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Izhodiščne cene za snemanja, fotografiranja, castinge ipd. na površinah Javnega zavoda Šport Ljubljana
Preprosta uporaba objektov (kratka snemanja, fotografiranja, castingi)
Preprosta uporaba do 3 ure, samo uporaba površin
Preprosta uporaba do 3 ure, površine in preprosta oprema/elektrika
Preprosta uporaba do 8 ur, samo uporaba površin
Preprosta uporaba do 8 ur, površne in preprosta oprema/elektrika

150,00
250,00
500,00
650,00

Zahtevna uporaba objektov (običajno časovno daljša snemanja s številčno ekipo)
1. Paket uporabe VVIP prostorov in sobe za catering po dogovoru (1 snemalni dan)
2. uporaba, namestitev in pospravljanje LED bannerjev (trak)
3. Uporaba površin za pripravo in pospravljanje takoj po snemanju (do 8 ur)
4. Uporaba zunanjih površin po dogovoru
5. Uporaba nivoja prostorov objekta po dogovoru (1 snemalni dan)
6. Uporaba reflektorjev za osvetlitev nogometnega stadiona (do 2 uri)
7. Uporaba reflektorjev za osvetlitev nogometnega stadiona (do 5 ur)
8. Generalno čiščenje vseh prostorov po zaključku snemanja
9. Dežurstvo tehničnega osebja (cena za delovno uro/delavca)
10. Tehnični ogled (paket 2 obiskov)
11. Uporaba velikih LED ekranov in ozvočenja
12. Uporaba garderob / skladiščnega prostora

2.000,00
1.000,00
1.500,00.
od 500,00 do 1.500,00
4.000,00
1.400,00
2.000,00
od 500,00 do 1.500,00
20,00
500,00
500,00
od 50,00 do 500,00

Cene so v EUR. DDV ni vključen v ceno. Šport Ljubljana si pridržuje pravico spremembe cen.
Naročnik odgovarja za vso morebitno povzročeno škodo, ki jo je dolžan upravljavcu tudi povrniti.
Pred prevzemom predmetnega prostora mora naročnik predložiti izjavo o prevzemu odgovornosti oz. kopijo zavarovalne
police, za primer poškodb prisotnih na snemanju in za primer poškodb lokacije (večja snemanja).
Naročnik je dolžan predložiti terminski plan od pričetka priprave scene do zaključka snemanja. Termini in zahteve morajo biti
usklajene in potrjene s strani vodje objekta.Dodatne zahteve in potrebe naročnika se ovrednotijo po veljavnem ceniku oziroma po
oceni stroškov.
Cenik velja od 27.10.2017 naprej.

