
Cenik
Vstopnina
Galerija sodobne umetnosti
Ogled razstave

Odrasli
(samo vstopnina, ne vključuje vodenj in delavnic)

Upokojenci, študentje in dijaki 
(samo vstopnina, ne vključuje vodenj in delavnic;
Dijaki, ki imajo vodstvo, ne plačajo vstopnine)

Predšolski otroci in šolarji, brezposelni 

3 €

1 €

brezplačno

Zavod Celeia Celje
Center sodobnih umetnosti

Cenik se uporablja od 01. 09. 2022.
Cene so v €. Storitve so oproščene plačila DDV po 8. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1.



Cenik
Izobraževalni program 
Centra sodobnih umetnosti

Vodstvo po aktualni razstavi
trajanje: 45–60 min

Vodstvo po umetniški četrti
trajanje: 45 min

Ustvarjalna delavnica na izbrano temo
trajanje: 90 min

Vodstvo po aktualni razstavi z ustvarjalno 
delavnico
trajanje: 90 min

Kulturno-umetniške vsebine po dogovoru: 
– vodstvo z delovnimi listi, trajanje: 45–60 min
– ustvarjalna delavnica z izbranim umetnikom               
   trajanje: 90 min

Kulturni dan za šole
Vodstvo po Galeriji sodobne umetnosti in/ali 
Likovnem salonu, ogled umetniške četrti, 
delavnica z izbranim umetnikom, 
trajanje: 180 min

Ustvarjalne delavnice za otroke
Število udeležencev: najmanj 5
trajanje: 5 dni, 180 min

Poletne ustvarjalne delavnice za otroke z 
mentorji umetniki
Število udeležencev: najmanj 5, 
trajanje: 5 dni, 180 min.

1 € na osebo

1 € na osebo

2 € na osebo

3 € na osebo

2 € na osebo
4 € na osebo

5 € na osebo  
*Vodstva in delavnice ob kulturnem dnevu se 
lahko prilagajajo in spreminjajo glede na 
povpraševanje. Osnova za ceno so postavke 
iz cenika.

15 € na osebo

15 € na osebo
Paket štirih delavnic 
(4 × 4 dnevi po 3 ure)
50 € na osebo

Zavod Celeia Celje
Center sodobnih umetnosti

Cenik se uporablja od 01. 09. 2022.
Cene so v €. Storitve so oproščene plačila DDV po 8. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1.



Cenik
Cenik uporabe razstavnih prostorov 
Centra sodobnih umetnosti

1. Vzgojno izobraževalne ustanove  
  in kulturna društva

Galerija sodobne umetnosti
Likovni salon 
Galerija Račka 

2. Ekonomski subjekti

Galerija sodobne umetnosti
Likovni salon  
Galerija Račka

200 € / dan
100 € / dan
150 € / dan

400 € / dan
200 € / dan
300 € / dan 

Zavod Celeia Celje
Center sodobnih umetnosti

Cenik se uporablja od 01. 09. 2022.
Cene so v € in ne vključujejo DDV; v ceno je zajet bruto čas!
Cene so v €. Storitve so oproščene plačila DDV po 8. točki 1. odstavka 42. člena ZDDV-1.


