
CENIK ZKD NOVA GORICA – sprejet na 15., dopolnjen na 16. 

seji Izvršnega odbora ZKD Nova Gorica z dne 9. 12. 2010 in na 

20. seji Izvršnega odbora ZKD Nova Gorica z dne 11. 10. 2011  

POVRAČILA MATERIALNIH STROŠKOV PRI ODDAJI PROSTOROV ZA ZUNANJE 

UPORABNIKE (cena je oblikovana za uro oddaje prostora) 

 velika dvorana                                   23,00 € 

 uporaba tehnike ozvočenja v veliki dvorani dodatno na uro           10,00 € 

 uporaba projektorja v veliki dvorani dodatno na uro                       10,00 € 

 uporaba prenosnega računalnika v veliki dvorani dodatno na uro   10,00 € 

 likovna soba                                   15,00 € 

 pevska soba 1                       15,00 € 

 pevska soba 2                       10,00 € 

 pevska soba 3                                      10,00 € 

 eksperimentalna soba                      12,00 € 

 sejna soba                                12,00 € 

Brezplačno uporabo imajo društva članice ZKD Nova Gorica. Druga kulturna društva uporabljajo 

prostore za največ 50% znižano ceno – po predhodni pisni vlogi, dokazilu, da gre za vsebine 

neprofitnega, kulturno-izobraževalnega značaja. 

POVRAČILA MATERIALNIH STROŠKOV PRI ENKRATNI ODDAJI PROSTOROV 

ZUNANJIM UPORABNIKOM 

 velika dvorana                                    180,00 € 

 velika dvorana z uporabo tehnike ozvočenja (ali/in projektorja, prenosnega računalnika) 

                                                                                                     300,00 € 

 likovna soba 1                                         80,00 € 

 pevska soba 1                                      80,00 € 

Brezplačno uporabo imajo društva članice ZKD Nova Gorica. Druga kulturna društva uporabljajo 

prostore za največ 30% znižano ceno – po predhodni pisni vlogi, dokazilu, da gre za vsebine 

neprofitnega, kulturno-izobraževalnega značaja. 

 



POVRAČILA MATERIALNIH STROŠKOV PRI IZPOSOJI OPREME (cene so oblikovane za 

dan izposoje) 

 pevski praktikabli (za kos)                                                       15,00 €     

  aluminijasti praktikabli (za kos)                                               21,00 € 

 mešalna miza                                                                            36,00 € 

 zvočniki                                                                                       9,00 € 

 scenski reflektorji                                        9,00 € 

 Cene ne vsebujejo DDV, ker Zveza ni zavezanka za ddv.  

 Ob vračilu mora biti oprema nepoškodovana. 

 Vse izposoje se opravijo na podlagi pisnega dovoljenja predsednika oz. pooblaščene osebe. Ob 

izposoji se napiše zaznamek izposoje opreme (reverz) z vsemi potrebnimi podatki. Zaznamek 

(reverz) mora biti podpisan s strani prevzemnika opreme.  

 Ko je oprema vrnjena, se zaznamek (reverz) zaključi in preda  računovodstvu.  

 Morebitna  odstopanja od cenika lahko v posameznih primerih določi predsednik ZKD Nova 

Gorica. 

 

Predsednik ZKD Nova Gorica: 

Sergij Pelhan 

 

 

 


