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C E N I K 

storitev in uporabe prostorov v 

Kulturnem centru Primoža Trubarja 

(vse cene so brez DDV) 

  

VELIKA DVORANA ANTONA LESJAKA 

 

 do 8 ur nad 8 ur 

CENA KOMERCIALNE UPORABE 
 

675 € 

 

1350 € 

CENA NEKOMERCIALNE UPORABE A 300 € 600 € 

CENA NEKOMERCIALNE UPORABE B 150 € 300 € 

 

V ceni je všteto: 

 

 

- uporaba dvorane (316 sedežev); 
- uporaba odra (po dispoziciji); 
- uporaba garderob za nastopajoče in 
obiskovalce ter uporaba sanitarij; 
- oprema v veliki dvorani – scenska in 
tehnična oprema; 
- obvestilo javnosti (spletna stran, 
mesečni napovednik, plakatno mesto); 
 

- 2 biljeterja; 
- 2 garderoberja; 
- prisotnost dežurnega organizatorja 
v KCPT; 
- pomoč tehnika pri pripravi 
svetlobne in zvočne kulise in pomoč 
tehnika pri postavljanju in pospravljanju 
scene (do 4 ure); 
- izdelava vstopnic.

 

RDEČA DVORANA (mala dvorana) 

 

 do 8 ur nad 8 ur 

CENA KOMERCIALNE UPORABE 
 

150 € 

 

300 € 

CENA NEKOMERCIALNE UPORABE A 90 € 180 € 

CENA NEKOMERCIALNE UPORABE B  60 € 120 € 

 

 

V ceni je všteto: 

- uporaba prostora (84 m²); 
- postavitev stolov (40 stolov); 

- oprema v rdeči dvorani; 
- uporaba garderob za nastopajoče in 
obiskovalce ter uporaba sanitarij; 

 

- 1 garderober; 
- pomoč tehnika;  

- obvestilo javnosti (spletna stran, 
mesečni napovednik, plakatno mesto); 
- izdelava vstopnic. 
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ZELENA DVORANA (sejna soba) 

 

 do 8 ur nad 8 ur 

CENA KOMERCIALNE UPORABE 
 

120 € 

 

240 € 

CENA NEKOMERCIALNE UPORABE A 80 € 160 € 

CENA NEKOMERCIALNE UPORABE B 40 € 80 € 

 

V ceni je všteto: 

- uporaba prostora (33 m²); 
- postavitev stolov ( O postavitev – 
do 12 stolov); 
- oprema v zeleni dvorani; 
 

 

- obvestilo javnosti (spletna stran, 
mesečni napovednik, plakatno mesto); 
- uporaba sanitarij.

 

 

 

AVLA 

 

 do 8 ur nad 8 ur 

CENA KOMERCIALNE UPORABE 
 

120 € 

 

240 € 

CENA NEKOMERCIALNE UPORABE A 80 € 160 € 

CENA NEKOMERCIALNE UPORABE B 40 € 80 € 

 

 

V ceni je všteto: 

- uporaba prostora (108 m²); 

- uporaba garderob za nastopajoče in 
obiskovalce ter uporaba sanitarij; 

- 1 garderober; 

- pomoč tehnika; 
- obvestilo javnosti (spletna stran, 
mesečni napovednik, plakatno mesto). 
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VELIKA DVORANA ANTONA LESJAKA V KOMBINACIJI 

 

 RDEČA DVORANA ZELENA DVORANA AVLA 

do 8 ur nad 8 ur do 8 ur nad 8 ur do 8 ur nad 8 ur 

CENA  

KOMERCIALNE 

UPORABE 

 

750 € 

 

1500 € 

 

735 € 

 

1470 € 

 

735 € 

 

1470 € 

CENA 

NEKOMERCIALNE 

UPORABE A 

 

345 € 

 

690 € 

 

340 € 

 

680 € 

 

340 € 

 

680 € 

CENA 

NEKOMERCIALNE 

UPORABE B 

 

180 € 

 

360 € 

 

170 € 

 

340 € 

 

170 € 

 

340 € 

 

 

RDEČA DVORANA V KOMBINACIJI  

 

 ZELENA 

DVORANA 

AVLA 

do 8 ur nad 8 ur do 8 ur Nad 8 ur 

CENA KOMERCIALNE UPORABE 210 € 420 € 210 € 420 € 

CENA NEKOMERCIALNE UPORABE A 130 € 260 € 130 € 260 € 

CENA NEKOMERCIALNE UPORABE B 80 € 160 € 80 € 160 € 

 

 

KOMERCIALNA UPORABA: gospodarske družbe, podjetja, obrtniki in samostojni podjetniki, 

inštitucije, organizacije, organizirane skupine in posamezniki, katerih namen je izvedba interne 

prireditve (prireditve, ki ni namenjena širši javnosti) ali prireditve, ki je organizirana z namenom 

lastne promocije ali komercialne dejavnosti. V skupino komercialnih uporabnikov sodijo tudi drugi 

subjekti, ki svojo dejavnost izvajajo pod tržnimi pogoji. 

 

NEKOMERCIALNA UPORABA A: javni zavodi, kulturna in druga društva ter druge neprofitne 

organizacije s sedežem izven občine Šentjernej, katerih namen je organizacija javne kulturne 

ali izobraževalne prireditve ne glede na višino vstopnine. Cena NEKOMERCIALNE UPORABE A 

velja tudi za politične stranke in liste občanov. Kot javna prireditev se šteje prireditev, ki je 

dostopna širši javnosti.  

 

NEKOMERCIALNA UPORABA B: Občina Šentjernej, javni zavodi, kulturna in druga društva ter 

druge neprofitne organizacije s sedežem v občini Šentjernej, katerih namen je organizacija 

javne kulturne ali izobraževalne prireditve ne glede na višino vstopnine. 

NEKOMERCIALNA UPORABA B velja v primeru, če se je organizator  pisno odzval na JAVNI POZIV 

za pripravo javnega kulturnega programa v Kulturnem centru Primoža Trubarja (javni poziv se 

objavi poleti, prijave so možne do sredine septembra tekočega leta in se upoštevajo za pripravo 
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javnega kulturnega programa v naslednjem koledarskem letu). V nasprotnem primeru zanj velja 

cena za NEKOMERCIALNO UPORABO A. 

 

 

UPORABA PROSTOROV ZA NEJAVNE DOGODKE: 

Med nejavne dogodke štejemo vaje, sestanke, srečanja, občne zbore,… kjer se vrši dogodek za 

zaključeno skupino. V ceni se upošteva samo uporaba prostora oz. uporaba prostora z enim 

tehnikom brez ostalih storitev (hostesna služba, uporaba garderob za obiskovalce, objava 

dogodka…). 

 

 do 4 ure 

brez tehnične podpore 

in opreme 

do 4 ure  

s tehnično podporo 

in opremo 

Velika dvorana Antona Lesjaka 50 € 100 € 

Rdeča dvorana 30 € 60 € 

Avla 30 € 60 € 

Zelena dvorana 30 € 60 € 

Glasbena učilnica  

/dopoldan ali po 19. uri/ 

30 € 60 € 

V kolikor bi v času trajanje druge prireditve obstajala potreba po koriščenju prostih prostorov, se le 

to izvede v obsegu in zmožnostih KC-ja, ne da bi se pri tem kakorkoli zmotil javni dogodek. V tem 

primeru znaša cena koriščenja prostora tretjino od osnovne cene. 

 

DODATNE STORITVE: 

• rezervacija in prodaja vstopnic   40 € 

• sodelovanje pri pogostitvah 

/strežba, koriščenje kozarcev, pomivanje, čiščenje, prti…/ 

➔ do 100 ljudi 
➔ do 200 ljudi 
➔ več kot 200 ljudi 

 

 

20 € 

30 € 

40 € 

• dodatna hostesa 8 € / uro 

• postavitev prenosnega ozvočenja 30 € 

• koriščenje prenosnega projektorja 20 € 

• dodatni sedeži /velika dvorana, avla/ 20 € 

• postavitev razstavnih panojev 30 € 

• postavitev izredne razstave 30 € 

• zagotovitev dodatnega tehnika 20 € / uro 

• zagotovitev dodatne tehnične opreme 50 € do 150 € /odvisno od 

zahtevnosti/ 
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Dodatek: 

 

Če JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej nudi usluge pod posebnimi pogoji, se cena določi s posebno pogodbo. 

S pogodbo se določijo cene posebnih kulturnih ali komercialnih dogodkov, kjer ima JP EDŠ, d.o.o. 

Šentjernej odstotek od vstopnine. Višina uporabnine se lahko določi tudi glede na kulturni ali 

komercialni pomen prireditve. Vsak naročnik mora pravočasno oddati naročilnico s podatki o 

želenih uslugah (obrazec – VLOGA za uporabo prostorov v KCPT).  

 

Z vsakim uporabnikom se sklene pogodba o uporabi prostorov, ki opredeljuje vse obveznosti in 

pravice uporabnika ter podjetja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. 

 

Za vse organizatorje, ki se jim obračuna cena za nekomercialno uporabo prostorov, bo razliko do 

polne (komercialne) cene subvencionirala Občina Šentjernej.  

 

Za obračun uporabe prostorov se šteje čas od prihoda v prostor do odhoda iz pospravljenega 

prostora / dvorane. 

 

Izvajalec mora rekvizite vrniti nepoškodovane. Pri uničenih predmetih in rekvizitih zaračunamo 

novo nabavno ceno in 100% stroškov nabave. 

 

Kadar prireditev odpade zaradi premajhne udeležbe ali iz drugih razlogov, se zaračuna 50% zneska 

za uporabo prostorov.  

        

Ostali prostori v Kulturnem centru Primoža Trubarja, ki niso navedeni v tem ceniku, se bodo 

oddajali za daljše obdobje po posebnih pogojih.       

  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 


