CENIK ZA UPORABO PROSTOROV
V KULTURNEM DOMU ŠMARJE PRI JELŠAH
Cenik velja od 15. 05. 2018

V €, brez DDV

Sprejet na 20. seji Sveta zavoda, dne 15. 05. 2018
Društva, šole,
vrtci, občina (na
območju Občine
Šmarje)

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

40€
80€
80€
160€
120€
200€

90€
130€
130€
210€
210€
340€

15€/uro

30€/uro

30€/uro

50€/uro

300€
200€

600€
500€

15€/uro
10€/uro
250€

20€/uro
15€/uro
250€

5€/uro

10€/uro

1. Uporaba velike dvorane in spremljajočih prostorov za
prireditve in nekomercialne namene
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Brez ogrevanja (do 4 ure)
Z ogrevanjem (do 4 ure)
Brez ogrevanja (nad 4 ure do 8 ur)
Z ogrevanjem (nad 4 ure do 8 ur)
Brez ogrevanja (8 do 12 ur)
Z ogrevanjem (8 do 12 Ur)
ali
Brez ogrevanja (z osnovno osvetlitvijo** )
in osnovnim ozvočenjem – 1 mikrofon***)
Z ogrevanjem (z osnovno osvetlitvijo**)
in osnovnim ozvočenjem – 1 mikrofon***)
2. Uporaba velike dvorane za komercialne namene
(koncerti zabavne glasbe, kongresi, zborovanja ipd.)

‐
‐

Z ogrevanjem
Brez ogrevanja
Plačilo uporabe se lahko določi tudi odvisno od
prireditve, obiska in drugih faktorjev!
3. Uporaba spodnje dvorane

‐
‐
‐

Z ogrevanjem
Brez ogrevanja
Za komercialne najeme do 3 ure ‐ vstopnina*****
4. Uporaba pevske sobe

‐

Najem 1 ura

5. Najem dodatnih storitev v dvoranah

Društva, šole,
vrtci, občina,
politične
stranke…
27€
40€
50€

Najem računalnika in projektorja za predavanja
Projektor na odru za sceno ali predavanja
Kino projektor za sceno ali predavanje
Prodaja vstopnic: 5‐10% od prodanih vstopnic
Osnovno ozvočenje v spodnji dvorani ***
20€
Najem mikrofona s stojalom ****
15€/mikrofon
Ura tehnika: ‐ tonski mojster
25€/uro
‐ oblikovanje luči
25€/uro
Tehnična in ostala dežurstva
20€/uro
Odpoved najema prostorov v zadnjem trenutku (3 dni pred dogodkom): 70€

Opombe:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pogoji izposoje in najema:
‐

Dogovori, prevzem, pogoji: Knjižnica Šmarje pri Jelšah;

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
Prodaja vstopnic zunanjim naročnikom (v primeru, da ni določeno v pogodbi), se zaračuna 5 do 10%
od višine inkasa. O višini odloča direktor po pooblastilu Sveta zavoda.
Svet zavoda pooblašča direktorja, da se lahko o najemu dvorane in opreme z uporabniki dogovori o
popustu od 10‐50%.

Predsednica Sveta zavoda:
Polona Cvikl, l. r.

