik (EV EKX 12P), 2x stojalo za zvočnike, 1x mešalna miza, 

1x mikrofon, 1x stojalo za mikrofon, predvajalnik glasbe (vse ostalo po 

dogovoru) 

- krmiljenje, upravljanje, postavitev – tehnik 

60,00 / dan 

 

 

10,00 / uro 

120,00 /dan 

 

 

12,00 / uro 

OZVOČENJE – PAKET M (srednje ozvočenje) 

- 2x sistem Bose L1, 1x mešalna miza, do 6x mikrofonov, stojala za 

mikrofone, 2x monitor (vse ostalo po dogovoru) 

- krmiljenje, upravljanje, postavitev – tehnik 

120,00 / dan 

 

12,00 / uro 

200,00 /dan 

 

21,00 / uro 

OZVOČENJE – PAKET L ( veliko ozvočenje) 

2x sistem Bose L1, 1x mešalna miza, do 15x Mikrofonov, stojala za 

mikrofone, 4x monitor (vse ostalo po dogovoru) 

- krmiljenje, upravljanje, postavitev – tehnik 

150,00 / dan 

 

15,00 / uro 

 

300,00 /dan 

 

24,00 / uro 

LUČI  

-  frontalna bela gledališka luč (4x Fresnel),  

-  LED Par (barvna osvetlitev 10x LED PAR RGB),  

-  stojala za luči 

- krmiljenje, upravljanje, postavitev – tehnik 

 

 

 

 

12,00 / kos 

6,00 / kos 

10,00 / kos 

8,00 / uro 

 

 

 

 

24, 00 / kos 

12, 00 / kos  

20, 00 / kos  

15,00 / uro 

 

 

 

PLASMA TELEVIZOR 

LG – FULL HD 

30,00 / dan 

 

60,00 / dan 

 

PRIREDITVENI ODER  

ODERSKA KOMPONENTA (2 X 1 m) 

5,00 / dan 

 

10,00 / dan 

 

Opombe:  

*   Domači uporabniki  so društva, šole, vrtci in  organizacije s sedežem v občini Dravograd. 

** Komercialni uporabniki so podjetja, s.p.-ji, politične stranke, zavodi….. 

- Društva vključena v ZKD, občina in OI JSKD Dravograd – osnovno ozvočenje = 0,00 € 

- Stroški prevoza, postavitve in ozvočevanja niso vključeni v ceno. 

Prednost za uporabo imajo JZ Dravit, Občina Dravograd in OI JSKD Dravograd. 

 
 

INFO PISARNA - NAJEM DVORANE ZA RAZSTAVE (21 dni) NETO CENA z DDV 

uporaba domača društva, občani, OI JSKD Dravograd 0 0 

uporaba ostala društva in druge FO - s.p. 49,18 60,00 

uporaba domače pravne osebe: nepridobitna dejavnost 39,30 48,00 

uporaba domače pravne osebe: pridobitna dejavnost 88,50 108,00 

stroški pomoči pri organizaciji razstave. 15,00 18,30 

Opomba: stroški pogostitve ob odprtju se zaračunajo v višini  dejanskih stroškov. 

 



            

 

MLADINSKI CENTER DRAVOGRAD NETO CENA z DDV 

najem dvorane v centru  (do 3 ure) 24,59 30,00 

Opomba: daljši najem možen po dogovoru. 

 

 
NAJEM IGRIŠČ V ŠPORTNEM CENTRU DRAVOGRAD IGRIŠČE STADION CENA z DDV 

IGRIŠČE STADION - društva vključena v ŠZ Dravograd, Občina Dravograd in JZ Dravit 0 
- vadba 100,00 / 1 vadba 

- vadba z uporabo garderob 120,00 / 1 vadba 

- tekma 120,00  

IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO - društva vključena v ŠZ, Občina Dravograd in JZ Dravit 0 

- vadba 75,00 / 1 vadba 
- vadba z uporabo garderob ali reflektorjev 85,00 / 1 vadba 

- vadba z uporabo garderob in reflektorjev 100,00 / 1 vadba 

- tekma 100,00  

Opomba: uporabniki objekta imajo za zakup več kot 8 terminov pravico do znižane cene v višini 20%. 

 
 

NAJEM IGRIŠČA ZA ODBOJKO NA MIVKI  CENA z DDV 

posamezno igrišče 5,00/h 

celoten prostor do 6 ur (od 10.00 do 16.00 ali od 16.00 do 22.00) 40,00 

celodnevni najem celotnega prostora (od 10.00 do 22.00) 80,00 

Opomba: plačilo možno tudi na blagajni Špic bara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

CENIK NAJEMA IN OSTALIH STORITEV - DVORANA ŠPIC D 

Jesensko – Zimska sezona (1. september – 30. april)                       

CENE BREZ 
DDV 

Uporabnik / Namen Velika 
dvorana 

Polovica  
v. dvorane 

Mala 
dvorana 

Večnamenska 
dvorana 

Rekreacija 
- vadba domači* uporabniki    30,00/h 15,00/h 15,00/h 10,00/h 
- vadba tuji uporabniki   36,00/h 18,00/h 18,00/h 12,00/h 
Športne prireditve 
- športne prireditve domači uporabniki    20,00/h 10,00/h 10,00/h 5,00/h 
- športne prireditve tuji uporabniki    30,00/h 15,00/h 15,00/h 10,00/h 
Komercialni najem 
Komercialni najem vključuje (uporaba dvorane, garderob, sanitarij in pomožnega prostora – večnamenska 
dvorana), ostale storitve po dogovoru oz. veljavnem ceniku. 
Prireditve - celodnevni najem  800,00 400,00 100,00 60,00 
Prireditve – najem do 4 ure 500,00 250,00 60,00 30,00 
Uporaba sejne sobe   
Najem sejne sobe – konferenčna miza z 12 
stoli 

6,00/h 

Dodatne storitve 
Zaščita dvorane 
Polaganje, pospravljanje, čiščenje zaščitnih 
oblog za tla. 

200,00 100,00 50,00 20,00 

Najem prireditvenega odra 
Velikost ene komponente 2x1 m. 

10,00 /kos 
Opomba: Postavitev in pospravljanje se zaračuna dodatno in 
sicer 30,00/h. 

Najem prireditvenih stolov 
Vključuje tudi postavitev, v kolikor je 
prireditev v dvorani ŠPIC D. 

0,25/kos 

Najem ozvočenja 
Vključuje (instalirano ozvočenje, mešalna 
miza – 12 kanalna, 1x prenosni mikrofon, 1x 
naglavni mikrofon, cd – usb predvajalnik). 

80,00/do 4 ure  
160,00/nad 4 ure 

Prostor za reklamne panoje 
Maksimalna dolžina enega panoja je 5m, 
minimalna pa 2m. Strošek izdelave panoja 
plača naročnik. 

100,00/tekoči meter letno 

Opombe:  
* Domači uporabniki  so društva, organizacije in podjetja s sedežem v občini Dravograd ter občani 
Dravograda. 
** V primeru nepravočasne odpovedi termina (10 dni pred dogodkom), se plača odpovedni riziko v višini 10 
% najemne cene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

CENIK NAJEMA IN OSTALIH STORITEV - DVORANA ŠPIC D 

Poletna sezona (1. maj – 31. avgust)                    

CENE SO  
BREZ DDV 

Uporabnik / Namen Velika 
dvorana 

Polovica  
v. dvorane 

Mala 
dvorana 

Večnamenska 
dvorana 

Rekreacija 
- vadba domači* uporabniki    15,00/h 7,50/h 7,50/h 5,00/h 
- vadba tuji uporabniki   18,00/h 9,00/h 9,00/h 6,00/h 
Športne prireditve 
- športne prireditve domači uporabniki    20,00/h 10,00/h 10,00/h 5,00/h 
- športne prireditve tuji uporabniki    30,00/h 15,00/h 15,00/h 10,00/h 
Komercialni najem 
Komercialni najem vključuje (uporaba dvorane, garderob, sanitarij in pomožnega prostora – večnamenska 
dvorana), ostale storitve po dogovoru oz. veljavnem ceniku. 
Prireditve - celodnevni najem  800,00 400,00 100,00 60,00 
Prireditve – najem do 4 ure 500,00 250,00 60,00 30,00 
Uporaba sejne sobe   
Najem sejne sobe – konferenčna miza z 12 
stoli 

6,00/h 

Dodatne storitve 
Zaščita dvorane 
Polaganje, pospravljanje, čiščenje zaščitnih 
oblog za tla. 

200,00 100,00 50,00 20,00 

Najem prireditvenega odra 
Velikost ene komponente 2x1 m. 

10,00 /kos 
Opomba: Postavitev in pospravljanje se zaračuna dodatno in 
sicer 30,00/h. 

Najem prireditvenih stolov 
Vključuje tudi postavitev, v kolikor je 
prireditev v dvorani ŠPIC D. 

0,25/kos 

Najem ozvočenja 
Vključuje (instalirano ozvočenje, mešalna 
miza – 12 kanalna, 1x prenosni mikrofon, 1x 
naglavni mikrofon, cd – usb predvajalnik). 

80,00/do 4 ure  
160,00/nad 4 ure 

Prostor za reklamne panoje 
Maksimalna dolžina enega panoja je 5m, 
minimalna pa 2m. Strošek izdelave panoja 
plača naročnik. 

100,00/tekoči meter letno 

Opombe:  
* Domači uporabniki  so društva, organizacije in podjetja s sedežem v občini Dravograd ter občani 
Dravograda. 
** V primeru nepravočasne odpovedi termina (10 dni pred dogodkom), se plača odpovedni riziko v višini 10 
% najemne cene. 

 


