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MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK 
Muzejska pot 3 
1241 KAMNIK 
 

KRITERIJI IN CENIK  MEDOBČINSKEGA MUZEJA KAMNIK ZA ODDAJANJE  
PROSTOROV V NAJEM 

 
Medobčinski muzej Kamnik v času nezasedenosti  oddaja v najem naslednje prostore:  
- salon na gradu Zaprice, Muzejska pot 3 v Kamniku 
- v poletnem času grajsko dvorišče, okolica gradu 
- prostore v Galeriji Miha Maleš na Glavnem trgu 2 v Kamniku 
- prostore v Rojstni hiši Rudolfa Maistra na Šutni 23 v Kamniku.  
 
V okviru prireditve se lahko vključijo tudi ogledi muzejskih in galerijskih zbirk in razstav. 
 
1. Vsebinski kriteriji 

 
1.1. MMK odda prostor najemniku za: 

- kulturno dejavnost, kot so koncerti, filmske predstave, gledališke predstave, proslave ipd. 
primerno kapaciteti najetega prostora 

- humanitarno dejavnost,  
- izobraževalno dejavnost, kot so predavanja, znanstvena srečanja ipd., 
- drugo dejavnost, ki je v širšem družbenem interesu. 

 
1.2. MMK odda prostor za komercialne namene strokovno-poslovnega značaja, kot so 
konference, poslovni in protokolarni sprejemi, seminarji, poslovna srečanja ipd. 
 
MMK ne oddaja prostorov za dejavnosti, ki bi bile moteče za opravljanje muzejsko-galerijske 
dejavnosti.  
 
2. Cenik 
 
2.1.Cena najema za dejavnosti  iz točke 1.1.  je: 
 

 salon gradu  v gradu Zaprice (80 -100 sedežev) 

 grajsko dvorišče, okolica gradu 
 
         do 2 uri                                                130,00 EUR  + 30% kurilna sezona (po potrebi) 
         do 4 ure                                               155,00 EUR  + 30% kurilna sezona (po potrebi) 
         do 8 ur                                                 200,00 EUR  + 30% kurilna sezona (po potrebi) 
         do 12 ur                                               240,00 EUR  + 30% kurilna sezona (po potrebi) 
         vsaka nadaljnja ura nad 12 ur               20,00 EUR  + 30% kurilna sezona (po potrebi) 
 

 dvorano v Galeriji Miha Maleš (30-40 sedežev) 
 
         do 2 uri                                                 75,00 EUR 
         do 4 ure                                                95,00 EUR  
         do 8 ur                                                135,00 EUR  
         do 12 ur                                              180,00 EUR  
         vsaka nadaljnja ura nad 12 ur              15,00 EUR 
 

 soba in veža v pritličju Rojstne hiše Rudolfa Maistra (30 sedežev) 
 
         do 2 uri                                                 75,00 EUR 
         do 4 ure                                                95,00 EUR  
         do 8 ur                                                135,00 EUR  
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         do 12 ur                                              180,00 EUR  
         vsaka nadaljnja ura nad 12 ur              15,00 EUR 
 
 
2.2. Cena najema za dejavnosti  iz točke 1.2.  je: 
 

 salon gradu  v gradu Zaprice (80 -100 sedežev) 

 grajsko dvorišče, okolica gradu  
 
         do 2 uri                                                230,00 EUR + 30% kurilna sezona (po potrebi) 
         do 4 ure                                               340,00 EUR + 30% kurilna sezona (po potrebi) 
         do 8 ur                                                 430,00 EUR + 30% kurilna sezona (po potrebi) 
         do 12 ur                                               510,00 EUR + 30% kurilna sezona (po potrebi) 
         vsaka nadaljnja ura nad 12 ur               42,50 EUR  + 30% kurilna sezona (po potrebi) 
 
 

 dvorano v Galeriji Miha Maleš (30-40 sedežev) 
 
         do 2 uri                                                140,00 EUR 
         do 4 ure                                               200,00 EUR  
         do 8 ur                                                 280,00 EUR  
         do 12 ur                                               360,00 EUR  
         vsaka nadaljnja ura nad 12 ur               30,00 EUR   
 

 soba in veža v pritličju Rojstne hiše Rudolfa Maistra (30 sedežev) 
 
         do 2 uri                                                140,00 EUR 
         do 4 ure                                               200,00 EUR  
         do 8 ur                                                 280,00 EUR  
         do 12 ur                                               360,00 EUR  
         vsaka nadaljnja ura nad 12 ur               15,00 EUR   
 
 
3. Cena najema vključuje: 
 

- prostor za izvedbo prireditve 
- dežurno službo, ki bo skrbela za varovanje ostalih muzejskih in galerijskih 

prostorov v času prireditve 
- garderobo za udeležence in nastopajoče 
- uporabo sanitarij 
- obstoječo električno napeljavo 
- čiščenje prostorov  

 
4. Pogoji za najem: 
 

- najemnik mora vse prinešeno v muzej ali galerijo odpeljati še isti dan, razen v 
primeru večdnevne prireditve ali če se z MMK v posameznem primeru ne 
dogovori drugače, 

- kapaciteta udeležencev ne sme presegati kapacitete prostora, razen v primeru 
vnaprejšnjega soglasja MMK, 

- varovanje prostorov in opreme v času najema je stvar najemnika, razen če se 
najemnik in MMK ne dogovorita drugače, 

- najemnik prostora se obveže poravnati vso namerno ali nenamerno povzročeno 
škodo oz. poškodbe nastale na ljudeh, predmetih in prostorih, kjer se bodo 
udeleženci prireditve zadrževali. Škoda se ugotavlja zapisniško, zapisnik vodi 
uslužbenec muzeja ali galerije. 
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- najemnik prostorov mora predhodno dostaviti naročilnico, sporočiti davčno 
številko in številko transakcijskega računa ter podatke o registraciji oz. svoje 
osebne podatke (priimek, ime, naslov, telefon), 

- znesek za najem je potrebno nakazati na račun MMK  v 15 dneh od izstavitve 
računa, 

- za najem prostorov je potrebna rezervacija. 
-  

  5. Dodatno 
 
Mesečni najem hišniškega stanovanja…………………………………………………. 120,00 EUR 
 
Mesečni najem travnika (za tedenska srečanja, meditacije, gonge….) …………..      50,00 EUR 
 
Fotografiranje v muzeju (poroke,….)  ……………………………………………………  35,00 EUR 
 
Najem prostora za skladiščenje opreme  (do 30m2)……………………………………..40,00 EUR 
 
Najem prostora za skladiščenje opreme (do 50 m2)……………………………………..50,00 EUR 
 
 
  6. Sklepanje pogodb in določanje višine najemnine ter popusti  je na podlagi tega dokumenta v 
pristojnosti direktorice. 
 
Kamnik, 1. 3.  2018                                                                                Direktorica: 
                                                                                                               mag. Zora Torkar  
                                                                                                               l. r.                                                                    


