CENIK
ZA NAJEM PROSTOROV V OBJEKTU
KULTURNI CENTER KOČEVJE

Cena uporabe prostorov vključuje uporabo posamičnega prostora z drugimi spremljajočimi
in pomožnimi prostori;
- v primeru dvorane še uporaba garderob z WC-jem, tušem in preddverjem, razen
gostinskega lokala.
- v primeru sejne sobe še uporabo zgornjega WC-ja
- v primeru najema mansarde še uporabo zgornjega WC-ja
Cenik osnovne uporabe prostorov je potrdila in sprejela Občina Kočevje, s SKLEPOM o določitvi
cen pokritih parkirišč (boksov), dvoran, sejnih sob, koče Črni Vrh in drugih posebnih prostorov v
lasti Občine Kočevje, z dne 29.03.2016.
Temu je dodan interni cenik upravljavca objekta Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje.
Ta cenik pa predvideva tudi posebne dodatne okoliščine, ki jih osnovni cenik ne upošteva.
Vse cene v obeh cenikih so navedene z upoštevanim 22 % DDV.
Osnovni cenik oddaje prostorov v objektu Kulturni center Kočevje, TZO 62, Kočevje
KULTURNI CENTER KOČEVJE
Cena/ URO
Cena / DAN
VEČNAMENSKA DVORANA – BREZ TEHNIČNE OPREME
30,00 €
150,00 €
SEJNA SOBA
10,00 €
50,00 €
VEČNAMENSKI PROSTOR MANSARDA
20,00 €
100,00 €
KULTURNI CENTER KOČEVJE
NAJEM HIŠNEGA TEHNIKA

Cena/ URO
15,00 €

Uporaba dvorane s tehnično opremo zajema prisotnost (najmanj enega) hišnega tehnika. Cena je
15 eur na uro. Le ta ni vštet v osnovno ceno najema dvorane in se ga plača posebej. Tudi pri
celodnevnem najemu dvorane se posebej zaračunava hišni tehnik po določeni urni postavki.
Ugodnosti pri najemu:

•
•

V primeru uporabe prostorov v dopoldanskem času, to je od 8.00 do 13.00 ure, se uporabniku
zaračuna le 50 % uporabnine, določene na uro.
V primeru dobrodelnih in humanitarnih prireditev se uporabniku zaračunajo le obratovalni
stroški v višini 12 % uporabnine.
V primeru organizacije koncerta oziroma druge prireditve, za katero se pričakuje več kot 250
obiskovalcev in se zanj oziroma zanjo zaračuna vstopnina, se višina uporabnine za dvorane,
poviša za 100 %.
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DODATNI CENIK UPORABE DVORANE IN DRUGIH PROSTOROV Z UPOŠTEVANJEM
TEHNIČNIH MOŽNOSTI IN POTREB
Ta cenik predvideva in upošteva tehnične in logistične zahteve, ki presegajo tehnične in kadrovske
možnosti osnovne uporabe prostorov Kulturnega centra Kočevje.
V primeru tehnično zahtevnejšega najema ali uporabe dodatnih tehničnih aparatur, ki jih osnovni
najem ne zajema, je potrebno slediti internemu dodatnemu ceniku najema, katerega osnova je
Sklep občine, z upoštevanjem dodatnih stroškov, ki izhajajo iz namena uporabe.
• Če gre za dvorano, zajema osnovni najem zgolj uporabo dvorane z obstoječimi sedeži brez
zvokovne in svetlobne tehnike. V primerih uporabe obstoječe zvokovne ali svetlobne opreme
je potrebno upoštevati, da uporaba obeh tehničnih enot (zvokovne in svetlobne tehnike) nujno
zajema strošek najmanj enega dodatnega tehnika, poleg hišnega, v nekaterih primerih tudi
dveh ali več.
• Osnovni najem ne predvideva hostesne službe. V Kulturnem centru je možno za komercialno
rabo uporabiti le hostese, s katerimi ima Zavod sklenjene pogodbe o študentskem ali drugem
načinu dela. Strošek tega je dodatni strošek, ki ga upošteva dodatni interni cenik.
• V osnovnem najemu ni zajeta uporaba glavnega filmskega projektorja. Strošek uporabe le
tega je zajet v dodatnem internem ceniku, prav tako je potrebno upoštevati, da z glavnim
filmskim projektorjem lahko upravlja le hišni pooblaščeni kino operater.
• V osnovnem najemu ni varnostne službe, kjer je v primeru potrebe po tovrstnem angažmaju,
obveza najemnika uporaba varnostne službe, s katero ima Javni zavod za turizem in kulturo
sklenjeno pogodbo o varovanju. Strošek le te se upošteva v primeru tovrstnega najema
prostorov in se ravna po ceniku varnostne agencije, ki vrši te usluge v objektu.

DODATNI CENIK (neprofitni)
1. NAJEM DVORANE IN POMOŽNIH PROSTOROV (ta cenik opredeljuje tiste primere, ki jih
osnovni cenik ne predvideva)
2. NAJEM DVORANE Z DODATNIMI TEHNIČNIMI POTREBAMI (Rang 1. – nižji rang
tehnične zahtevnosti; ZVOK+LUČ, v obsegu specifikacij, ki ga ima dvorana), VKLJUČENA
2 TEHNIKA: 80 eur na uro ali 450 eur na dan
3. NAJEM DVORANE Z DODATNIMI TEHNIČNIMI POTREBAMI (rang 2.- višji rang tehnične
zahtevnosti; ZVOK+LUČ, v obsegu specifikacij, ki ga ima dvorana), VKLJUČENA 2
TEHNIKA + odrski delavec: 90 eur na uro ali 500 eur na dan
4. NAJEM DVORANE Z UPORABO FILMSKEGA PROJEKTORJA (s projektorjem upravlja
izključno hišni pooblaščeni operater): 55 eur na uro (najem filmskega projektorja je možen
le po urni postavki). Vključuje obstoječo postavitev dvorane s tribunami. V primeru
kombinacije filmske projekcije + zvokovne tehnike je cena 85 eur na uro. Tudi v tem primeru
je možen najem le po urnih postavkah.

DODATNI CENIK (komercialni, pod pogoji, kot jih določa osnovni cenik v primerih, ki niso
opredeljeni že tam)
1. NAJEM DVORANE IN POMOŽNIH PROSTOROV (ta cenik opredeljuje tiste primere, ki jih
osnovni cenik ne predvideva)
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2. NAJEM DVORANE Z DODATNIMI TEHNIČNIMI POTREBAMI (Rang 1. – nižji rang
tehnične zahtevnosti; ZVOK+LUČ, v obsegu specifikacij, ki jih ima dvorana), VKLJUČENA
2 TEHNIKA: 160 eur na uro ali 900 eur na dan
3. NAJEM DVORANE Z DODATNIMI TEHNIČNIMI POTREBAMI (Rang 1. – višji rang
tehnične zahtevnosti; ZVOK+LUČ, v obsegu specifikacij, ki ga ima dvorana), VKLJUČENA
2 TEHNIKA + odrski delavec: 180 eur na uro ali 1000 eur na dan
4. NAJEM DVORANE Z UPORABO FILMSKEGA PROJEKTORJA (s projektorjem upravlja
izključno hišni pooblaščeni operater): 110 eur na uro (najem filmskega projektorja je možen
le po urni postavki) Vključuje obstoječo postavitev dvorane s tribunami. V primeru
kombinacije filmske projekcije + zvokovne tehnike je cena 170 eur na uro. V tem primeru je
prav tako možen najem le po urnih postavkah)
CENIK HOSTESNE SLUŽBE
V Kulturnem centru lahko deluje le hostesna služba, ki sicer dela v objektu, če gre za potrebe
prodaje kart, hostesno garderobno službo, ki je plačljiva, ali druge plačljive usluge. Najemnik sicer
lahko uporabi svojo hostesno službo za interno uporabo za neplačljive usluge.
Cenik: 1 hostesa – 8 eur/uro
CENIK DODATNEGA LUČNEGA, VIDEO, FILMSKEGA ALI TONSKEGA TEHNIKA: 15 EUR NA
URO
V primeru nočnega dela, dela ob nedeljah in praznikih se urna postavka poviša za 40 %.
CENIK VSTOPNIC ZA JAVNE PRIREDITVE: 1-100 Eur
Cena vstopnice se opredeli glede na stroške posamezne prireditve in glede na pogodbo o izvedbi
le te (koncertne prireditve, gledališke prireditve, ostale javne prireditve, ki jih organizira javni zavod
za turizem in kulturo Kočevje).

CENIK KINO VSTOPNIC: 3-5 eur
Maksimalno število prodanih vstopnic za stojišča: 500
Maksimalno število prodanih vstopnic za sedišča: 119 + 80 (dodatni stoli - netribunski sedeži)

OGLAŠEVANJE V KCK
1. OGLAS NA FILMSKEM PLATNU PRED PREDVAJANJEM FILMA
(npr. 6 x teden, če je v povprečju 6 predstav na teden)
Cene za že oblikovan oglas do 30 sekund:
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1 DAN (ena filmska predstava)
2 DAN (dve filmski predstavi)
OGLAS ZA CELO LETO (cca 180 predstav)
OGLAS ZA EN MESEC (cca 20 predstav)

20 EUR
32 EUR
cena 10 EUR na enoto
cena 15 EUR na enoto

2. OGLAS NA TELEVIZIJI V PREDDVERJU (od 07.00 do 22. ure)

Predlagane cene za že oblikovan oglas do 30 sekund:
1 DAN
1 TEDEN
2 TEDNA

30 EUR
150 EUR
250 EUR

1. OGLAŠEVANJE NA VSTOPNICI (logotip)

Do 1000 kos

0,05 EUR/kos
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