CENIK najemov prostorov v JZ MC Šmartno ob Paki
V Hiši mladih:
Galerija »DILE« in DRUŽABNI PROSTOR v pritličju za:
-

predavanje, za delavnico, za druženje:

do 4 ure
20 €

do 12 ur
50 €

- družabni prostor najet za zabave: 80 € (vključena dežurna oseba)
V primerih periodičnega najema prostorov:
- večkrat tedensko, cena najema 3 € na uro;
- enkrat tedensko:
- galerija Dile, cena najema 5 € na uro;
- družabni prostor v pritličju, cena najema 6 € na uro.

Sejna soba v prvem nadstropju za:
-

predavanje, sestanke, seminarje:
do 4 ure
15 €

-

do 12 ur
30 €

za družabne dogodke:
do 4 ure
20 €

do 12 ur
35 €

V primerih periodičnega najema prostorov:
- večkrat tedensko, cena najema 2 € na uro;
- enkrat tedensko, cena najema 5 € na uro.

V objektu MAROF:
Glavna dvorana:
-

za predavanja, sestanke, izobraževanja: postavitev stolov (do 40), ozvočenja
in LCD projektorja:
do 4 ure
40 €

do 12 ur
80 €

Uporaba kuhinje - 10 €.
-

za občne zbore, rojstne dneve, družabne dogodke: postavitev miz (do 10) s
prti in stoli (do 40) ter uporaba kuhinje:
do 4 ure
60 €

do 12 ur
100 €

Postavitev vsake naslednje mize (nad 10) je 1 € in vsakega naslednjega stola (nad
40) 0,20 €.

Sejna soba v nadstropju:
- za sestanke, predavanja, seminarje
do 4 ure
20 €

do 12 ur
35 €

Uporaba LCD projektorja in platna - 15 €.

Dvorana PODSTREŠJE:
-

za predavanja, sestanke, izobraževanja: postavitev stolov, mizic:

do 4 ure
30 €

do 12 ur
50 €

Uporaba LCD projektorja in platna - 15 €.
Uporaba ozvočenja - 5 €.

V primerih periodičnega najema prostorov:
- večkrat tedensko:
- dvorana Podstrešje, cena najema 7€ na uro;
- dvorana Marof, cena najema 8 € na uro;
-

enkrat mesečno, cena najema 15 € na uro.

Čiščenje in pospravljanje:
* V Hiši mladih:
- po sestankih, predavanjih in seminarjih: 10 €
- po družabnih dogodkih, ki vključujejo hrano: 20 €
- po zabavah: 30 €

* V Marofu:
- pospravljanje do 10 miz in do 40 stolov: 10 €, vsaka naslednja miza 1 €, vsak
naslednji stol 0,20 €;
- čiščenje: 20 €.

Prireditveni prostor pod kozolcem:

do 4 ure
30

do 12 ur
65

Zunanji oder in asfaltne površine:

do 4 ure
30 €

do 12 ur
55 €

Uporaba razsvetljave je 10 €.

Izvedba civilne poroke:
Priprava dvorane, prostora pod kozolcem oziroma odra (okrasitev usklajena z
mladoporočencema), ozvočenje, šampanjec (za mladoporočenca, priči in
matičarja) - ena steklenica zlate penine:
Izvedba poroke
150 €
Slovesnost ob obletnici civilne poroke (50., 65.) izvede župan.
V primeru poroke pod kozolcem je cena za 50 € višja.

Cena najema lesene stojnice:
za en dan
10

za 2 dni
18

za 7 dni
50

Cena najema šotora
za en dan
2

za 15 dni
22

za 30 dni
50

JZ Mladinski center Šmartno ob Paki ni davčni zavezanec.

Šmartno ob Paki, 23. 2. 2017

