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Na 9. redni seje Sveta zavoda Javnega zavoda Arnolda Tovornika, ki je bila v sredo, 9.11.2022, s pričetkom ob 

17.00 uri v prostorih Hrama kulture Arnold Tovornik, Mariborska cesta 26, 2352 Selnica ob Dravi, je Svet zavoda 

pod točko 5 sprejel: 

 

AD/5 

POPRAVEK CENIKA  

  

Mihael Kranjčević je podal razloge za popravek cenika in po razpravi je Svet zavoda (s 4 glasovi ZA)  sprejel 

sledeč sklep: 

 

SKLEP št. 4 

Svet zavoda je sprejel Popravek cenika. 

 

CENIK UPORABE PROSTOROV 

 

- Cenik komercialnega najema Male in Velike dvorane raznih izvajalcev (ne glede na to kje so 

registrirani) je 10 EUR na uro, to je najem prostora brez tehnike in tehnikov. To je cena na uro 

za redne dejavnosti, ki se dogajajo tedensko.  

 

- Za vse enkratne dogodke kulturne narave se po navodilih Ministrstva za kulturo obračunavajo 

samo stroški, ki z najemom nastanejo in dogodek ni komercialne narave (ni vstopnine). Stroški 

so elektrika, stroški tehnične pomoči (po ceniku, ki je priloga), stroški ogrevanja. Cena najema 

Male dvorane je v tem primeru 20 EUR, cena najema Velike dvorane pa 70 EUR. 

 

- VELIKA DVORANA: 

- Komercialni najem za enkratne dogodke, ki jih izvajajo naša društva, ki so registrirana v naši 

občini (dogodki z vstopnino ali je drugače komercialne narave) je 180 EUR. Plus stroški 

prodajnega mesta mojekarte.si po ceniku in morebitnega najema tehnika za luč, ter ostale 

storitve po ceniku. 

- Komercialni najem za enkratne dogodke, ki jih izvajajo zunanji izvajalci (dogodki z vstopnino 

ali je drugače komercialne narave) je  350 EUR – Plus stroški prodajnega mesta mojekarte.si 

po ceniku in morebitnega najema tehnika za luč, ter ostale storitve po ceniku. 

- Soorganizacija enkratnih komercialnih dogodkov in delitve stroškov je odvisna od vrste in 

načina sodelovanja, ki ga dogovorita ali dogovorijo organizatorji, najemnina pa ne sme biti 

nižja od dejansko nastalih stroškov. 

MALA DVORANA: 

- Komercialni najem za enkratne dogodke, ki jih izvajajo naša društva, ki so registrirana v naši 

občini (dogodki z vstopnino ali je drugače komercialne narave) je 50 EUR . Plus stroški 

prodajnega mesta mojekarte.si po ceniku in morebitnega najema tehnika za luč, ter ostale 

storitve po ceniku. 

- Komercialni najem za enkratne dogodke, ki jih izvajajo zunanji izvajalci (dogodki z vstopnino 

ali je drugače komercialne narave) je 80 EUR. Plus stroški prodajnega mesta mojekarte.si po 

ceniku in morebitnega najema tehnika za luč, ter ostale storitve po ceniku. 
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- Soorganizacija enkratnih komercialnih dogodkov in delitve stroškov je odvisna od vrste in 

načina sodelovanja, ki ga dogovorita ali dogovorijo organizatorji, najemnina pa ne sme biti 

nižja od dejansko nastalih stroškov. 

AVLA: 

- Najem avle za različne nekomercialne dogodke – kulturne narave, je 50 EUR. Za komercialne 

dogodke pa je najem 200 EUR. Plus stroški prodajnega mesta mojekarte.si po ceniku in 

morebitnega najema tehnika za luč ter ostale storitve po ceniku. 

- KUHINJA: 

- Najem kuhinje je 5 EUR/uro. 

 

PRILOGA: 

- Stroški lučnih tehnikov po pogodbi: 

Trajanje dogodka: Cena Z DDV: 

do 4 ur  50 EUR 

do 8 ur 80 EUR 

Celodnevni dogodek 110 EUR 

 

 

- Stroški prodaje vstopnic – po pogodbi: 

Način prodaje: % provizija: 

Gotovinsko v TIC Selnica ob Dravi 3.5 % + DDV 

Preko sistema mojekarte.si  8.5 % + DDV 

Na Petrolih 9.5 % + DDV 
 

- Strošek izvedbe garderobe v času prireditve, ko se najame oseba preko študentskega servisa: 

Strošek študentskega servisa 6.5 EUR na uro in 

 

Strošek za pripravo prostorov je 9 EUR na uro.  

Strošek uporabnine odrskih podestov je 10 EUR za dan izposoje.  

Strošek najema barske mize je 7 EUR/komad na dogodek, pranje prta (ako je umazan) 5 

EUR/prt. 

 

Cenik vstopi v veljavo s 9.11.2022. 

          

              Mihael Kranjčević, direktor 
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