CENIK ODDAJANJA PROSTOROV IN OPREME
DOMA KULTURE VELENJE, DVORANE CENTRA NOVA IN GALERIJE VELENJE

1.

VELIKA DVORANA DOMA KULTURE VELENJE

Kapaciteta: 382 – 460
/vključno s spremljevalni prostori: spodnja avla, garderoba in sanitarije za obiskovalce,
garderobe za izvajalce v zaodrju /

KOMERCIALNI NAJEMI
- vsaka začetna ura
- poldnevi najem (do 5 ur)
- celodnevni najem

200,00 EUR
650,00 EUR
1.000,00 EUR

V ceno je vključena prisotnost tehničnega delavca, prisotnost štirih hostes, osnovna razsvetljava ter osnovno
ozvočenje z dvema mikrofonoma za govornike oziroma nastopajoče. Za pripravo dvorane ima uporabnik na
voljo dve uri, za daljše koriščenje se zaračunava dodatni najem v znesku 50 EUR na uro.
V primeru koriščenja balkona mora najemnik nujno doplačati še storitev dveh hostes, v zimskem času pa zaradi
koriščenja garderobe vsaj še eno dodatno hosteso!
Najemnik lahko pri Festivalu Velenje naroči tudi prisotnost gasilca na dogodku (lahko pa ga naroči in plača sam
– odgovornost najemnika), cena se obračuna po veljavnem ceniku PGD Velenje.

DOGODKI V JAVNEM INTERESU (javni zavodi, društva, šole, druge institucije)
- dogodki do 3 ure
- celodnevni najem

75,00 EUR
120,00 EUR

V ceno je vključena prisotnost tehničnega delavca, prisotnost štirih hostes, osnovna razsvetljava ter osnovno
ozvočenje z dvema mikrofonoma za govornike oziroma nastopajoče.
Za pripravo dvorane ima uporabnik na voljo dve uri, za daljše koriščenje se zaračunava dodatni najem v znesku
50 EUR na uro. Dogodke v javnem interesu potrjuje lastnica prostorov – Mestna občina Velenje. Vsaki od
institucij Mestna občina Velenje praviloma omogoča najem dvorane pod zgoraj navedenimi pogoji največ
dvakrat letno (o izjemah se direktorica posvetuje z vodjem Urada za družbene dejavnosti).
V primeru koriščenja balkona mora najemnik nujno doplačati še storitev dveh hostes, v zimskem času pa zaradi
koriščenja garderobe vsaj še eno dodatno hosteso!
Najemnik lahko pri Festivalu Velenje naroči tudi prisotnost gasilca na dogodku (lahko pa ga naroči in plača sam
– odgovornost najemnika), cena se obračuna po veljavnem ceniku PGD Velenje.

NAJEMI DVORANE ZA IZVEDBO VAJ IN GENERALK

50,00 EUR

V ceno je vključena prisotnost tehničnega delavca, osnovna razsvetljava ter osnovno ozvočenje z dvema
mikrofonoma za govornike oziroma nastopajoče. V kolikor tehnični delavec ni potreben, je cena 40,00 EUR.

DODATNE STORITVE (velja za vse dvorane in prostore)
razsvetljava z osvetljevalcem
zahtevnejše ozvočenje s tehnikom
hostese
čiščenje
uporaba malega projektorja
uporaba velikega projektorja v dvorani
najem velikega projektorja izven dvorane (tehnik)
uporaba orkestrske mize za dodatnih 46 sedežev
najem bara v avli (s kozarci in opremo)
zunanji elektro priključek (najem, poraba)
prodaja vstopnic za druge na glavni blagajni FV
prodaja vstopnic za druge uro pred dogodkom
tisk vstopnic (brezplačnih)
tisk vstopnic (prodajnih)

25,00 EUR/ura
25,00 EUR/ura
6,00 EUR/oseba na uro
7,00 EUR/ ura
10,00 EUR
50,00 EUR
150,00 EUR
150,00 EUR
50,00 EUR
20,00 EUR / ura
50,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR
20,00 EUR + 3,2 % + DDV od
bruto zneska prodaje vstopnic

2. AVLI V PRITLIČJU IN NADSTROPJU (pred veliko dvorano)
Za razstave, sprejeme, pogostitve …
- vsaka začetna ura
- poldnevni najem (do 5 ur)
- celodnevni najem

3.

60,00 EUR
100,00 EUR
200,00 EUR

MALA DVORANA DOMA KULTURE VELENJE

Kapaciteta: 100 ljudi
/vključeno z uporabo predprostora, garderobe in sanitarij/

KOMERCIALNI NAJEMI
- najem do 2 uri
- najem do 5 ur

120,00 EUR
200,00 EUR

- celodnevni najem

300,00 EUR

DOGODKI V JAVNEM INTERESU (javni zavodi, društva, šole, druge institucije)
- dogodki do 3 ure
50,00 EUR
- celodnevni najem

100,00 EUR

V ceno je vključena prisotnost tehničnega delavca, prisotnost treh hostes, osnovna razsvetljava ter osnovno
ozvočenje z dvema mikrofonoma za govornike oziroma nastopajoče.
Najemnik lahko pri Festivalu Velenje naroči tudi prisotnost gasilca na dogodku (lahko pa ga naroči in plača sam
– odgovornost najemnika), cena se obračuna po veljavnem ceniku PGD Velenje.

NAJEMI MALE DVORANE ZA IZVEDBO VAJ IN GENERALK

30,00 EUR

V ceno je vključena prisotnost tehničnega delavca, osnovna razsvetljava ter osnovno ozvočenje z dvema
mikrofonoma za govornike oziroma nastopajoče. V kolikor tehnični delavec ni potreben, je cena 20,00 EUR.

NAJEM AVLE PRED MALO DVORANO (preddverje)
- najem do 2 uri
- najem do 5 ur

30,00 EUR
50,00 EUR

ZA VSE DODATNE STORITVE V MALI DVORANI VELJA ENAK CENIK KOT ZA VELIKO DVORANO.

4. »STISKARNA«
Višina mesečne najemnine (za dolgoročni najem) se ob koncu koledarskega leta uskladi z
ustanoviteljico, in sicer s predstojnikom Urada za družbene dejavnosti MOV.

5. DVORANA CENTRA NOVA
CELODNEVNI NAJEM
Različni dogodki tržnega značaja (z vstopnino)
Različni dogodki brez vstopnine (predavanja, delavnice, vadbe …)
*dogodki v javnem interesu (društva, zavodi …)
NAJEM DO 3 URE
Komercialne prireditve, koncerti, banketi, sprejemi …
Celovečerna predstava kulturno-izobraževalnega značaja
*dogodki v javnem interesu (društva, zavodi …)
NAJEMI PO URAH (cena za vsako začeto uro)
Različni dogodki tržnega značaja
*dogodki v javnem interesu (društva, zavodi …)

400,00 EUR
200,00 EUR
100,00 EUR
250,00 EUR
150,00 EUR
50,00 EUR
120,00 EUR
25,00 EUR

V cenah v dvorani CN (razen pri dogodkih v javnem interesu) je zajeto delo enega tehničnega delavca, ene
hostese, osnovno ozvočenje in osnovna oprema (postavitev miz, stolov, odra).
V kolikor organizatorji dogodkov v javnem interesu pridobijo soglasje MOV za celodnevno brezplačno uporabo
dvorane, plačajo samo spremljevalne stroške 50,00 EUR (zajeti stroški enega tehničnega delavca, ene hostese,
osnovno ozvočenje in postavitev osnovne opreme). Če tehnični delavec ni potreben, je cena 40,00 EUR.

Najemnik lahko pri Festivalu Velenje naroči tudi prisotnost gasilca na dogodku (lahko pa ga naroči in
plača sam – odgovornost najemnika), cena se obračuna po veljavnem ceniku PGD Velenje.

DOLGOTRAJNI NAJEMI DVORANE CENTRA NOVA (vaje, vadbe …)
Vsaka začeta ura (pri trajnih mesečnih najemih z letno pogodbo)
Vsaka začeta ura (pri dolgotrajnih, a nerednih najemnih)
Dnevni najemi (več kot 10 zakupov letno)
Dnevni najemi (manj kot 10 zakupov letno)

10,00 EUR
20,00 EUR
100,00 EUR
120,00 EUR

Pri dolgotrajnih najemih v ceniku niso zajete nobene dodatne storitve.
ZA VSE DODATNE STORITVE V DVORANI CENTRA NOVA VELJA ENAK CENIK KOT ZA VELIKO DVORANO.

6. PROSTORI GALERIJE VELENJE
POLDNEVNI NAJEM PROTORA (do 5 ur)
CELODNEVNI NAJEM PROSTORA (od 5 do 12 ur)

50,00 EUR
150,00 EUR

ZA VSE DODATNE STORITVE V GALERIJI VELENJE VELJA ENAK CENIK KOT ZA VELIKO DVORANO.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPLOŠNO – VELJA ZA VSE DVORANE IN PROSTORE
- Cene dodatne ponudbe so informativne in jih lahko Festival Velenje spreminja glede na
cene na trgu.
- Za prireditve, ki so po presoji direktorja v interesu zavoda, se lahko kot najemnina zaračuna
tudi določen odstotek izkupička od vstopnin.
- Za zavode in druge institucije, katerih ustanoviteljica ali financer ali podpornik je Mestna
občina Velenje, se plačilo uporabnine lahko oprosti na osnovi potrditve župana oziroma
vodje Urada za družbene dejavnosti MOV. Plačila se lahko oprosti tudi fizične osebe. Mestna
občina Velenje za dogodke, ki jih sama organizira v dvoranah, katerih lastnica je, ne plačuje
najemnine.
- O brezplačni uporabi prostorov in oprostitvi plačila dodatnih stroškov se lahko v določenih
primerih odloči tudi direktorica Festivala Velenje (dobrodelne prireditve, kulturno-vzgojni
projekti, koprodukcije, soorganizacije, dogodki posebnega značaja za javni zavod …).
- Festival Velenje lahko uporabnikom in najemnikom zaračuna vso poškodovano, uničeno
oziroma odtujeno ali izgubljeno opremo po cenah, ki veljajo na trgu.

DDV v cenah ni zajet!

