
1. Cene uporabe prostorov, opreme in storitev veljajo o ponedeljka do petka. Med vikendi in prazniki se 
     zneski povišajo za 20 %. Med delavniki do 14. ure se zneski znižajo za 20 %.
2. Za večje število prireditev, pogodbeno sodelovanje ali prireditve posebnega pomena po presoji se lahko 
     odobri dodaten popust do največ 40 %.
3. Za uporabo prostorov, opreme in storitev, ki ni določena po ceniku, določi ceno Zavod KŠM Tolmin po 
     predhodnem dogovoru z uporabnikom. 
4. Cene so brez DDV, ki se obračuna skladno z veljavno zakonodajo.

CENIK

SPLOŠNE DOLOČBE

UPORABA PROSTOROV

*     Sočasna uporaba galerije se obračuna po ceni nadaljnje ure uporabe galerije glede na namen prireditve.
**   ali dogovor o koprodukciji
*** Dobrodelna je prireditev, katere izkupiček se nameni za humanitarne namene. Interni dogodki so 
       nejavni sestanki, predavanja, vaje ipd. 

1.1 Javne in komercialne prireditve 

Uporaba dvorane (do 6 ur)

Nadaljnja ura

Predhodna vaja (do 4 ure)

1.2 Nekomercialne prireditve javnih zavodov, društev in kulturnih ustanov iz Občine Tolmin (-40 %)

Uporaba dvorane (do 6 ur)

Nadaljnja ura

Predhodna vaja (do 4 ure)

1.3 Dobrodelne prireditve ali interni brezplačni dogodki*** (-66 %)

Uporaba dvorane (do 6 ur)

Nadaljnja ura

1. Glavna dvorana *

300,00 EUR + 10 % inkaso **

80,00 EUR

150,00 EUR

180,00 EUR 

48,00 EUR

90,00 EUR

102,00 EUR 

27,20 EUR

V uporabo prostorov je vključeno: uporaba prostorov s sanitarijami in garderobami, razpoložljiva tehnična 
oprema (razen dodatne opreme po ceniku), stalna prisotnost enega delavca v času izvedbe prireditve in 
njegova pomoč pri pripravi in pospravljanju (brez izvedbe tehničnih del), čiščenje po prireditvi in osnovna 
promocija (umestitev prireditve v mesečnik, na spletno in Facebook stran).
   

Uporaba avle (do 2 uri)

Uporaba avle za pogostitev ob prireditvi (do 2 uri)

2. Vhodna avla

50,00 EUR

25,00 EUR

25,00 EURNadaljnja ura
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3.1 Javne prireditve 

Uporaba galerije (do 2 uri)

Nadaljnja ura

3.2 Nekomercialne prireditve javnih zavodov, društev in kulturnih ustanov iz Občine Tolmin (-40 %)

Uporaba galerije (do 2 uri)

Nadaljnja ura

3.3 Interni brezplačni dogodki* (-66 %)

Uporaba galerije (do 2 uri)

Nadaljnja ura

3. Galerija 

120,00 EUR

30,00 EUR

72,00 EUR 

18,00 EUR

40,80 EUR 

10,20 EUR

* Dobrodelna je prireditev, katere izkupiček se nameni za humanitarne namene. Interni dogodki so 
   nejavni sestanki, predavanja, vaje ipd.

UPORABA OPREME IN STORITEV

4.1 Dodatna oprema

4. Dodatna oprema in storitve

Za nekomercialne prireditve javnih zavodov, društev in kulturnih ustanov iz Občine Tolmin se obračuna
25 % popust.

4.2 Storitve

Uporaba velikega projektorja in platna (na uro)

Uporaba malega projektorja in platna (na uro)

Uporaba klavirja

Pulti in kozarci za pogostitev

Hostesa, blagajničarka, biljeter, preprosta dela (na uro)

Tehnik za zvok, luči, video, sceno – osnovna dela (na uro)

Tehnik za zvok, luči, video, sceno – zahtevna dela (na uro)

Moderiranje prireditve

Skladiščenje opreme (na dan)

Tisk in (spletna) prodaja vstopnic

Oblikovanje in dodatna promocija

50,00 EUR

30,00 EUR

50,00 EUR + uglasitev po ceniku izvajalca 

30,00 EUR 

10,00 EUR 

15,00 EUR

25,00 EUR

100,00 EUR

50,00 EUR

30,00 EUR + 0,50 EUR na prodano vstopnico

Po dogovoru

Cenik začne veljati 9. 5. 2022. 
K ceniku je dal soglasje svet Zavoda KŠM Tolmin na 5. seji dne 4. 5. 2022.



HIŠNI RED 

1. Vsi uporabniki in obiskovalci Kinogledališča Tolmin se obvezujejo, da bodo s prostori razpolagali in skrbeli zanje 
kot dober gospodar. Hišni red Kinogledališča Tolmin se sprejme za zagotovitev osebne varnos� ljudi in premoženja 
ter javnega reda in miru. Upravitelj Kinogledališča Tolmin je Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, ki ga 
zastopa direktor Matjaž Žbogar.

2. Vaje oz. prireditev potekajo po urniku, ki je predviden (s scenosledom prireditve) v dogovoru z vodjo dogodkov v 
Kinogledališču Tolmin (nadalje KG). 

3. Nastopajoči in njihovi spremljevalci prihajajo skozi službeni vhod (zadaj), otroci v spremstvu polnoletnih oseb, 
razen če se s tehničnim osebjem ne dogovori drugače. 

4. Postavljanje scenografije in okraševanje odra mora bi� končano pred pričetkom vaj in se lahko izvaja le ob 
prisotnos� odgovornega tehnika KG. 

5. Organizator-najemnik odgovarja za mladoletne nastopajoče in je dolžan poskrbe� za njihovo varstvo tudi, ko niso 
na odru. 

6. Med vajami so na odru lahko prisotni samo nastopajoči, ki imajo vajo, preostali nastopajoči se ne smejo 
zadrževa� na odru in v dvorani. V dvorani se lahko zadržuje le režiser oz. vodja prireditve. 

7. V dvorani in na odru je prepovedano uživanje vsakršne hrane in pijače, razen če je to predvideno s scenarijem v 
predstavi. 

8. Vstop v prostore KG je prepovedan vsem opi�m, zasvojenim osebam in �s�m, ki se ne držijo hišnega reda.

9. Prižiganje kakršnegakoli ognja, ki je v sklopu predstave, je dovoljeno samo ob vednos� tehničnega osebja KG in 
prisotnos� dežurne gasilske službe, katero mora organizator prireditve priskrbe� sam. V vseh prostorih dvorane je 
prepovedano kajenje.

10. Vaje oz. generalka se zaključijo 30 minut pred pričetkom prireditve. Vsi nastopajoči in njihovi spremljevalci 
morajo zapus�� oder in dvorano. 

11. V prostorih KG je potrebno vzdrževa� red in čistočo. Morebitne večjo količino odpadkov je potrebno odstrani� 
takoj po prireditvi. V nasprotnem primeru bo za to poskrbelo KG in zaračunalo odvoz odpadkov po izstavljenem 
računu JP Komunala Tolmin. Odpadke lahko najemnik pus� le v primeru, da so sor�rani na podlagi predpisov o 
ločenem zbiranju odpadkov in to odobri odgovorni tehnik KG. 

12. Scenografijo in rekvizite mora najemnik zače� odstranjeva� najkasneje 20 minut po končani prireditvi in 
poskrbe� za odvoz na dan prireditve. V kolikor najemnik tega ne stori, jih bodo odstranili delavci KG. V tem primeru 
KG ne odgovarja za morebitne odtujitve in poškodbe. Za vsak dan shranjevanja opreme bo KG zaračunalo ležarino 
po ceniku.

13. Za prireditve, kjer je predvidena uporaba nosilcev zvoka ali slik  in z njimi upravlja tehnik KG, je obvezno 
predhodno pripravi� scenosled prireditve oziroma scenarij, glede na zahtevnost. Vsa potrebna glasbena oz. slikovna 
oprema mora bi� na  enem nosilcu zvoka oz. slike. Vsi materiali morajo bi� dostavljeni tehniku KG najkasneje 3 dni 
pred prireditvijo.  Z zvokom in lučjo v las� KG upravlja usposobljen tehnik pod nadzorom tehnika KG.  

14. Ob predvajanju in uporabi avdio vizualnih del organizator jamči za pridobljene avtorske pravice in poravnavo le 
teh. V primeru kršenja le teh organizator nosi vse posledice, KG v nobenem primeru ne nosi sokrivde ali nastale 
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15. Na odru je med postavljanjem ozvočenja in luči samo tehnično osebje. 

16. Med prireditvijo se nastopajoči, ki niso na odru, zadržujejo v garderobah – v dvorano vstop ni dovoljen. 
Izjemoma se po predhodnem dogovoru z osebjem KG dovoli ogled prireditve zadaj, in sicer tako, da ne mo�jo 
preostalih gledalcev. Otroci morajo bi� obvezno v spremstvu mentorjev / odraslih. 

17. Uporaba kakršne koli opreme, ki ni bila vnaprej dogovorjena z dispozicijo, je mogoča le v dogovoru s tehnično 
ekipo KG. 

18. Za pogos�tve mora organizator-najemnik zagotovi� ekipo za urejanje prostora, dostavo hrane, strežbo gostov in 
pospravljanje prostora. KG daje na razpolago le mize, klopi, drobno opremo. Opremo za pogos�tev: namizne prte, 
jedilni pribor, posode, kozarce, pr�čke, pribor, odpirače za steklenice, vrečke za sme� prinese organizator-najemnik 
s seboj. KG s svojim osebjem pomaga pri pogos�tvi samo po predhodnem dogovoru. Pomoč hostes na odru je  
ravno tako mogoča samo po predhodnem dogovoru z odgovornim osebjem KG.

19. Prisotnost novinarjev in snemalne ekipe je potrebno najavi�. 

20. Organizator prireditve je dolžan zagotovi� prvo pomoč. V času rednih dejavnos� uporabnikov in v času uporabe 
in priprave prostorov za dogodke ter v času pospravljanja prostorov, lastnik in upravljavec ne prevzemata 
odgovornos� za
kakršnekoli poškodbe uporabnikov ali obiskovalcev dogodka v organizaciji uporabnika. Prav tako lastnik in 
upravljavec ne prevzemata odgovornos� za osebno opremo, lastnino uporabnika ali obiskovalcev v času dogodka.

21. Časovno omejeno parkiranje na Mestnem trgu pred KG je dovoljeno zgolj z namenom dostave organizatorja-
najemnika, ki to označi z ustrezno tablico KG.

22. Po vsakem dogodku organizator dogodka in nadzorna oseba s strani upravitelja preverita stanje uporabljenih 
prostorov. V primeru nastale škode se ob pregledu sestavi zapisnik. Uporabnik se obvezuje poravna� morebitno 
škodo, ki nastane po njegovi krivdi v času uporabe prostorov.

23. Vse morebitne zaplete najemnik oz. organizator rešuje z vodstvom Zavoda KŠM Tolmin. 

Kontaktne informacije: Zavod KŠM Tolmin, direktor@ksm.si, 05 381 16 83


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

