ZAVOD ZA KULTURO DELAVSKI DOM TRBOVLJE

CENIK
(V cenah ni vključen DDV, razen če je navedeno drugače.)
GLEDALIŠKA DVORANA (434 SEDEŽEV)
- akademije, proslave, revije, koncerti, gledališke in plesne predstave
- uporaba dvorane od % inkasa
- generalka na odru več kot (2) dve uri
- generalka na odru do (2) dve uri
- uporaba LCD s platnom, računalnikom in tehnikom
- uporaba LCD s platnom

EUR
400
400
90
400
100

PREDAVALNICA ALI SLAVČKOVA SOBA
- koncerti z odrom
- uporaba skupaj z drugimi prostori (zabave)
- predavanja, srečanja, občni zbori
- LCD z računalnikom
- projektor
- razstave/na dan

250
150
75
100
35
30

ZGORNJA AVLA
- zabavne prireditve v zgornji avli (plesi)
- sejmi v zgornji avli (1/2 avle- dnevno)
- razstave v zgornji avli (dnevno): - komercialni

600
240
30

SPODNJA AVLA - DVORANA V SPODNJI AVLI
- zabavne prireditve
- koncerti z odrom
- komercialni najem
- sejmi

430
250
200
170

KINODVORANA (438 SEDEŽEV)
- okrogle mize, proslave
- uporaba LCD z računalnikom
- odpoved predstav/-e / dan
- najem za prireditve s posebnim pomenom

400
300
200
100
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CENIK KINO VSTOPNIC*
- osnovna cena
4
- matineja (sobota ob 16.00 ter nedelja ob 10.00 in 16.00)
3,5
- premiera
5
- šolska projekcija do 49 otrok (spremljevalci gratis)
3,5
- šolska projekcija od 50 do 99 otrok (spremljevalci gratis)
3
- šolska projekcija za 100 otrok in več (spremljevalci gratis)
2,5
- sredin art kino
2
- filmska kava: kino za starejše (dopoldanska predstava)
2
- tiskanje vstopnic
1 kom 0,06
* V skladu s pogodbami z distributerji se cene vstopnic za posamezne filme povečajo do
100 %. Upošteva se lahko tudi cena, ki jo zahteva distributer.
* Vse cene so v € in vključujejo DDV v vrednosti 9,5 %.
ABONMAJSKE VSTOPNICE
redna cena
upokojenci, dijaki in študentje
skupine 10 oseb ali več
cena posamezne vstopnice za abonmajsko prireditev
CENIK NA BLAGAJNI*
- Coca-Cola
- Fanta Orange
- Sprite
- Roemerquelle
- ledeni čaj (več vrst)
- voda Dana
- voda Dana (več okusov)
- Pop Corn MALI
- Pop Corn SREDNJI
- Pop Corn VELIKI
* Vse cene so v € in vključujejo DDV v vrednosti 9,5 %.

70
65
40
15

1,2
1,2
1,2
0,8
1,2
0,8
1
1
2
2,5

RUDARSKI DOM
- uporaba Rudarskega doma(zabave, obletnice ..)

50

GRADIČ
- Glavna dvorana s sobo za pogostitve za pravne in fizične osebe

150
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- Glavna dvorana s sobo za pogostitve za društva
- Ozvočenje (2 mikrofona)
- Projektor s projekcijskim platnom
- Čiščenje
- Inventar
- uporaba za vaje društev / dan

125
40
50
30
30
10

OZVOČENJE
- uporaba na gledališkem odru za koncert (brez tehnika)
- uporaba na gledališkem odru za koncert (s tehnikom)
- uporaba v predavalnici
- uporaba na terenu (1 ura)
- uporaba klavinove
- ozvočenje v avli

300
450
35
52
30
80

DRUGO
- izposoja odra
- najem kombija / dan

8 €/m²
100

URNE POSTAVKE
- kino blagajna, elektrikar, hišnik, garderoba, čiščenje, priprava odra, itd.

1 ura 10

OSTALO:
- možnost nakupa darilnega bona
- mesečno oddajanje prostorov društvom, ki imajo svoj domicil v Občini
Trbovlje in bodo prostore uporabljali za izvedbo svojih prireditev, ki so del
njihove osnovne dejavnosti

20/
mes.

- Cene za najem poslovnih prostorov bodo objavljene s 1. 1. 2020 in bodo opredeljene v
skladu z uradnimi cenitvami posameznih prostorov.
VIRTUALNI MUZEJ RUDARSTVA 4. DRITL
VSTOPNINA*
otroci (do 15 let)
odrasli

5
10
20 %
popust

SKUPINA NAD 10 OSEB
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NAKIT - KUOLMI COLLECTION**
viseči uhani
srebrna verižica z obeskom
prstan
mala zapestnica
choker ovratnica
obesek

24
26
20
26
22
8

NAKIT – STEKLARNA HRASTNIK**
uhani iz stekla
ogrlica iz stekla
prstan iz stekla
metuljček iz stekla

25
20
22
33

SPOMINKI**
skodelica
majica (odrasli)
majica (otroci)
magnetek
svečka puzzle
sestavljanka
razglednica
paket štirih razglednic
pas
znamka
znamka 4.dritl
zvezek A4
nalepka 4.dritl
knjiga Pravljice o živalih
čelada 4. dritl
premog v steklenem kozarcu

7
10
10
2
3
8
0,90
3
22
0,40
2
2,90
0,50
8
15
3

SIMBOLI ZASAVJA**
voščilnica
magnet
slika (mala)
slika (srednja)

2
5
5
8
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slika (velika)
slika v okvirju
* Cene vstopnic so v € in vključujejo DDV v vrednosti 9,5 %.
** Cene izdelkov so v € in vključujejo DDV v vrednosti 22 %.

20
25

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA:
1. Skladno s smernicami lastnika objekta je najem možen za pravne in fizične osebe pod
komercialnimi pogoji.
2. V brezplačno uporabo se objekt lahko odda samo društvom, ki imajo domicilj v Občini
Trbovlje in bodo prostor uporabljala za izvedbo prireditve, ki je v njihovi osnovni
dejavnosti.*
3. Po 30. členu ZSPDSLS IN 68. členu ZSPDSLS-1 se prostor lahko odda v brezplačno
uporabo:
-

osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog;

nevladnim organizacijam, ki jim je dodeljen status delovanja v javnem interesu, za
opravljanje tistih nalog, za katere jim je dodeljen status;
socialnemu podjetju ali nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki
ureja socialno podjetništvo;
mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na
njenem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno za izvajanje
njihovih nalog.
4. Občina, kot ustanoviteljica zavoda ima:
- brezplačno 4 najeme prostorov in opreme letno ob kulturnih praznikih;
- ima možnost odobriti največ 4 brezplačne najeme letno za prosilce.
5. Vse cene veljajo za najem prostorov za posamezen dogodek (do 24 ur v koledarskem
dnevu).
6. Za kompleksnejše zahteve in pričakovanja naročnika pripravimo ponudbo.
7. Naročnik je odgovoren za vso povzročeno škodo v prostorih in na opremi.
8. Direktor zavoda lahko omogoči popust v višini do 20% cene brez odobritve sveta
zavoda.
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9. Za vsako prireditev mora organizator dogodka izpolniti Obrazec za prijavo prireditve,
ki ga mora poslati odgovornim v DDT najkasneje en teden pred prireditvijo.
* Brezplačni najem:
društvom, ki imajo domicilj v občini Trbovlje, lahko ponudimo enkratno uporabo
prostorov in opreme brezplačno (1 prireditev na leto);
-

društvom se vseeno zaračunajo se stroški dela zaposlenih v DDT.

Cenik je veljaven od septembra 2019.
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