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Renesančni grad Bogenšperk leži na severnih obronkih dolenjskega gričevja, 
ob glavni cestni povezavi Dolenjske z Zasavjem, in velja za enega najlepših 
gradov na Slovenskem. Ponuja čudovit prostor, ki ga lahko dodata mozaiku 
vajinega poročnega dne.
   

 

Naj se vajina zgodba začne na gradu Bogenšperk
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Vsak par, ki se pri nas poroči, je za nas posebna zgodba, ki jo začnemo pisati 
že tisti dan, ko se prvič srečamo. Želimo se približati vsaki želji in jo spretno 
vplesti v naše zgodbe. Te postavimo v čudovito kuliso našega gradu 
Bogenšperk. In zgodbe, ki so spisane pri nas, so lepe, drugačne, posebne in 
takšne, ki ostanejo. 
   

 

Naj se vajina zgodba začne na gradu Bogenšperk
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  Protokol vključuje:
 
  sprejem vodje protokola pred grajskimi vrati,
  besede dobrodošlice, nagovor in vodenje; 
  glasbeno spremljanje poročnega obreda z violino; 
  cvetlični aranžma v poročni dvorani;
  možnost fotografiranja v gradu in njegovi okolici,
  na dan poroke ali pred tem;
  pogostitev s penino za mladoporočenca in priči
  (odpiranje penine in postrežba);
  simbolično darilo gradu Bogenšperk;
  matičarja in državnega uslužbenca,
  ki vodi civilni obred;
  pripravo prostora;
  stroške najema prostora;
  organizacijo dogodka.

           

Poročna lokacija I:

Grajska dvorana 
                    

Cena protokola: 290 €

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Brosura Bogensperk_final.pdf   5   10/11/2019   15:32



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Brosura Bogensperk_final.pdf   6   10/11/2019   15:32

  Protokol vključuje:
 
  sprejem vodje protokola pred grajskimi vrati, besede
  dobrodošlice, nagovor in vodenje; 
  glasbeno spremljanje poročnega obreda z violino; 
  cvetlično dekoracijo poročne lokacije (odvisno od
  sezone, predvidoma 2 aranžmaja);
  možnost fotografiranja v gradu in njegovi okolici,
  na dan poroke ali pred tem;
  pogostitev s penino za mladoporočenca in priči
  (odpiranje penine in postrežba);
  simbolično darilo gradu Bogenšperk;
  matičarja in državnega uslužbenca, ki vodi civilni obred;
  pripravo prostora;
  stroške najema prostora;
  organizacijo dogodka.
           
                

Poročna lokacija II:

Pod grajskimi arkadami 
                    

Cena protokola: 360 €
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  Protokol vključuje:

  sprejem vodje protokola pred grajskimi vrati, besede
  dobrodošlice, nagovor in vodenje; 
  glasbeno spremljanje poročnega obreda in pogostitve
  (možnost izbire predvajane ali igrane glasbene spremljave*);
  cvetlično dekoracijo poročne lokacija (odvisno od
  sezone, predvidoma 3 aranžmaji);
  ureditev poročne lokacije (postavitev in dekoracija);
  pripravo prostora;
  možnost fotografiranja v gradu in njegovi okolici, na dan
  poroke ali pred tem;
  pogostitev s penino za mladoporočenca in priči
  (odpiranje penine in postrežba);
  simbolično darilo gradu Bogenšperk;
  matičarja in državnega uslužbenca, ki vodi civilni obred;
  stroške najema prostora;
  organizacijo dogodka.
       

Poročna lokacija III in IV:

Lipov drevored ali grajska jasa 

Cena protokola: 450 €
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Osnovni protokol lahko dopolni:

 

Dodatna ponudba

GLASBENA SPREMLJAVA 
Vajin poročni obred lahko spremljajo izvajalci na različnih glasbilih
(orgle, harfa, citre, fanfare… ).
Cena: 60 – 700 €
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Dodatna ponudba

SVEČANO VODENJE GRAJSKE GOSPE
Grajska gospa vodi poročni protokol s pridihom zgodovine gradu, ob obredu 
tudi zaigra na inštrument in zapoje. 
Cena: 100 € dodatek za obred z grajsko gospo v grajski dvorani, 150 € 
dodatek za obred v lipovem drevoredu z grajsko gospo in grajsko spletično.
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Dodatna ponudba

POROČNA STENA
Poročni kotiček za fotogra-
firanje mladoporočencev in 
vseh svatov z unikatnim detaj
lom. Izposoja fotoaparata in 
uporaba posnetkov (omejeno 
število). V ceno je vključeno: 
izposoja fotoaparata in 
uporaba stene ter poraba 
filma (20 posnetkov). 
Cena: 30 €

MOŽNOST NAJEMA KOČIJE
Kočija, ki vaju pripelje do 
poročne lokacije in vaju sveže 
poročena tudi odpelje skozi 
grajski park vse do lokacije 
pogostitve.
Cena: 310 €
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Dodatna ponudba

POGOSTITEV
Vaše poročno slavje se lahko nadaljuje na treh različnih lokacijah: 
  I.  Pod skal`co: kulisa z bršljanom in orhidejami, vinska preša;
 II.  Dnevna soba na prostem: rustikalno pohištvo sredi zelene jase;
III.  Grajska terasa: pridih podeželja, bale sena, voz.

V grajski restavraciji, v Krčmi na gradu, lahko poroko nadaljujete tudi z gostijo 
in zabavo.
Pogostitev in gostija na gradu potekata v dogovoru z gostincem na gradu.
Kontakt: 041 3992 295 (Mitja)

CERKVENA PORKOKA V 
GRAJSKI KAPELI
Na gradu je tudi grajska 
kapela, v kateri je po 
predhodnem dogovoru 
možno organizirati tudi 
cerkveno poroko. Če je 
civilni obred izveden na 
gradu Bogenšperk, je 
uporaba kapele za izved-
bo cerkvenega obreda 
brezplačna. Obred se 
organizira v dogovoru z 
duhovnikom. 
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Dodatna ponudba

DODATKI K DEKORACIJI IN
OPREMI PROSTOROV
K predstavljeni ponudbi lahko 
dodamo tudi druge pozornosti, ki 
bodo vajino zgodbo naredile še bolj 
osebno. Lahko si zaželita balone, 
golobe, deblo drevesa ali grajski zid 
lahko okrasimo z vajinimi fotografija-
mi, za vas lahko pripravimo izdelke iz 
lesa, ki jih potem vajini svatje dopol-
nijo, s čimer dobita trajen spomin na 
vajin dan (igra jenga, škatla z lepimi 
željami, seznam svatov z njihovimi 
sporočili …).

OGREVANJE
Če obred poteka v gradu v zimskih 
mesecih in je potrebno ogrevanje, 
se končni ceni doda 50 € za stroške 
ogrevanja. 
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Dobro je vedeti

Potek poročnega protokola:
Vodja protokola goste pričaka na parkirišču. Pozdravi jih in nagovori. Spremlja jih 
do poročne lokacije, kjer svate posede oz. jih razporedi na svoja mesta. Ti počaka-
jo mladoporočenca, ki ob glasbeni spremljavi prideta do matičarja. Sledi civilni 
poročni obred, ki ga lahko par dopolni s svojimi zaobljubami. Na koncu obreda 
vodja protokola prinese šampanjec, s katerim par nazdravi s svojima pričama in 
matičarjem. V spomin se mladoporočencema izroči simbolno darilo. Po končanem 
obredu vodja protokola pospremi svate in mladoporočenca do lokacije pogostitve. 
Svatje se lahko na poročni lokaciji zadržijo, kolikor časa želijo. 

Proces prijave:
Ko se odločita za našo lokacijo, prijavita poroko na UE Litija. Potem se odločita za 
vrsto protokola in izpolnita poročni obrazec (na spletu ali po pošti). Na podlagi 
obrazca pripravimo ponudbo in pogodbo, ki jo podpišeta vidva in predstavnik 
Javnega zavoda Bogenšperk. Ob 
rezervaciji poravnata strošek 
akontacije v vrednosti 100 EUR. 
En teden po poroki vam pošljemo 
račun za plačilo preostanka 
zneska. 

Grad Bogenšperk je spomenik 
kulturnega pomena, zato se v 
njegove prostore in okolico hrane 
ter pijače ne sme vnašati. Na 
gradu obratuje grajska Krčma, ki 
poskrbi za izvrstno pogostitev za 
mladoporočence in svate. Za vse 
informacije smo vam na voljo po 
telefonu na 041 392 295.
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Javni zavod Bogenšperk
Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji

 01 898 76 64
poroke@bogensperk.si

www.bogensperk.si

Krčma na gradu Bogenšperk (Mit - gs d. o. o)
Velika Preska 11, 1272 Polšnik
05 997 24 91, 041 392 295
mitjazad@gmail.com
www.kuhla.net

Pripravil: Javni zavod Bogenšperk, poroke@bogensperk.si , 01 898 78 67 (TIC), 01 898 76 64 (grad) 
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