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CENIK  

UPORABE PROSTOROV, OSNOVNIH SREDSTEV IN STORITEV V GLEDALIŠKI IN 

KONCERTNI DVORANI LENDAVA  

 

 

1. UPORABNINA  

 

a)  ekonomska cena 

 

Ekonomska cena uporabe dvorane oz. letnega odra 3 ure Vsaka naslednja ura 

Z vsemi pripadajočimi prostori in razpoložljivo tehnično 

opremo 

 

500 € 

 

150 € 

 

b)  uporabnina za javne zavode, društva in druge neprofitne organizacije ter fizične osebe izven 

Občine Lendava 

 

Uporabnina dvorane oz. letnega odra 100 € na uro 

 

c)  uporabnina za javne zavode, društva in druge neprofitne organizacije ter fizične osebe iz Občine 

Lendava 

 

Uporabnina dvorane oz. letnega odra Do 3 ure Vsaka naslednja 

ura 

Za javne zavode 125 € 35 € 

Za društva 97 € 30 € 

 

d)  uporabnina avle 

 

Uporabnina spodnje ali zgornje avle (preddverje) Na uro Vsaka naslednja 

ura 

Za vse uporabnike 98 € 20 € 

 

2. OGLED GLEDALIŠKE DVORANE BREZ VODENJA 

 

V odpiralnem času za stranke s predhodnim plačilom 1 € na osebo 

Izven odpiralnega časa za skupine po predhodni najavi vsaj 24 ur 2 € na osebo 

Otroci do sedmega leta starosti imajo prost vstop.  

 

Opomba:  

– Tehnične priprave, priprave odra in zaključna tehnična dela (pospravljanje) se štejejo v čas 

uporabe. 

– V primeru daljše zasedbe odra ali dvorane (npr. postavljena scena) se obračuna pavšal 100 € 

na dan. 

– Zaračunava se vsaka začeta ura. 

– Pri odpovedi rezervacije se stranki obračuna polna cena osnovne uporabnine. 

– Ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih se k cenam pod točkami 1a, 1b in 1c prišteje 25-

odstotni pribitek.  
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3. DRUGE STORITVE 

 

 

a) prodaja vstopnic: morebitni dodatni stroški programiranja blagajne na podlagi računa izvajalca in 

3 % od iztržka prodanih vstopnic na blagajni; 

b) če dvorano uporabljajo javni zavodi, društva in druge neprofitne organizacije, se razen stroškov 

iz zgornjih točk (1b, 1c) v primeru, da se za prireditev pobira vstopnina, zaračuna 3 do 15 % 

(razen za dobrodelne prireditve in prireditve za ranljive ciljne skupine ter za prireditve, namenjene 

izključno mladoletnikom) od skupaj prodanih vstopnic v naslednjem razponu:  

 

– do 100 obiskovalcev 3 %, 

– 101 – 200 obiskovalcev 6 %, 

– 201 – 300 obiskovalcev 9 %, 

– 301 – 400 obiskovalcev 12 %, 

– 401 in več obiskovalcev 15 %; 

 

c) najem hostes, garderoberk in drugega pomožnega osebja: 8 € na osebo na uro; 

č) izposoja stolov 1 € na stol na dan, govorniškega pulta 10 € na dan. Morebitne poškodbe popravi 

uporabnik oz. se popravilo ali nabava novega artikla opravi na njegov račun;  

d) uporaba klavirja s predhodno uglasitvijo na prireditvi ali izven prireditve: 150 €; 

e) uporaba klavirja brez uglasitve na prireditvi ali izven prireditve: 50 €; 

f) uporaba baletnega poda: 70 € (izposoja ni možna); 

g) uporaba praktikabla (2 m2): 10 € (izposoja ni možna); 

h) izdelava reklamnega gradiva in oglaševanje: dejanski stroški s pribitkom 3 %. 

 

Če zavod postane zavezanec za DDV, se v skladu z zakonom spremenijo navedene cene storitev. 

 

Cenik je potrdil Svet Knjižnice - Kulturnega centra Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális 

Központ dne 12. 12. 2017 in velja od 1. 1. 2018 do preklica. 
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Pogoji uporabe: 

 

1. Rezervacija uporabe je potrjena z veljavno izdano naročilnico, ki mora vsebovati vsaj naslednje:  

 

 naslov, davčno številko, št. transakcijskega računa uporabnika, 

 predmet uporabe (dvorana, avla, tehnična oprema ipd.), 

 znesek uporabnine, 

 rok plačila, ki ne sme biti daljši od 30 dni, 

 vrsta računa (za uporabnike iz RS račun ali e-račun, iz tujine račun v papirnati obliki), 

 datum uporabe,  

 predviden čas uporabe od prihoda do odhoda, 

 naslov in zvrst prireditve, 

 vrsta prireditve (brezplačna ali z vstopnino), 

 druge trenutno znane storitve, npr. prodaja vstopnic, hostese ipd. 

 

2.  Naročilo mora vsebovati obvezno izjavo, v kateri uporabnik izjavlja, da bo za dogodek, ki ga bo 

izvedel v najetih prostorih, uredil vse obveznosti iz Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, 

vključno z morebitnimi obveznostmi do Združenja SAZAS in do drugih kolektivnih organizacij. 

Vsi stroški, ki bodo na podlagi zakona iz tega naslova bremenili javni zavod KKC 

Lendava/Lendvai KKK, bodo zaračunani uporabniku poslovnih prostorov. 

 

3. Vsaj sedem dni pred uporabo mora naročnik poslati obrazec o podrobnostih izvedbe. Elektronski 

obrazec je objavljen na spletni strani zavoda. 

 

4.  Rezervacije se opravljajo tekoče po prispelih naročilnicah. 

 

5. Prednost pri uporabi poslovnih prostorov ima lastnik, Občina Lendava oz. zavod, ki s prostori 

upravlja. 

 

 

 

 

 

Lendava, 13. 12. 2017     

 Direktor 

 dr. Albert Halász 

 


