CENIK UPORABNIN IN STORITEV NA GRADU RAJHENBURG ZA LETO 2022
Cene so v € in z DDV.

CENA Z DDV
od pon. do petka

CENA Z DDV
vikend, prazniki

urna postavka
45,00

urna postavka
50,00

VELIKA DVORANA (do 200 sedežev)

100,00

130,00

OKROGLA DVORANA (do 100 sedežev)

45,00

50,00

ATRIJ
GARDEROBE
OSNOVNO OZVOČENJE (do 5 mikrofonov)
SVETLOBNA TEHNIKA (uporaba)
GLASBENA TEHNIKA (uporaba)

85,00
20,00
40,00
40,00
40,00

100,00
22,00
46,00
46,00
46,00

UPORABA PROSTORA ZA FOTOGRAFIRANJE (ne velja
za romansko dvorano v času poteka poročnega obreda)

50,00

50,00

ROMANSKA DVORANA (do 100 sedežev)

STORITVE TEHNIČNE PODPORE (oblikovanje zvoka,
oblikovanje svetlobe, priprava opreme in prostorov,
prodaja vstopnic, biljetiranje, hostesna služba…)

18,00

Pavšal
ROMANSKA KAPELA

120,00

150,00

GOTSKA KAPELA

120,00

150,00

KLET
ROMANSKA DVORANA

100,00 na dan
Celodnevna uporaba, oziroma uporaba nad 7
do 12 ur: 300,00 €

VELIKA DVORANA

Celodnevna uporaba oziroma uporaba nad 7
do 12 ur: 700,00 €
450,00

CELODNEVNO ZAPRTJE GRADU za zunanje obiskovalce
(uporabnik mora datum dogovoriti najmanj 6 mesecev
pred predvidenim datum tovrstnega dogodka)
POSTAVITEV ODRA (kotna, 7 elementov, 2 osebi po 2h)
POSTAVITEV ODRA (enonivojska ali trinivojska, 12
elementov, 4 osebe po 2h)
POSTAVITEV IN POSPRAVLJANJE STOLOV

72,00
144,00
0,30 €/ kos

UPORABA ELEKTRIČNEGA KLAVIRJA

60,00

TISK IN PRODAJA VSTOPNIC

65,00

TISK IN RAZDELJEVANJE BREZPLAČNIH VSTOPNIC

25,00

OZVOČENJE (zahtevnejše oblikovanje)

230,00

VELIKA DVORANA - do 200 sedežev
ATRIJ - do 400 sedežev

min 400,00 ali do 30% bruto inkasa, če je večji
od minimuma
min 800,00 ali % bruto inkasa, če je večji od
minimuma

ATRIJ - do 300 sedežev

min 700,00 ali % bruto inkasa, če je večji od
minimuma

ATRIJ - do 200 sedežev

min 600,00 ali % bruto inkasa, če je večji od
minimuma

komercialne prireditve (uporabnina)
- do 30 % od bruto inkasa oz. minimalno brez ozvočenja do 800,00 z DDV
- do 30 % od bruto inkasa oz. minimalno z ozvočenjem 1.000,00 z DDV
dobrodelne prireditve* (uporabnina)
Pavšalni znesek 350,00 z DDV
* če gre za nekomercialno prireditev, ki jo organizira pravni subjekt s statusom humanitarne ali
invalidske organizacije in jasnim namenom dodelitve zbranih sredstev

Uporaba dvorane - nepridobitna uporaba za ustvarjalce
s področja kulture po 74.členu ZUJIK (dogodek do 4 ure)

120,00*

Uporaba dvorane - nepridobitna uporaba za ustvarjalce
25,00*
s področja kulture po 74.členu ZUJIK (vsaka nadaljnja
ura)
* cena zajema pavšalni znesek za pokrivanje fiksnih obratovalnih stroškov objekta

Cenik uporabnin Kulturnega doma Krško za leto 2022 je bil potrjen na 7. seji Sveta zavoda, dne 20. 1. 2022.
Na cenik uporabnin je v skladu z 31. členom Odloka o ustanovitvi KDK, Ur. l. RS št. 8/2020 podal soglasje župan kot
pristojni organ ustanovitelja dne 2. 2. 2022.

