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VLOGA ZA NAJEM  PROSTOROV KULTURNEGA 

DOMA MEDVODE  
  
VLOGA VELJA KOT NAROČILNICA.  

  

OPIS  

Kapaciteta dvorane: 176 sedežev  

Spremljevalni prostori: garderoba z WC-jem in maskirnica za izvajalce v zaodrju,  sanitarije za 

obiskovalce 

Oprema: ozvočenje, odrska razsvetljava. 

Spremljevalne aktivnosti: tehniki za zvok in luči, dežurni v dvorani, hostese, pogostitev, tisk vstopnic, 

oglaševanje in plakatiranje  

 

Osnovni najem vključuje prostore in osnovno razsvetljavo. 

Uporaba ozvočenja in reflektorske razsvetljave sta vključena pri najemu dvorane z opremo, 

spremljevalne aktivnosti so plačljive po ceniku, ki je priložen obrazcu.  

 

Glede na vaše potrebe pravilno izpolnite spodnji obrazec, ki podpisan s strani najemnika velja kot 

naročilnica za najem dvorane.  

  

Za vse ostale informacije smo dosegljivi na tel: 041550668 ali preko elektronske pošte:  

sabina@zavodsotocje.si 

  

HIŠNI RED  

  

Pri najemu je potrebno upoštevati navodila dežurnega v dvorani. Najemnik odgovarja za poškodovanje 
prostora in opreme ter za red v dvorani. Najemnik bo prostore uporabljal kot dober gospodar. Za vse 
morebitne poškodbe, stroške in odstopanja od gospodarnega ravnanja s prostori in opremo KD 
Medvode odgovarja najemnik.   

  

Po prenehanju najemnega razmerja mora najemnik predati prostore v stanju, v kakršnem jih je prevzel, 

pri čemer se upoštevajo spremembe, ki nastanejo ob normalni uporabi prostora in tiste, ki jih je 

najemnik opravil s strinjanjem upravitelja.  

  

Za osebne predmete ne odgovarjamo.  

  

Kajenje je strogo prepovedano v vseh prostorih kulturnega doma! Lepljenje in pritrjevanje različnih 

gradiv na stene, strope, vrata… je v vseh prostorih prepovedano!  

Uporaba odprtega ognja, pirotehničnih pripomočkov in drugih sredstev v dvorani in v okolici, ki lahko 

povzročijo požar, je strogo prepovedana.   

Za razmerja, ki niso posebej določena s to pogodbo, se uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in 

obligacijskega zakonika.  
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NAJEMNIK:   

 

 Naslov:  
 

 ID za DDV:                             Zavezanec za obračun DDV:      DA            NE  

Kontaktna oseba:    

Telefon / Mobi:   

 
  

E-pošta:    

  

PODATKI O PRIREDITVI  

Naslov dogodka:  

   

Datum najema:  

Ura najema: OD: ___________DO: ___________   Začetek prireditve:_________________ 

  

POTREBE NAROČNIKA  

V ceno je vključeno čiščenje dvorane.  

Za pripravo dvorane pred prireditvijo je na voljo 1 brezplačna ura, za daljše obdobje je dodatni najem 

določen po ceniku.  

  

Skupaj ur: _______  

Število nastopajočih: ________                           Predvideno število obiskovalcev: _________  

Dvorana z garderobo, maskirnico in avlo:    DA                NE  

Samo avla:                                                    DA                NE  
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SPREMLJEVALNE AKTIVNOSTI  

Tehnik za zvok:                          DA                NE  

Vrsta in število mikrofonov:        žični: ______        brezžični: ______      naglavni: ______   

Tehnik za luči:                             DA               NE  

Hostese:                                      DA               NE                 (Število hostes:____________) 

Uporaba avle:                              DA               NE  

Organizacija ali pomoč pri organizaciji:      DA                NE  

Odrski mojster/pomoč vzdrževalca:           DA               NE  

Video projektor in platno                             DA               NE  

Blagajnik - prodaja vstopnic uro pred pričetkom dogodka       DA               NE  

Dodatne zahteve:   

  

Izpolnjen in podpisan obrazec lahko vrnete po e-pošti na naslov: sabina@zavodsotocje.si oz. po pošti: 

Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode  

VLOGA VELJA KOT NAROČILNICA. 

 

Podpisani zagotavljam, da bom poskrbel, da na objektu in na inventarju ne bo nastala materialna 

oz. kakršnakoli druga škoda, ter do bom spoštoval hišni red.  

  

  

V ____________, dne________________                       Obrazec izpolnil: _______________________ 

 

Obrazec prejel: ___________________________  
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