
Dvorana Površina Št. sedežev 1 ura do 5 ur nad 5 ur Namembnost 

CENIK UPORABE PROSTOROV V MEKINJSKEM SAMOSTANU

za neprofitne organizacije v Občini Kamnik

Velika obnovljena 

dvorana

Mala obnovljena 

dvorana

Mala dvorana 

Marijin dom

113 m² 

71 m² 30 40 €

Velika dvorana 

Marijin dom 

(jedilnica)

114 m² 

Dvorana Mansarda

80 € 120 €

90 €

Predavanja, konference, seminarji, okrogle mize, 

izobraževanja, delavnice, občni zbori, predstavitve, 

pogovorni večeri, pogostitev…

70                    

(max. 110)
60 € 120 € 150 €

Koncerti, predavanja, konference, seminarji, okrogle 

mize, izobraževanja, poročni obred, delavnice, 

proslave, občni zbori, predstavitve…

80 30 € 60 €

Manjša predvanja, seminarji, okrogle mize, delavnice, 

pogostitev (v primeru najema Velike obnovljene 

dvorane)

50 €
Delavnice, posveti, izobraževanja za manjše skupine, 

okrogle mize…

145 m² 100 15 € 30 € 50 € Telovadba, meditacija, joga, vadbe.

39 m² 20 15 € 30 €



Kapela 146 m² 100 30 €

Večji koncerti, poroke, proslave, predstave, letni kino…

60 € 90 € Koncerti komorne ali klasične glasbe, poročni obredi.

Atrij 340 m² 300 30 € 60 € 90 €

110 € Večji koncerti, poroke, proslave, predstave, letni kino…

Kuhinja 40 m² 12 25 € 50 € 90 € Možnost najema samo za nosilce HACCP

Dvorišče in 

sadovnjak
6199 m² 800 40 € 80 €

90 € Sestanki, druženja, manjše delavnice…

Zeliščni vrt 700m² 30 40 € 80 € 110 €
Delavnice, posveti, izobraževanja za manjše skupine, 

okrogle mize…

Skupna soba 42m² 15 30 € 60 €



Cena 

20 €

55 €

15 €

45 €

65 €

Osnovni zvočni komplet za prireditve ( zvočnika manjše moči na stojalu, mikrofon na stojalu, priklop za 

130 €

21 €

24,80 €

19,20 €

26,90 €

31,00 €

Vse ostale dodatne tehnične storitve so navedene v ceniku Doma kulture Kamnik

V Kamniku, velja od 1. 01. 2023

CENIK NAJEMA OPREME IN DODATNIH STORITEV

Oprema

Priklop in uporaba sledilnega reflektorja (follow spot)

Postavitev plesnega poda

Zvočno snemanje prireditve - manj zahtevno, brez obdelave (okrogle mize, seje, pogovorne prireditve)

Tehnik - osnovna dela

Tehnik - zahtevnejša dela, video

Izvedbenik

Hostesa

190 €
predvajalnik glasbe,  tehnik)

Zahtevnejša izvedba tonske tehnike v okviru razpoložljivih tehničnih sredstev

Dodatno čiščenje

Uporaba platna

Uporaba projektorja


