
 
JAVNI ZAVOD TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA 
Linhartov trg 9 
4240 Radovljica 

 

CENIK LINHARTOVA DVORANA 
Storitev: postavljanje opreme za mobilni kino in projekcija 

 
STORITEV  Cena vključuje 

 
Neto cena 

Ogled lokacije 1 ogled lokacije 
 

100 € 

Postavljanje opreme 
za mobilni kino** 

Priprava projektorja in dvižne ploščadi 
na dogovorjeni lokaciji (4 osebe) 

doplačilo: transport 
 

350 € 

Pospravljanje 
opreme** 

Podiranje letnega kina (4 osebe) 
doplačilo: transport 

  

350 € 

Postavljanje in 
podiranje mobilnega 
platna (le ob sočasnem 
najemu mobilnega 
kina) 

Postavljanje in pospravljanje 
napihljivega platna (4 osebe) 

doplačilo: transport 

450 € 

Tehnični vodja Ura dela 
 

40 € / uro 

Tehnik Ura dela 
 

35 € / uro 

Transport Prevoz opreme in osebja se zaračuna posebej.  
V primeru daljšega prevoza se lahko zaračuna dodatna 

delovna ura. 
 
Opombe: 

 Postavljanje, pospravljanje in uporaba opreme je možna samo ob spremstvu tehničnega 
osebja Javnega zavoda turizem in kultura Radovljica, strošek pa se obračuna glede na 
postavke v ceniku. Za postavitev projektorja in platna so potrebne 4 osebe. 
 

 Z opremo rokuje samo usposobljeni sodelavec Javnega zavoda za turizem in kulturo 
Radovljica, za pripravo projekcije in predvajanje filma je potreben en tehnik. Poleg delavne 
ure se zaračuna tudi kilometrina. 
 

 Dodatno se na strošek postavljanja in pospravljanje opreme zaračuna kilometrina, v primeru 
daljšega prevoza se lahko zaračuna tudi dodatna delovna ura. 



 
 Storitev postavitve in upravljanja projektorja je potrebno uskladiti vsaj 1 (en) mesec pred 

dogodkom, ogled lokacije je potrebno opraviti 3 (tri) tedne pred dogodkom, 2 (dva) tedna 
pred dogodkom pa mora biti podpisana pogodba. 
 

 V ceno ni vključen najem filma 
 

 V primeru uporabe opreme na prostem, je potrebna njena demontaža po vsaki projekciji 
oz. koncu dneva. V takem primeru se postavljanje in podiranje opreme zaračuna vsak dan 
posebej.  
 

 Dodatek 50% na urno postavko se zaračuna na delo po polnoči. Dodatek 50% se zaračuna 
tudi na postavko pospravljanje opreme v primeru, da se delo izvaja med 23.00 in 6.00 uro. 
 

 Za dogodke, ki jih organizirajo društva in organizacije iz območja občine Radovljica, direktor 
JZTKR lahko odobri popust na storitev, če je tak interes Javnega zavoda za turizem in kulturo 
Radovljica. 
 

 V primeru ko-produkcije s kulturno izobraževalnimi ustanovami ali kadar gre za kulturno-
vzgojno izobraževalne namene, so možni individualni dogovori glede posameznih postavk  
v ceniku, prav tako je možen popust za izjemne primere dogodkov, o katerih tako odloči 
direktor. 
 

 Na vse cene se dodatno zaračuna DDV. 
 

 JZTKR lahko po dogovoru in v skladu z veljavnimi ceniki za najem opreme zagotovi sedišča 
(stole) in razsvetljavo (reflektorji), v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pa tudi ozvočenje. 

 

NAROČNIK ZAGOTOVI: 

 najem lokacije, 

 elektriko: en 32A – 380V – trifazni priključek in dva 16A – 220V priključka, 

 infrastrukturo (stole, razsvetljavo, varovanje, čiščenje, biljeterje, blagajno, itd.), 

 ozvočenje 

 morebitna dovoljenja za izvedbo projekcije. 

 

Cenik velja od 18. 7. 2022 do preklica. 


