
 
 
 

 
 

CENIK  
JZ Center za kulturo, šport in 

prireditve Izola 
 
 
 
 
OE KULTURA 
 
CENIK NAJEMA OBJEKTOV 
 
OBJEKT Cena v €/ura 
Gledališka dvorana (230 sedežev) + bela luč + 1 mikrofon 700,00 

Klubski prostor (50 sedežev) na uro 50,00 

Plesna dvorana na uro 50,00 

Kino Odeon (95 sedežev) na uro 100,00 

Galerija Alga na dan 60,00 

Dvorana Gregorčičeva do 4 ure 80,00 

Letni kino Arrigoni 400,00 

Vstopnice od 1,00 do 100,00 

 
NADOMESTILO ZA UPORABO OBJEKTOV * 
OBJEKT Cena v €/ura 
Gledališka dvorana 56,88 

Gledališka dvorana + ozvočenje 74,37 

Gledališka dvorana + reflektorji  74,37 

Gledališka dvorana + ozvočenje + reflektorji (na uro) 120,00 

Gledališka dvorana – daljši najem na uro (več kot 4 ure) 42,00 

Klubski prostor za predavanja, seminarje, pogostitve  14,00 

Klubski prostor za ples, vaje, pevske vaje 6,12 

Plesna dvorana za ples, vaje, pevske vaje 6,12 

Galerija Alga (na uro) 19,25 

Telovadnica Gregorčičeva 21 (na uro) 11,61 

Letni kino Arrigoni do 4 ure 120,00 

Kinodvorana (1 projekcija do 2 uri) 90,00 

Kinodvorana (več kot 3 ure/cena na uro) 42,00 

 
* Nadomestilo za uporabo javne infrastrukture v objektih, ki jih ima CKŠP Izola v upravljanju, velja za izvajalce 
javnih kulturnih programov in projektov, s sedežem v občini Izola. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OE ŠPORT 
CENIK NAJEMA OBJEKTOV 
 
ŠPORTNA DVORANA »KRAŠKA« 
DEJAVNOST Čas najema Cena v € 
- trening ura 45,68 

- trening tekma 1,5 ure 113,93 

- uradna tekma 2 uri 227,85 

Celodnevni najem - turnir 12 ur 512,40 

Najem fitness-a/pomožnega prostora ura 11,55 

Uporaba dodatne garderobe ura 10,50 

Uporaba dvoranskega ozvočenja ura 21,00 

Uporaba semaforja ura 10,50 

Eno ali večdnevni najem/priprave po dogovoru oz. pogodbi 

Najem za kulturno-glasbene prireditve po dogovoru oz. pogodbi 

 
 

TELOVADNICA »LIVADE« 
DEJAVNOST Velikost dvorane Cena v € 
- trening 1/3 22,58 

- trening 3/3 50,40 

- trening tekma 3/3 113,93 

- uradna tekma 3/3 227,85 

Uporaba dodatne garderobe 1 termin 10,50 

Uporaba dvoranskega ozvočenja 1 termin 21,00 

Izposoja zaščitnih tepihov kos/dan 1,00 

Izposoja zaščitnih tepihov (več dni) po dogovoru oz. pogodbi 

Postavitev tribun 1 termin 73,50 

Celodnevni najem - turnir 3/3 (12 ur) 569,63 

Eno ali večdnevni najem/priprave po dogovoru oz. pogodbi 

Najem za kulturno-glasbene prireditve po dogovoru oz. pogodbi 

Izposoja kompleta dveh golov  20,00 

Zunanje igrišče  5,00 

Zunanje igrišče z uporabo reflektorjev  10,00 

 
 
TELOVADNICA »ARRIGONI« 
DEJAVNOST Čas najema Cena v € 
- trening ura 18,38 

- tekma tekma 85,58 

Celodnevni najem - turnir 12 ur 227,85 

Eno ali večdnevni najem/priprave po dogovoru oz. pogodbi 

Najem za kulturno-glasbene prireditve po dogovoru oz. pogodbi 

 
 
MESTNI STADION 
DEJAVNOST Čas najema Cena v € 
- trening ura 91,35 

- trening tekma tekma 284,55 

- uradna tekma tekma 569,63 

Uporaba dodatne garderobe  10,50 

Eno ali večdnevni najem/priprave po dogovoru oz. pogodbi 

Najem za kulturno-glasbene prireditve po dogovoru oz. pogodbi 

 
 
 
 
 



IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO 
DEJAVNOST Čas najema Cena v € 
- trening ura 45,68 

- trening tekma tekma 136,50 

Uporaba dodatne garderobe  10,50 

Eno ali večdnevni najem/priprave po dogovoru oz. pogodbi 

Najem za kulturno-glasbene prireditve po dogovoru oz. pogodbi 

 
NOGOMETNO IGRIŠČE MALIJA 
DEJAVNOST Čas najema Cena v € 
- trening ura 91,35 

- trening tekma tekma 284,55 

- uradna tekma tekma 569,63 

Eno ali večdnevni najem/priprave po dogovoru oz. pogodbi 

Najem za kulturno-glasbene prireditve po dogovoru oz. pogodbi 

 
Za čas uporabe igrišč z lučmi/reflektorji, se zaračunava 30% povečana cena najema. 

 
NADOMESTILO ZA UPORABO OBJEKTOV* 
OBJEKT Cena v €/ura 
Športna dvorana »KRAŠKA« 14,34 

Telovadnica »LIVADE« 5,76 

Telovadnica »ARRIGONI« 3,53 

Mestni stadion 8,91 

Igrišča z umetno travo 8,91 

Nogometno igrišče Malija 45,66 

 
* Nadomestilo za uporabo javne infrastrukture v objektih, ki jih ima CKŠP Izola v upravljanju, velja za izvajalce 
Letnega programa športa (LPŠ) ter javnih kulturnih programov in projektov, s sedežem v občini Izola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CENIK NAJEMA TEHNIČNEGA OSEBJA/TEHNIKE/OPREME – OE KULTURA in OE 
ŠPORT 
 Cena v €/ura 
Kinooperater, ozvočevalec 20,00 

Hišnik (dežurstvo) 10,00 

Vzdrževalec na terenu 18,00 

Hostesa 10,00 

Čiščenje 13,00 

Izposoja klavirja za koncert ali prireditev 100,00 

Izposoja filmskega platna v KD 50,00 

Ozvočenje A (do 250 ljudi) izposoja možna samo s tehnikom 300,00 

Ozvočenje B (nad 250 ljudi) izposoja možna samo s tehnikom 500,00 

Video projektor OPTOMA EP 780 (na uro) 25,00 

Video projektor Acer v gledališki dvorani (na uro) 25,00 

Panasonic 3500 (na uro) 25,00 

Panasonic 6500 /na dan /izposoja možna samo s tehnikom 100,00 

Izposoja LCD projektorja in rolo platna/v klubskem prostoru 40,00 

Izposoja LCD projektorja in rolo platna (na dan) 100,00 

Oder z montažo in demontažo/na kos  
(+ km po veljavnem ceniku RS) 

35,00 

Oder brez montaže na kos 20,00 

Plakatiranje po omaricah KCI (na prireditev)  50,00 

Senčnik s podstavkom 20,00 

Elektro omarica z energetskim kablom 200,00 

Rampa s 4 reflektorji (na prireditev) 200,00 

Plastični stol 1,50 

Železno-leseni stoli za orkestre 2,50 

Izposoja tovornega kombiniranega vozila (na dan) 100,00 

Plesni pod (na m2) 20,00 

Izposoja varovalnih ograj (na kos) 30,00 

Izposoja kompleta (gasilska miza+2 klopi) 20,00 

Izposoja tepihov (na kos) 1,50 

Izposoja tepihov (več dni) po dogovoru oz. pogodbi 

Pevske stopnice (kom) 20,00 

Oglaševanje (banner pred filmsko projekcijo, 10 sekund)/teden 30,00 

 
Cene so brez DDV. 
Nadomestilo za uporabo javne infrastrukture v objektih, ki jih ima CKŠP Izola v 
upravljanju, velja za izvajalce Letnega programa športa (LPŠ) ter javnih kulturnih 
programov in projektov, s sedežem v občini Izola. 
Direktor/ica Centra za kulturo, šport in prireditve Izola lahko odobri popust na 
redno ceno.  
Cena uporabnine športnega objekta ob nedeljah in državnih praznikih se poveča za 
20,00 EUR, za uporabo do 6 ur ter za 40,00 EUR, za uporabo od 6 do 12 ur. 
Društvom ali skupinam, s sedežem v občini Izola, se lahko prizna do 10% popusta za 
najem objektov, za čas daljši od pol leta in do 10% popusta pri vnaprejšnjem plačilu 
najema objekta, za daljše dogovorjeno obdobje. 
Ceno najema drugih prostorov, za izjemne dogodke oz. prireditve po potrebi 
najemnikov, lahko določi direktor, vendar ustreza primerjalno s cenami glede na ta 
cenik in cene na tržišču. 
 
Cenik je veljaven od 10.8.2017. 
 
 

 


