Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 69/17) in 8. člena
Statuta Javnega zavoda Bogenšperk, direktor Javnega zavoda Bogenšperk sprejme naslednji
CENIK STORITEV V KULTURNEM DOMU ŠMARTNO PRI LITIJI
1. člen
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
postavka
uporaba do 7 ur
vsaka nadaljnja ura

cena
120,00€
20,00€

2. člen
Uporaba dvorane za kulturne ali izobraževalne prireditve ostalih društev, zavodov in samostojnih
ustvarjalcev na področju kulture
postavka
uporaba do 7 ur
vsaka nadaljnja ura

cena
180,00€
30,00€

3. člen
Uporaba dvorane za dogodke zasebnega/nejavnega značaja (zabava, praznovanje, plesi, itd.)
postavka
uporaba do 4. ur
vsaka nadaljnja ura

cena
350,00€
30,00€

4. člen
Najem inventarja za uporabo izven kulturnega doma na dnevni ravni
vrste opreme
miza
stol
praktikabel

cena/kos
2,50€
0,85€
1,59€
5. člen
Dodatne storitve

postavka
projektor in platno
prenosni računalnik
ležarina za opremo/dan
hostesa/uro
postavitev odra izven termina najema
izvedba generalke za prireditev

cena
35,00€
20,00€
20,00€
8,00€
20,00€
20,00€

6. člen
Časovni obseg najema
Cene uporabe prostorov veljajo izključno med, 7:00 in 23:00, in ne veljajo za nedelje in praznike.
Cena uporabe prostorov v nedeljo in na praznik med, 7:00 in 23:00, je višja za 30 % od osnovne cene.
Posamezna ura uporabe prostorov v nočnem času, ki velja od, 23:00 do 6:00, zjutraj, je dražja za 30 %.
Posamezna ura uporabe prostorov v nočnem času v nedeljo ali na praznik, je dražja za 30 % od urne postavke,
ki velja za nedeljo in praznik.

7. člen
Strošek uporabe dvorane vključuje
V najem je vključena uporaba centralnega ozvočenja in osvetlitve, opreme, po potrebi ogrevanje, uporabo
garderobnih prostorov, osnovno čiščenje in dežurstvo.
V obseg storitev najema niso vključene storitve tehnika za upravljanje z opremo pri izvedbi zahtevnejših
kulturnih prireditev in projektov, ter priprava prostora izven klasične koncertne postavitve dvorane.
Za uporabo klavirja se potencialni uporabniki dogovorijo ločeno Pevskim društvom Zvon.
8. člen
Obračun
Obračun se naredi po dejanski uporabi kulturnega doma in v skladu s poročilom odgovorne osebe upravljalca.
V primeru, da društvo ali javni zavod iz prvega člena cenika organizira dogodek zabavnega značaja se obračun
naredi v skladu s tretjim členom cenika.
9. člen
Uporabnina prostorov na daljši rok
Za primer mesečne uporabe prostorov kulturnega doma za izvajanje kulturno umetniške dejavnosti se z
uporabnikom sklene pogodba, v kateri se določi obseg uporabe in cena.
10. člen
Pogoji za brezplačno uporabo dvorane
Društva in javni zavodi: 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, lahko
enkrat letno brezplačno uporabijo dvorano za namen izvedbe lastne prireditve iz naslova dejavnosti društva.
V primeru, da se za izvedbo prireditve vrši prodaja vstopnic pripade Javnemu zavodu Bogenšperk 10%
dohodka od prodaje vstopnic.
Prireditve občinskega pomena: prireditve in drugi dogodki, katerih organizator ali soorganizator je Občina
Šmartno pri Litiji oziroma so v interesu občine je uporaba prostorov brezplačna.
Status prireditve občinskega pomena odobri župan. Prireditve občinskega pomena imajo v koledarju prireditev
v kulturnem domu prednost.
Humanitarne in dobrodelne prireditve: uporaba prostorov je 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 drug namen, ki je v korist občine Šmartno pri Litiji.
11. člen
Vse navedene cene so brez davka na dodano vrednost (DDV). Zavod ni zavezanec za DDV.
12. člen
Z dnem uveljavitve predmetnega cenika preneha veljati Cenik storitev v kulturnem domu z dne, 15. 1. 2018.
Šmartno pri Litiji, 11. 2. 2019
Javni zavod Bogenšperk
direktor
Peter Avbelj

