ANEKS št. 2
K C E N I KU
SPLOŠNE KNJIŢNICE SLOVENSKE KONJICE

1.
Svet zavoda je na seji dne 2.4.2019 sprejel aneks št. 2 k ceniku Splošne knjižnice Slovenske
Konjice.
2.
Aneks št. 2 velja od 1. aprila 2019 dalje do uveljavitve novih določb cenika zavoda, ki jih
sprejema svet zavoda.
3.
1. Cenik najema dvorane Doma kulture Slovenske Konjice
Najemnik

Najem do 4 ure

Najem od 4 do 7 ur

Najem nad 7
ur/dnevni najem

180,00 €

220,00 €

(+20% kurilna
sezona)

(+20% kurilna
sezona)

260,00 €

380,00 €

500,00 €

(+20% kurilna
sezona)

(+20% kurilna
sezona)

(+20% kurilna
sezona)

Društva, vrtci, šole, druge 130,00 €
organizacije
(iz občine Slovenske
(+20% kurilna
Konjice)*
sezona)
Ostali: podjetja, zavodi,
samostojni podjetniki,
kulturno umetniške
skupine, kongresi,
seminarji ipd.
-

Op.* Najem se zaračuna v primeru komercialne prireditve.

Cena najema vključuje:







Uporabo obstoječe odrske tehnike (ozvočenje in luči)
uporabo dvorane z 308 sedeži (možnost 43 dodatnih sedežev)
primerno temperaturo (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje)
uporabo ostalih prostorov (garderoba, sanitarije, soba za izvajalce oz. nastopajoče)
čiščenje
možnost postavitve dodatnih miz v avli (v primeru seminarjev, predstavitev...)

Dodatni stroški najema:





Tehnik za luči in ozvočenje - urna postavka - 15 €. Račun se izstavi glede na
opravljeno število ur in število dogovorjenih tehnikov.
Moderiranje prireditve - urna postavka - 15 €. Račun se izstavi glede na opravljeno
število ur in število moderatorjev.
Oseba za dežurstvo - urna postavka - 7 €. Račun se izstavi glede na opravljeno
število ur in število dežurnih oseb.
Dodatna tehnična oprema - po ceniku ponudnika/izvajalca.
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Dodatna ponudba po dogovoru:



organizacija kulturno umetniškega programa - po ceniku ponudnika/izvajalca
organizacija gostinskih uslug (cateringa) - po ceniku ponudnika/izvajalca

2. Cenik najema velike galerije Doma kulture Slovenske Konjice
Najemnik

Najem do 4 ure

Najem od 4 do 7 ur

Najem nad 7
ur/dnevni najem

85,00 €

110,00 €

(+20% kurilna
sezona)

(+20% kurilna
sezona)

120,00 €

170,00 €

250,00 €

(+20% kurilna
sezona)

(+20% kurilna
sezona)

(+20% kurilna
sezona)

Društva, vrtci, šole, druge 65,00 €
organizacije
(iz občine Slovenske
(+20% kurilna
Konjice)*
sezona)
Ostali: podjetja, zavodi,
samostojni podjetniki,
kulturno umetniške
skupine, kongresi,
seminarji ipd.
-

Op.* Najem se zaračuna v primeru komercialne prireditve.

Cena najema vključuje:






uporabo velike galerije
primerno temperaturo (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje)
uporabo sanitarij
čiščenje
možnost postavitve stolov in miz v avli (v primeru seminarjev, predstavitev...)

Dodatni stroški najema:





Tehnik za luči in ozvočenje - urna postavka - 15 €. Račun se izstavi glede na
opravljeno število ur in število dogovorjenih tehnikov.
Moderiranje prireditve - urna postavka - 15 €. Račun se izstavi glede na opravljeno
število ur in število moderatorjev.
Oseba za dežurstvo - urna postavka - 7 €. Račun se izstavi glede na opravljeno
število ur in število dežurnih oseb.
Dodatna tehnična oprema - po ceniku ponudnika/izvajalca.

Dodatna ponudba po dogovoru:



organizacija kulturno umetniškega programa - po ceniku ponudnika/izvajalca
organizacija gostinskih uslug (cateringa) - po ceniku ponudnika/izvajalca

3. Cenik najema male galerije Doma kulture Slovenske Konjice
Najemnik

Najem do 4 ure

Najem od 4 do 7 ur

2

Najem nad 7

ur/dnevni najem
Društva, vrtci, šole, druge 25,00 €
organizacije
(iz občine Slovenske
(+20% kurilna
Konjice)*
sezona)
Ostali: podjetja, zavodi,
samostojni podjetniki,
kulturno umetniške
skupine, kongresi,
seminarji ipd.

45,00 €

65,00 €

(+20% kurilna
sezona)

(+20% kurilna
sezona)

65,00 €

85,00 €

105,00 €

(+20% kurilna
sezona

(+20% kurilna
sezona)

(+20% kurilna
sezona

Cena najema vključuje:






uporabo male galerije
primerno temperaturo (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje)
uporabo sanitarij
čiščenje
možnost postavitve stolov in miz v avli (v primeru seminarjev, predstavitev...)

Dodatni stroški najema:





Tehnik za luči in ozvočenje - urna postavka - 15 €. Račun se izstavi glede na
opravljeno število ur in število dogovorjenih tehnikov.
Moderiranje prireditve - urna postavka - 15 €. Račun se izstavi glede na opravljeno
število ur in število moderatorjev.
Oseba za dežurstvo - urna postavka - 7 €. Račun se izstavi glede na opravljeno
število ur in število dežurnih oseb.
Dodatna tehnična oprema - po ceniku ponudnika/izvajalca.

Dodatna ponudba po dogovoru:



organizacija kulturno umetniškega programa - po ceniku ponudnika/izvajalca
organizacija gostinskih uslug (cateringa) - po ceniku ponudnika/izvajalca

4. Cenik najema dvorane Doma kulture Loče
Najemnik

Najem do 4 ure

Najem od 4 do 7 ur

Najem nad 7
ur/dnevni najem

65,00 €

85,00 €

(+20% kurilna
sezona)

(+20% kurilna
sezona)

85,00 €

125,00 €

170,00 €

(+20% kurilna

(+20% kurilna

(+20% kurilna

Društva, vrtci, šole, druge 45,00 €
organizacije
(iz občine Slovenske
(+20% kurilna
Konjice)*
sezona)
Ostali: podjetja, zavodi,
samostojni podjetniki,
kulturno umetniške
skupine, kongresi,
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seminarji ipd.
-

sezona)

sezona)

sezona)

Op.* Najem se zaračuna v primeru komercialne prireditve.

Cena najema vključuje:




uporabo dvorane
uporabo ostalih prostorov (avla, garderoba, sanitarije,…)
čiščenje

Dodatni stroški najema:





Tehnik za luči in ozvočenje - urna postavka - 15 €. Račun se izstavi glede na
opravljeno število ur in število dogovorjenih tehnikov.
Moderiranje prireditve - urna postavka - 15 €. Račun se izstavi glede na opravljeno
število ur in število moderatorjev.
Oseba za dežurstvo - urna postavka - 7 €. Račun se izstavi glede na opravljeno
število ur in število dežurnih oseb.
Dodatna tehnična oprema - po ceniku ponudnika/izvajalca.

Dodatna ponudba po dogovoru:



organizacija kulturno umetniškega programa - po ceniku ponudnika/izvajalca
organizacija gostinskih uslug (cateringa) - po ceniku ponudnika/izvajalca

OPOMBA: Cene v postavkah od 1- 4 so brez DDV - ja.

5. Vstopnine za prireditve
1. Abonma Komedije:
- od 1-10 vrste
- od 11-14 vrste in balkon 2.- 4. vrsta
- balkon 1. vrsta in dodatni sedeži

75 €
60 €
50 €

15 €
7€
5€
dijaki in študentje 7 €
drugi obiskovalci 10 € - 20 €
6. Poletni glasbeni večeri
15 € - 22 €
7. Druge prireditve (koncerti, gledališča, …) cena se oblikuje posebej za vsako prireditev
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Abonma Mini
Predstave Mladina
Predstave za otroke
Dogodki »Nekaj vmes«

Vstopnine za kino predstave
1. Redna predstava
2. Filmske predstave za šole

3,50 €
3,50 €

Storitve v knjiţnici
1. ČLANARINA
12,50 €

 Zaposleni
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 Kolektivni člani – pravne osebe
 Študentje, upokojenci
 Predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci,
invalidi, brezposelni in mladina do 18 let
Članstvo velja 1 leto od datuma obnove članstva.

62,50 €
8,50 €
brezplačno

2. ZAMUDNINA
0,15 €
0,50 €

 na dan za knjige, revije
 na dan za DVD, CD in CD-ROMI
3. STROŠKI OPOMINOV





1,50 € + zamudnina
2,00 € + zamudnina
3,50 € + zamudnina
4,00 € + zamudnina

1. opomin
2. opomin
3. opomin
4. opomin – opomin pred tožbo

4. STROŠKI ZAMENJAVE IZGUBLJENE IZKAZNICE

2,00 €

5. STROŠKI PRIDOBIVANJA GRADIVA IZ DRUGIH KNJIŢNIC- MEDKNJIŢNIČNA
IZPOSOJA
8,50 €

 za enoto

6. STROŠKI TELEFONSKEGA OBVEŠČANJA O REZERVIRANEM GRADIVU 0,70 €
7. STROŠKI FOTOKOPIRANJA IN TISKANJA





0,09 €
0,16 €
0,16 €
0,09 €

A4
A 4 obojestransko
A3
A 4 tiskano

8. STROŠKI PRINTANJA
 Črno beli print
 Barvni print A5
 Barvni print A4

0,09 €
0,31 €
0,50 €

9. POŠKODOVANO IN IZGUBLJENO GRADIVO






zamenjava gradiva
izgubljena knjiga
izgubljena slikanica, periodika, zemljevid
izgubljena zgoščenka
izgubljeno multimedijsko gradivo

glede na vrednost gradiva
glede na vrednost gradiva
glede na vrednost gradiva
glede na vrednost gradiva

10. DRUGO
 Enkratna izposojnina

kavcija glede na vrednost gradiva, minimalno 21,00 €
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8. Turistično informacijski center
Vstopnina:
- Odrasli
6€
- Dijaki, upokojenci, študentje, skupine nad 30 oseb
4,5 €
- Otroci (od 6 do 14 leta)
3€
Občani Slovenskih Konjic – 50% popust na redne cene vstopnic, uporabniki SPAR plus
kartice – 25 % popust na redne cene vstopnic

9. Darilni boni
V zavodu so na voljo darilni boni za nakup storitev javnega zavoda. Vrednost bona se giblje
v skladu s cenami posameznih storitev.
DDV ni obračunan v skladu z 9. točko 26. člena Zakona o davku na dodano vrednost ter
1.odst. 54. a člena Pravilnika o DDV (razen pri vstopninah za kino in gledališke predstave).
Storitve knjižnice niso obdavčene z DDV.
Direktor zavoda se lahko glede na poslovni interes zavoda z uporabniki dogovori o načinu in
višini plačila izven določb cenika.

Predsednica sveta zavoda
Maja Furman
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OBRAZLOŢITEV ANEKSA ŠT. 2 K CENIKU SPLOŠNE KNJIŢNICE SLOVENSKE
KONJICE
Do sprememb cenika je prišlo predvsem zaradi uvedbe novih storitev / dogodkov, ki
smo jih v zadnjem času dodali v naš program dela, dodan je cenik TIC-a za vstopnine,
nekoliko so zvišane nekatere postavke v ceniku tudi kot posledica naraščanja
stroškov poslovanja zavoda (urne postavke). Predlagane spremembe cenika so:
1. Spremeni se postavka: dodatni stroški najema pri točki 1., 2., 3. in 4 in sicer:
- Tehnik za luči in ozvočenje - urna postavka - 15 € (prej 13 €)
- Moderiranje prireditve - urna postavka - 15 € (prej 13 €)
- Oseba za deţurstvo - urna postavka - 7 € (prej 6 €)
2. Spremeni se točka 5. in sicer:
- doda se: 2. Abonma Mini - 15 €
- spremeni se: 3. Predstave za otroke - 5 € (prej 4 €)
- doda se: 3. Predstave Mladina - 7 €
- doda se: Dogodki » Nekaj vmes« - dijaki in študentje 7 €, drugi obiskovalci 10 € - 20 €
- spremeni se: Poletni glasbeni večeri : 15 € - 22 € (prej 15 €)
3. Spremeni se točka 6. in sicer:
- spremeni se: 1. Redna predstava - 3,50 € (prej 4 €)
- Spremeni se: 2. Filmske predstave za otroke - 3,50 € (prej 3 €)
4. Spremeni se točka 7. in sicer:
- v točki 1. Članarina se doda stavek: Članstvo velja 1 leto od datuma obnove članstva
- v točki 10. Drugo se spremeni: Enkratna izposojnina - kavcija glede na vrednost
gradiva, minimalno 21,00 € (prej: kavcija 21 €)
5. Doda se točka 8. Turistično informacijski center in sicer:
Vstopnina:
- Odrasli
- Dijaki, upokojenci, študentje, skupine nad 30 oseb
- Otroci (od 6 do 14 leta)
Občani Slovenskih Konjic – 50% popust na redne cene vstopnic, uporabniki
plus kartice – 25 % popust na redne cene vstopnic

6€
4,5 €
3€
SPAR

6. Doda se točka 9. Darilni boni in sicer:
V zavodu so na voljo darilni boni za nakup storitev javnega zavoda. Vrednost bona se
giblje v skladu s cenami posameznih storitev.
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