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CENIKI NAJEMA PROSTOROV IN 
OPREME KUD 

 Cenik najema dvorane 

Namen najema in najemnik Enota najema 
Cena 
brez osebja1 

Cena z osebjem 

Občni zbori, sestanki, delavnice, 
predavanja, vaje ipd. – za 
neprofitne organizacije s sedežem 
v občini Trzin 

do 3 ure brezplačno + 10,00€/uro/osebo 

do 6 ur 25,00€ + 10,00€/uro/osebo 

celodnevni najem 75,00€ + 10,00€/uro/osebo 

Občni zbori, sestanki, delavnice, 
predavanja, vaje ipd. – za 
neprofitne organizacije s sedežem 
izven občine Trzin 

do 3 ure 25,00€ + 10,00€/uro/osebo 

do 6 ur 50,00€ + 10,00€/uro/osebo 

celodnevni najem 150,00€ + 10,00€/uro/osebo 

Sestanki, predavanja, delavnice, 
vaje – za politične stranke, 
samostojne podjetnike, javne in 
zasebne zavode, gospodarske 
družbe in druge, ki opravljajo 
profitno dejavnost 

do 3 ure 50,00€ + 10,00€/uro/osebo 

do 6 ur   100,00€ + 10,00€/uro/osebo 

celodnevni najem 150,00€ + 10,00€/uro/osebo 

Gostovanja ljubiteljskih gledaliških 
skupin s predstavo 

1 najem2 150,00€ + 10,00€/uro/osebo 

Gostovanja profesionalnih 
gledaliških skupin s predstavo 

1 najem 300,00€ + 10,00€/uro/osebo 

Trgovina, storitve do 8 ur 150,00€ + 10,00€/uro/osebo 

Organizacija koncertov in drugih 
zahtevnejših prireditev 

1 najem 500,00€ + 10,00€/uro/osebo 

 

Ozvočenje, osvetljava in stroški elektrike, vode ter sanitarnega materiala so vključeni v ceno.  

                                                           
1
 Kot osebje se šteje: lučni tehnik, tonski tehnik, hostesa, blagajnik, organizator, promotor. Cena predstavlja 

pribitek k ceni najema na vsako uro in na vsako osebo osebja, ki ga najemojemalec potrebuje. 
2
 Ne glede na časovno trajanje najema, najem za eno prireditev v trajanju manj kot 24 ur. 
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Cenik najema sejne sobe 

Namen najema in najemnik 
Enota najema 

Cena 
brez osebja3 

Cena z osebjem 

Občni zbori, sestanki, delavnice, 
predavanja, vaje ipd. – za 
neprofitne organizacije s sedežem 
v občini Trzin 

do 3 ure brezplačno + 10,00€/uro/osebo 

do 6 ur 10,00€ + 10,00€/uro/osebo 

celodnevni najem 40,00€ + 10,00€/uro/osebo 

Občni zbori, sestanki, delavnice, 
predavanja, vaje ipd. – za 
neprofitne organizacije s sedežem 
izven občine Trzin 

do 3 ure 10,00€ + 10,00€/uro/osebo 

do 6 ur 40,00€ + 10,00€/uro/osebo 

celodnevni najem 80,00€ + 10,00€/uro/osebo 

Sestanki, predavanja, delavnice, 
vaje – za politične stranke, 
samostojne podjetnike, javne in 
zasebne zavode, gospodarske 
družbe in druge, ki opravljajo 
profitno dejavnost 

do 3 ure 30,00€ + 10,00€/uro/osebo 

do 6 ur   60,00€ + 10,00€/uro/osebo 

celodnevni najem 100,00€ + 10,00€/uro/osebo 

Gostovanja ljubiteljskih gledaliških 
skupin s predstavo 

1 najem4 
vključeno v ceno 
najema dvorane 

+ 10,00€/uro/osebo 

Gostovanja profesionalnih 
gledaliških skupin s predstavo 

1 najem 
vključeno v ceno 
najema dvorane 

+ 10,00€/uro/osebo 

Trgovina, storitve sejna soba se za trgovinsko in storitveno dejavnost ne oddaja 

Organizacija koncertov in drugih 
zahtevnejših prireditev 

1 najem 
vključeno v ceno 
najema dvorane 

+ 10,00€/uro/osebo 

 

  

                                                           
3
 Kot osebje se šteje: lučni tehnik, tonski tehnik, hostesa, blagajnik, organizator, promotor. Cena predstavlja 

pribitek k ceni najema na vsako uro in na vsako osebo osebja, ki ga najemojemalec potrebuje. 
4
 Ne glede na časovno trajanje najema, najem za eno prireditev v trajanju manj kot 24 ur. 
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Cenik najema pianina 

Predmet najema je pianino znamke Kawai s klavirskim stolom.  

Najem pianina se obračunava po enoti najema za 1 najem, ki pomeni najem za eno prireditev v trajanju 
manj kot 24 ur. 

Najemnik Cena najema  

neprofitne organizacije s sedežem 
v občini Trzin 

brezplačno 

neprofitne organizacije s sedežem 
izven občine Trzin 

50,00€ 

pridobitna dejavnost 100,00€ 

 

V kolikor se pri kateri koli obliki najema potrebuje pianino, pa le-ta ni uglašen, se za uglasitev pianina 
dodatno računa 120,00 €, razen če najemnik sam priskrbi ustreznega uglaševalca.  

Najem pianina izven lokacije Kulturnega doma ni možen. 

Cenik najema prenosnega ozvočenja 

Predmet najema je prenosno ozvočenje – 2x 300 W, mešalna miza Allan & Heat 6 kanalna in dvojni CD 
predvajalnik z osnovnimi električnimi kabli . 

Najem prenosnega ozvočenja se obračunava po enoti najema za 1 najem, ki pomeni najem na eno 
prireditev v trajanju manj kot 24 ur. 

Najemnik Cena najema brez osebja Cena najema z osebjem 

neprofitne organizacije s sedežem 
v občini Trzin 

brezplačno + 10,00€/uro/osebo 

neprofitne organizacije s sedežem 
izven občine Trzin 

100,00€ + 10,00€/uro/osebo 

pridobitna dejavnost 200,00€ + 10,00€/uro/osebo 

 

Cenik najema druge opreme, scenskih elementov in kostumov 

Ostala tehnična oprema (mikrofoni, kabli, stojala, platna, kamera,...) scenski elementi in kostumi se 
dajejo v najem pod pogoji, ki so vsakič opredeljeni z individualno pogodbo med najemodajalcem in 
najemnikom. 
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Cenik najema projektorja 

Predmet najema je projektor znamke Optoma  HD 300 svetilnosti 3.000 lm z osnovnimi električnimi 
kabli. 

Najem projektorja se obračunava po enoti najema za 1 najem, ki pomeni najem na eno prireditev v 
trajanju manj kot 24 ur. 

Najemnik Cena najema brez osebja Cena najema z osebjem 

neprofitne organizacije s sedežem 
v občini Trzin 

brezplačno + 10,00€/uro/osebo 

neprofitne organizacije s sedežem 
izven občine Trzin 

100,00€ + 10,00€/uro/osebo 

pridobitna dejavnost 200,00€ + 10,00€/uro/osebo 

 

Najem projektorja izven lokacije Kulturnega doma ni možen. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

DDV v cenikih ni obračunan. 

 Za vnaprejšnji najem dvorane za vsaj trikratno uporabo so možni popusti od -10% do -30%. 

Za najem se med najemodajalcem in najemnikom sklene ustrezna pogodba. Za najeme najemodajalec 
izda račun. 

Skupine znotraj KUD in trzinska društva, ki v dvorani opravljajo nepridobitno dejavnost oz. dejavnost, ki 
je osnovna dejavnost društva, imajo pri terminskem načrtu uporabe dvorane prednost. 

Prednost pri uporabi dvorane ima tudi organizacija tekočega kulturnega programa in proslav, ki jih 
pripravlja KUD, Občina Trzin ali društva v občini Trzin. 

Cenik sprejme Upravni odbor KUD na seji in velja od dneva sprejetja do preklica. 

Trzin, 5. oktober 2012 

Žig:   Brigita Ložar 

predsednica  KUD Franc Kotar Trzin 


