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CENIK – Dom kulture Kamnik 

Splošni cenik 
 

1. VELIKA DVORANA ** 

1.1. Najem Velike dvorane (1 prireditev)* do 5 ur 491,80 € 600,00 € 

1.2. Ponovitev prireditve v dnevu najema dodatne 3 ure 147,54 € 180,00 € 

1.3. Stroški uporabe dvorane za vaje in interna srečanja brez lučne, zvočne in odrske tehnike do 5 ur 65,57 € 80,00 € 

1.4. Stroški uporabe dvorane za vaje in interna srečanja brez lučne, zvočne in odrske tehnike – dodatna ura 1 ura 20,49 € 25,00 € 

1.5. Stroški uporabe dvorane za vaje in interna srečanja z uporabo lučnega parka ali zvočne tehnike do 5 ur 184,43 € 225,00 € 

1.6. Stroški uporabe dvorane za vaje in interna srečanja z uporabo lučnega parka ali zvočne tehnike – dodatna ura 1 ura 45,08 € 55,00 € 

      
* V ceno je vključeno: priprava dvorane, uporaba garderob, avle, sanitarij, ogrevanje, ventilacija, elektrika, voda, kanalščina, požarno in vlomno varovanje, 

amortizacija, čiščenje, administrativni stroški, internet, osnovno oglaševanje, osnovne tehnične storitve (1 tehnik, bela scenska luč, do dva mikrofona, 
priklop za predvajalnik glasbe, dvoransko ozvočenje, do dve lučni spremembi), hostesna služba (1–3 hostese), blagajnik, izvedbenik/dežurni. Dodatne 
storitve se obračunajo po ceniku. 

** Zapisane cene najema ali uporabe veljajo od ponedeljka do petka. Med vikendi ali prazniki se zneski povišajo za 10 %.  

     

2. KLUB KINO DOM ** 

2.1. Najem kluba – prireditev (koncerti, srečanja, predavanja)* do 5 ur 163,93 € 200,00 € 

2.2. Najem kluba – prireditev dodatna ura 1 ura 40,98 € 50,00 € 

2.3. Stroški uporabe kluba za interna srečanja organizacij (sestanki, srečanja, ...) do 5 ur 69,67 € 85,00 € 

2.4. Stroški uporabe kluba za pogostitev ob najemu Velike dvorane do 2 uri 69,67 € 85,00 € 
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2.5. Stroški uporabe kluba za pogostitev – dodatna ura 1 ura 32,79 € 40,00 € 

2.6. Najem kluba za vadbo, pouk, ... – redni najemniki 1 ura 9,43 € 11,50 € 

2.7. Razkuževanje Kluba kino dom kpl 16,39 € 20,00 € 

         
* V ceno je vključeno: priprava dvorane, ogrevanje, ventilacija, elektrika, voda, kanalščina, požarno in vlomno varovanje, amortizacija, čiščenje, 

administrativni stroški, internet, osnovno oglaševanje, osnovne tehnične storitve (bela scenska luč, največ en mikrofon, priklop za predvajalnik glasbe, 
dvoransko ozvočenje, brez lučnih sprememb), izvedbenik/dežurni in do 1 hostesa. Dodatne storitve se obračunajo po ceniku. 

** Zapisane cene najema ali uporabe veljajo od ponedeljka do petka. Med vikendi ali prazniki se zneski povišajo za 10 %, razen za postavko 2.6 .. 

          

3. AVLA – Galerija ** 

3.1. Najem avle za pogostitev ob najemu Velike dvorane do 2 uri 40,98 € 50,00 € 

3.2. Stroški uporabe avle za izvedbo prireditve* 1 ura 32,79 € 40,00 € 

     
* V ceno je vključeno: priprava prostora, ogrevanje, elektrika, voda, kanalščina, požarno in vlomno varovanje, amortizacija, čiščenje, administrativni stroški, 

internet. Dodatne storitve se obračunajo po ceniku. 

** Zapisane cene najema ali uporabe veljajo od ponedeljka do petka. Med vikendi ali prazniki se zneski povišajo za 10 %.  

     

4. MALA DVORANA 

4.1. Najem Male dvorane* 1 ura 9,43 € 11,50 € 

4.2. Razkuževanje kpl 16,39 € 20,00 € 

      
* V ceno je vključeno: ogrevanje, elektrika, voda, kanalščina, požarno varovanje, amortizacija, čiščenje, administrativni stroški. Dodatne storitve se 

obračunajo po ceniku. 
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5. FOLKLORNA SOBA 

5.1. Najem folklorne sobe za vaje, sestanke in druga srečanja 1 ura 7,21 € 8,80 € 

5.2. Razkuževanje kpl 16,39 € 20,00 € 

      

6. OPREMA 

6.1. Uporaba projektorja v Veliki dvorani 1 prireditev 61,48 € 75,00 € 

6.2. Uporaba platna v Veliki dvorani 1 prireditev 24,59 € 30,00 € 

6.3. Uporaba klavirja z uglasitvijo 1 prireditev 188,52 € 230,00 € 

6.4. Priklop in uporaba sledilnega reflektorja (follow spot) 1 prireditev 20,49 € 25,00 € 

6.5. Postavitev plesnega poda 1 postavitev 45,08 € 55,00 € 

6.6. Izposoja in postavitev zastav (EU, Slovenija in Kamnik) 1 postavitev 12,30 € 15,00 € 

6.7. Izposoja odrskega elementa – praktikabel (2 x 1 m, višine od 20 do 100 cm) – uporaba v Veliki dvorani 1 kos 5,74 € 7,00 € 

6.8. Izposoja odrskega elementa – praktikabel (2 x 1 m, višine od 20 do 100 cm) 1 kos 16,39 € 20,00 € 

6.9. Izposoja odrskega elementa – praktikabel (2 x 0,5 m, višine od 20 do 100 cm) – uporaba v Veliki dvorani 1 kos 4,10 € 5,00 € 

6.10. Izposoja odrskega elementa – praktikabel (2 x 0,5 m, višine od 20 do 100 cm) 1 kos 10,66 € 13,00 € 

6.11. Uporaba projektorja in platna v Klubu kino dom 1 prireditev 32,79 € 40,00 € 

6.12. Obešanje zavese v Veliki dvorani (cena na kos) 1 postavitev 16,39 € 20,00 € 

6.13. Izposoja video kamere Panasonic GH5 z objektivom Olympus 14–42mm in stativom Manfrotto 1 dan 98,36 € 120,00 € 

6.14. Izposoja brezžičnega mikforona Sennheiser EW 112P (oddajnik + spremenik) za kamero 1 dan 32,79 € 40,00 € 

6.15. Izposoja preview monitorja za kamero Lilliput H7 1 dan 20,49 € 25,00 € 

6.16. Uporaba hazerja (odrska megla) v Veliki dvorani 1 prireditev 24,59 € 30,00 € 

6.17. Uporaba moving-head luči 1 prireditev 65,57 € 80,00 € 

6.18. Izposoja Atem mini extreme video preklopnika 1 dan 98,36 € 120,00 € 
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7. DODATNE STORITVE 

7.1. Hostesa – dodatna ura* 1 ura 18,11 € 22,10 € 

7.2. Tehnik, osnovna dela – dodatna ura* 1 ura 25,41 € 31,00 € 

7.3. Tehnik, zahtevnejša dela, video – dodatna ura* 1 ura 30,41 € 37,10 € 

7.4. Izvedbenik/dežurni – dodatna ura* 1 ura 23,93 € 29,20 € 

7.5. Dodatno čiščenje – dodatna ura* 1 ura 20,49 € 25,00 € 

7.6. Zvočno snemanje prireditve v Veliki dvorani – manj zahtevno, brez obdelave (okrogle mize, seje, pogovorne 
prireditve) 1 prireditev 61,48 € 75,00 € 

7.7. Osnovni zvočni komplet za prireditve (2 zvočnika manjše moči na stojalu, 1 mikrofon na stojalu, priklop za 
predvajalnik glasbe, 1 tehnik) – izven Doma kulture Kamnik* 

do 3 ure 204,92 € 250,00 € 

7.8. Osnovni zvočni komplet za prireditve (2 zvočnika manjše moči na stojalu, 1 mikrofon na stojalu, priklop za 
predvajalnik glasbe, 1 tehnik) – v Domu kulture Kamnik* 

do 3 ure 98,36 € 120,00 € 

7.9. Osnovni zvočni komplet – vsaka dodatna ura* 1 ura 57,38 € 70,00 € 

7.10. Ležarnina – začasna hramba opreme, scene ali drugih elementov scenske tehnike 1 dan 24,59 € 30,00 € 

7.11. Zahtevnejša izvedba tonske tehnike v okviru razpoložljivih tehničnih sredstev Doma kulture v Veliki dvorani ali 
Klubu* 1 prireditev 127,05 € 155,00 € 

7.12. Zahtevnejša izvedba video (filmi) ali lučne (brez srednje ali višje zahtevnega oblikovanja svetlobe) tehnike v Veliki 
dvorani ali Klubu* 1 prireditev 118,85 € 145,00 € 

7.13. Prevoz lastne tehnične opreme brez voznika, kilometrina za izvedbo drugih storitev (brez stroška dela) 1 km 0,45 € 0,55 € 

7.14. Organizacija požarne straže ob uporabi vročih sredstev (odrska pirotehnika, svečke, pištola, ... – vsaka uporaba 
odprtega ognja)* do 2 uri 57,38 € 70,00 € 

7.15. Video prenos prireditve preko spleta iz Velike dvorane ali Kluba kino dom – (1 statična kamera, operater, priprava 
spletnega okolja)* do 3 ure 237,70 € 290,00 € 

7.16. Video prenos prireditve preko spleta za zunanje prireditve (1 statična kamera, operater, priprava), brez stroška 
transporta* do 3 ure 426,23 € 520,00 € 
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7.17. Tapeciranje odrske površine z Revexpo 
m2 6,72 € 8,20 € 

      
* V primeru nočnega dela med 22:00 in 6:00, dela ob vikendih ali praznikih, se postavka poviša za 30 %. 

     

V Kamniku, velja od  1. 1. 2023.    
 

 

 

Kontakt: 

Pisarna Doma kulture Kamnik 

info@domkulture.org 

01 831 82 26 

mailto:info@domkulture.org

