CENIK ZA UPORABO PROSTOROV
V KULTURNEM DOMU ŠMARJE PRI JELŠAH
Cenik velja od 01. 01. 2020

V €, brez DDV

Sprejet na 4. redni seji Sveta zavoda, 19. 12. 2019

Društva, šole,
vrtci, občina (na
območju Občine
Šmarje)

1. Uporaba velike dvorane in
spremljajočih prostorov za prireditve
in nekomercialne namene
Najem do 1 ure
Najem do 4 ure
Najem 4 do 8 ur
Najem 8 do 12 ur
Uporaba dvorane nad dogovorjenim
časom uporabe (vsaka začeta ura)
2. Uporaba velike dvorane za
komercialne namene (koncerti
zabavne glasbe, kongresi, zborovanja
ipd.)
Najem do 8 ur
*Plačilo uporabe se lahko določi tudi odvisno
od prireditve, obiska in drugih faktorjev‐po
pogodbi.

Ostali (podjetja,
zavodi, s. p.‐ji,
kulturno
umetniške
skupine, kongresi
seminarji,
politične stranke
ipd.)

+ 15°%
30€
80€
160€
200€
30€+20°%

50€
130€
210€
340€
30€+20°%

+ 15°%

300€

600€
+ 30%
koprodukcija

3. Uporaba spodnje dvorane ** ***
‐
‐

Najem
Za komercialne najeme (koncerti zabavne
glasbe, kongresi, zborovanja ipd.‐

+15%
20€/uro
200€

30€/uro
300€

4. Uporaba pevske sobe
‐

Najem 1 ura

Cene ob
koncu tedna,
prazniki

+15%
5€/uro

15€/uro

5. Najem dodatne opreme in storitev v
prostorih KD (na dogodek)
Najem projektorja za predavanja –
prenosni
Projektor na odru za sceno ali
predavanje

Kino projektor za sceno ali predavanje
Najem mikrofona s stojalom****
Storitve tehnične podpore
(oblikovanje zvoka, oblikovanje
svetlobe, priprava opreme in
prostorov, biljetiranje, hostesna
služba, …)
Dodatno ozvočenje, osvetlitev in
druge tehnične potrebe naročnika
Oglasni prostor (plakatna mesta,
zasloni ipd.)
Prodaja vstopnic: 5‐10% od prodanih
vstopnic
6. Ploščad
Priključek električne energije na
Ploščadi
Prireditev na ploščadi (uporaba avle,
Sanitarij, dežurstvo)
Ploščad (postavitev osnoven
razsvetljave 2 reflektorja oz.
po ponudbi
7. Najem inventarja
Miza navadna pravokotna
Miza barska okrogla /12 kom na voljo)
Prti
Kozarci, skodelice za kavo
Kavomat s kapsulami, sladkor, mleko
Odpoved najema prostorov v zadnjem
trenutku (3 dni pred dogodkom)

15€/predavanje 15€/predavanje
40€

40€

50€

50€

15€/mikrofon

15€/mikrofon

15€

15€

Po ponudbi

Po ponudbi

20€

20€

5%

10%

60€

60€

250€

250€

+15%

30€

30€

+15%

1€/mizo
2€/mizo
3€/kom
0,15€/kom
0,70€/kav0

1€/mizo
2€/mizo
3€/kom
0,15€/kom
0,70€/kav0

70€

70€

Pogoji izposoje in najema:
‐

Dogovori, prevzem, pogoji: Knjižnica Šmarje pri Jelšah;

+15%

LEGENDA:
** delovna luč nad odrom
*** osnovno ozvočenje (en mikrofon): obstoječi zvočniki v dvorani,
mix miza in z obstoječimi predvajalniki v dvoranah (zahtevajte ponudbo)
**** na razpolago so ročni in naglavni daljinski mikrofoni in ostali po dogovoru
***** uporaba dvorane preko časa po urah
Svet zavoda pooblašča direktorja, da se lahko o najemu dvorane in opreme z uporabniki dogovori o
popustu do 50%.
Rezervacija je veljavna ob izpolnitvi predpisanega obrazca – Prijavnice naročilnice JZ Knjižnica Šmarje
pri Jelšah za najem prostorov in storitev.
Vsi ostali pogoji so del internega Pravilnika in Hišnega reda.

Predsednica Sveta zavoda:
Mimica Kidrič, l.r.

