KULTURNI DOM ŠMARTNO PRI LITIJI
CENIK STORITEV
1. NADOMESTILO ZA UPORABO DVORANE za društva ter javne
zavode s področja kulture in izobraževanja s sedežem v Občini
Šmartno pri Litiji ter javne zavode, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji
Uporaba do 7 ur
Vsaka nadaljnja ura

CENA
80,00 €
18,00 €

2. UPORABA DVORANE za kulturne/izobraževalne prireditve ostalih
društev in zavodov
Uporaba do 7 ur
Vsaka nadaljnja ura

CENA
180,00 €
30,00 €

3. UPORABA DVORANE za dogodke zasebnega/nejavnega značaja
(zabava, praznovanje, plesi itd.)
Uporaba do 4 ure
Vsaka nadaljnja ura

CENA
350,00 €
30,00 €

STROŠEK UPORABE DVORANE VKLJUČUJE: uporabo centralnega ozvočenja in osvetlitve, opreme, po potrebi ogrevanje,
uporabo garderobnih prostorov, osnovno čiščenje in dežurstvo. Ne vključuje storitve tehnika za upravljanje z opremo pri
izvedbi zahtevnejših kulturnih prireditev in projektov ter priprave prostora izven klasične koncertne postavitve dvorane.

4. NAJEM INVENTARJA za uporabo izven kulturnega doma
Vrsta opreme
Miza (cena za kos/dan)
Stol (cena za kos/dan)
Praktikabli (cena za kos/dan)

CENA
2,20 €
0,85 €
1,59 €

5. DRUGE STORITVE
Storitev
Hostesa (bruto/h)
Priprava/pospravljanje
prostora v KD:
-

postavitev zvočne stene,
paraktikabli
postavitev miz, stolov

CENA
8€
30 €
60 €

DRUGI POGOJI UPORABE PROSTOROV IN OPREME:
UPORABNINA PROSTOROV ZA DALJŠI ROK (za mesečne uporabnine za izvajanje kulturno
umetniške dejavnosti se z uporabnikom sklene pogodba): 80,00 € mesečno
Cene uporabe prostorov veljajo izključno med 7. in 23. uro in ne veljajo za nedelje in praznike.
Cena uporabe prostorov v nedeljo in na praznik med 7. in 23. uro je 30 % višja. Posamezna ura
uporabe prostorov v nočnem času, ki velja od 23. ure do 6. ure zjutraj, je 30 % dražja.
Posamezna ura uporabe prostorov v nočnem času v nedeljo in na praznik, je 30 % dražja od
urne postavke, ki velja za nedeljo in praznik.
Obračun se naredi po dejanski uporabi KD v skladu s poročilom dežurnega delavca.
V primeru, da društvo ali javni zavod iz prve točke cenika organizira dogodek zabavnega
značaja se obračun naredi v skladu s tretjo točko cenika.
Za uporabo klavirja se uporabniki dogovorite s Pevskim društvom Zvon.
Pogoji za brezplačno uporabo dvorane:
1.

2.

3.

Za društva in javne zavode: društva ter javni zavodi s področja kulture in izobraževanja s
sedežem v Občini Šmartno pri Litiji ter javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji, imajo enkrat letno brezplačno uporabo
dvorane. V primeru prodaje vstopnic za tovrstno prireditev pripade Javnemu zavodu
Bogenšperk 10% dohodka od prodaje vstopnic.
Za prireditve občinskega pomena: prireditve in drugi dogodki, katerih organizator ali
soorganizator je Občina Šmartno pri Litiji oz. so v interesu občine je uporaba prostorov
brezplačna. Status prireditve občinskega pomena odobri župan. Prireditve občinskega
pomena imajo v koledarju prireditev prednost.
Za humanitarne oz. dobrodelne prireditve je uporaba prostorov brezplačna, če se zbrana
sredstva namenijo:
- občanom občine Šmartno pri Litiji,
- za delovanje društev in organizacij, katerih člani so občani občine Šmartno pri Litiji,
- za kak drug namen, ki je v korist občine Šmartno pri Litiji.

Zavod ni zavezanec za DDV.
Cenik je na svoji seji dne 15.1.2018 potrdil svet Javnega zavoda Bogenšperk.

Šmartno pri Litiji, 15.1.2018

direktorica Javnega zavoda Bogenšperk: Joži Vovk

