
 

 

CENIK ZA NAJEM DVORANE IN STORITEV KULTURNEGA DOMA 

CERKNICA  

 

1. ČLEN 

S temi navodili se določajo pravice in obveznosti uporabnikov Kulturnega doma 

Cerknica, Cesta 4. maja 63, 1380 Cerknica, ki je enota v upravljanju Notranjskega 

regijskega parka, Tabor 42, 1380 Cerknica. 

 

2. ČLEN 

Namenskost prostorov po dejavnosti je:  

1. dvorana – izvajanje kulturnih in drugih prireditev;  

2. avla in foaje v I. nadstropju, kjer se lahko izvajajo dejavnosti galerijskega značaja in  

druge prireditve;  

3. garderobe – skupaj s sanitarijami se koristijo ob uporabi dvorane oz. sejne sobe.  

 

Prostori Kulturnega doma Cerknica se lahko uporabljajo tudi za produkcijo posameznih 

prireditev (vaje in priprave).  

 

3. ČLEN 

Dvorana z garderobami za nastopajoče in skupni prostori so namenjeni za vse vrste 

prireditev.  

Prireditve občinskega pomena, tj. prireditve, katerih organizator je Občina Cerknica in so 

v občinskem interesu ali prireditve, katerih organizator je Notranjski regijski park, se 

obravnavajo kot prioritetne, za uporabo prostorov pa se ne zaračunava najemnine.  

 

4. ČLEN 

Vloga za odobritev uporabe prostorov Kulturnega doma Cerknica se vloži vodji 

Kulturnega doma najmanj do 10. v tekočem mesecu za najem prostorov v naslednjem 

mesecu. V primeru odobritve vloge sklene Notranjski regijski park z uporabnikom 

prostorov Kulturnega doma Cerknica pogodbo o uporabi prostorov, s katero se določijo 

medsebojne pravice in obveznosti.  

 



 

 

5. ČLEN 

Uporabnik mora prostore uporabljati kot dober gospodar in upoštevati hišni red. 

 

6. ČLEN 

V primerih, ko je za isti termin podanih več vlog za uporabo prostora v Kulturnem domu 

Cerknica, programski vodja Kulturnega doma Cerknica določi prioritetni vrstni red 

koriščenja prostorov.  

 

7. ČLEN 

Uporabnik oziroma najemnik Kulturnega doma Cerknica ob sklenitvi dogovora o uporabi 

ali najemu soglaša s splošnimi pogoji za uporabo Kulturnega doma Cerknica, 

objavljenimi na spletni strani http://kd-cerknica.si/kontakt/ 

 

8. ČLEN  

Popuste lahko izjemoma odobri direktor Notranjskega regijskega parka na predlog vodje 

Kulturnega doma Cerknica.  

Ceno najema drugih prostorov za izjemne dogodke oz. prireditve po potrebi najemnikov 

lahko določi vodja kulturnega doma ob odobritvi direktorja zavoda, primerjalno s cenami 

glede na ta cenik. 

 

9. ČLEN – NAJEM DVORANE 

 

Osnovni paket najema zajema prisotnost tehnika, hostesne službe (2-3 hostese v času 

prireditve), osnovne tehnične storitve (do 2 mikrofona, ozvočenje, bela splošna luč).  

 

OSNOVNI PAKET : 

 

DVORANA - 203 sedežev 

Namen Dodatni stroški v EUR 

Administrativni stroški in promocija 20 € 

Ogrevanje oziroma prezračevanje 65 € 

Elektrika in vodarina 100 € 

http://kd-cerknica.si/kontakt/


 

 

Vzdrževanje objekta in opreme 50 € 

Čiščenje 20 € 

Hostesna služba  60 € 

Osnovne tehnične storitve 35 € 

*Provizija pri prodaji vstopnic 10% na višino dohodka 

SKUPAJ: 350 € + *provizija pri 

prodaji vstopnic 

 

*V primeru prodaje vstopnic za prireditve v Kulturnem domu Cerknica, se od dohodka s 

tega naslova plača še 10% provizija (provizija vključuje vzpostavitev prodaje, provizija 

posrednika Mojekarte.si, rezervacija in prodaja vstopnic).  

 

10.  ČLEN 

 

Navedene cene v ceniku so cene za uporabo prostorov do 6 ur. Najem dvorane do treh 

ur se zaračunava v višini 70% osnovne cene. Vsaka nadaljnja ura se zaračuna dodatno 

v višini 30 €. 

 

11.   ČLEN – DODATNE STORITVE IN DRUGI NAJEMI 

 

Efektna luč, video projekcija, zahtevno ozvočenje se zaračuna dodatno po ceniku o 

najemu in uporabi tehničnih pripomočkov. 

 

Druge izvedbene storitve, ki so izven domene Kulturnega doma Cerknica in ali niso v 

ceniku, se lahko dogovori posebej z vodstvom Notranjskega parka in Kulturnega doma 

Cerknica. 

 

CENIK DODATNIH TEHNIČNIH STORITEV ZA NAJEMNIKE PROSTOROV 

 

Št. STORITEV VSEBINA STORITVE CENA 

1. Projekcija projektor, platno, tehnična priprava 35 € 

2. Koncertno ozvočenje mix miza, dodatno ozvočenje na 60 € 



 

 

odru, mikrofoni 

3. Light Show 
lučna miza,  luči z barvnimi filtri, led 

luči 
60 € 

4. Odrska postavitev 
postavljanje scene, urejanje odra za 

prireditev, ostalo 
50 € 

5. Ležarnina / dan 
oprema, ki ostane v KDC po 

prireditvi 
60 € 

6.  Prenosni računalnik Uporaba pri predstavitvah 20 € 

7. 
Oblikovanje avdio, video 

materialov in projekcij 
 80 € 

8. Oblikovanje tiskovin 

Dodatno oblikovanje letakov, 

plakatov, gledaliških listov za 

uporabo promocije dogodkov 

100 € 

9. 

Večkratno spreminjanje 

tehničnega riderja in 

scenarija ali scenosleda 

prireditve 

 150 € 

 

 

CENIK  NAJEMA  FOAJEJA  ZA  PRIPRAVO  ROJSTNODNEVNIH  POGOSTITEV 

 

Enota Kulturni dom Cerknica občanom ponuja zakup foajeja za pripravo kratkih 

pogostitev (do 90 min) ob rojstnih dnevih. 

Najem foajeja za pogostitev je mogoča le ob hkratnem nakupu paketa vstopnic (nad 8) 

za posamezne izbrane prireditve, pogostitev pa se izvede neposredno po končani 

izbrani prireditvi, za katero je bil paket vstopnic kupljen. 

Zavod Notranjski regijski park ob tem zaračunava nadomestilo za uporabo in čiščenje 

foajeja po zaključeni pogostitvi v znesku 20,00 €. 

 

 

CENIK  NAJEMA  PLOŠČADI  PRED  KULTURNIM  DOMOM 

 



 

 

Enota Kulturni dom Cerknica društvom in organizacijam ponuja zakup ploščadi pred 

Kulturnim domom za zunanje dogodke.  

Najem ploščadi je mogoč v času, ko v organizaciji Kulturnega doma Cerknica ni drugih 

dogodkov v kulturnem domu ali na drugi lokaciji in izključno po predhodnem dogovoru z 

vodjo Kulturnega doma. Stroški najema ploščadi, ki vključujejo administrativne stroške, 

elektriko in vodarino znašajo 22,50 €. Stroški so predvideni za najem do 6 ur na dan. V 

primeru želje po uporabi toalet v prostorih Kulturnega doma v času najema ploščadi, se 

k stroškom najema doda strošek hostese v času prireditve oziroma dogodka (7,60 €/h).  

Najemnik je dolžan ploščad počistiti za seboj. V primeru neupoštevanja se mu k najemu 

dodatno zaračuna 15 € za čiščenje. 

V primeru slabega vremena ali višje sile je možno za dogodek, predviden na ploščadi, 

koristiti notranje prostore izključno po vnaprejšnjem dogovoru z vodjo kulturnega doma. 

V tem primeru se zaračuna uporabo dvorane po postavkah iz 9., 11. In/ali 12. člena tega 

cenika. O prestavitvi dogodka v dvorano se je potrebno z osebjem kulturnega doma 

dogovoriti vsaj 3 dni pred prireditvijo. 

V primeru postavljene infrastrukture na ploščadi pred ali po dnevu dogodka, se k najemu 

obračuna strošek ležarnine po ceniku. 

 

 

12. ČLEN – NADOMESTILO ZA UPORABO DVORANE  

Javni zavodi, vzgojno-izobraževalne organizacije ter društva s sedežem v občini 

Cerknica, za osnovni najem v primeru predstavitve delovanja z nastopajočimi iz občine 

Cerknica ali v primeru občinskih kulturnih prireditev in javni zavodi, javni skladi ali javne 

agencije s področja kulture ter drugi kulturni izvajalci za izvajanje javnih kulturnih 

programov ali kulturnih projektov** plačajo nadomestilo za uporabo javne kulturne 

infrastrukture (po ZUJIK, 75. člen).  

 

Nadomestilo zajema osnovni paket za izvedbo prireditve (ozvočenje – do 2 mikrofona, 

bela splošna luč, 2-3 hostese za čas prireditve), uporabo dvorane za vaje ter za izvedbo 

prireditve do 6 ur. Vsaka nadaljnja ura se obračuna v višini 10% prvotne cene. Ostale 

storitve se zaračunajo po ceniku. 



 

 

Za kritje teh stroškov je možen tudi dogovor z vodstvom kulturnega doma o delitvi  

dobička od prodaje vstopnic ali simbolične vstopnine za gledalce, vendar z minimalno 

garancijo za kritje nadomestila. 

Izvajalec je dolžan poskrbeti za promocijo dogodka po svojih kanalih. 

 

NADOMESTILO ZA UPORABO DVORANE: 

 

Namen Dodatni stroški V EUR 

Administrativni stroški in promocija 20 € 

Čiščenje 20 € 

Hostesna služba 60 € 

*Provizija pri prodaji vstopnic 10% na višino dohodka 

SKUPAJ: 100 € + *provizija pri 

prodaji vstopnic 

  

*V primeru prodaje vstopnic za prireditve v Kulturnem domu Cerknica, se od dohodka s 

tega naslova plača še 10% provizija (provizija vključuje vzpostavitev prodaje, provizija 

posrednika Mojekarte.si, rezervacija in prodaja vstopnic).  

 

**Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, pa jo 

lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javne zavode. Kulturni projekt je 

posamična aktivnost, ki jo financira lokalna skupnost. 

 

 

 

V Cerknici, 18. 9. 2019 

 

Matevž Podjed 

Direktor NRP 


