
PRAVILNIK O UPORABI PROSTOROV IN OPREME CELJSKI MLADINSKI CENTER  

Z namenom zagotavljanja izvajanja dejavnosti Celjskega mladinskega centra, je Svet zavoda 
na svoji 19. seji dne 8.9.2016 sprejel pravilnik o uporabi prostorov in opreme, ki se nanašajo 
na oddajanje prostorov v najem in rabo ter oddajanje opreme v najem in rabo.  

  

PRAVILNIK O UPORABI PROSTOROV IN OPREME  

I.  

  

V skladu z vizijo, poslanstvom in dejavnostjo Celjskega mladinskega centra, ki govori o 
uresničevanju idej mladih, se določijo tri (I., II., III.,) cenovne skupine za uporabnike storitev 

Celjskega mladinskega centra:  
  

SKUPINA I: brezplačna uporaba infrastrukture in storitev.   

  

Upravičenci:  

- osnovnošolska mladina, dijaki, študentje ter ostali mladi do 30 leta starosti,  

- nevladne organizacije in posamezniki s področij za katerih organizacijo in izvajanje je 

ustanovljen center,  

- nevladne organizacije in posamezniki s področij kulture, izobraževanja, športa, sociale in 

ostalih družbenih dejavnosti.  

  

Nameni uporabe:  

- za samostojno, izobraževalno, raziskovalno in kreativno delo ter kreativno preživljanje 
prostega časa v prostorih centra,  

- za organizacijo in izvedbo lastnih programskih vsebin v okviru mesečne programske 

sheme centra, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem zainteresiranim uporabnikom in 
obiskovalcem centra (prireditve in dogodki),   

- za organizacijo in izvedbo lastnih programskih vsebin, ki so za uporabnike brezplačne,   

- za vse nekomercialne dejavnosti;  

- uporaba opreme je brezplačna za dejavnosti, ki se izvajajo v prostorih centra.   

  

SKUPINA 2: neprofitna raba infrastrukture in storitev.   

  

Upravičenci:  

- vsi pravni in fizični subjekti s področij za katerih organizacijo in izvajanje je ustanovljen 

center,  

- vsi pravni in fizični subjekti s področij kulture, izobraževanja, športa, sociale in ostalih 

družbenih dejavnosti.  

  

Nameni uporabe:  

- za organizacijo in izvedbo lastnih programskih vsebin, za katerih udeležbo morajo 
uporabniki plačati pristojbino,  

- za organizacijo in izvedbo lastnih programskih vsebin, katerih izvedba ni namenjena 
ustvarjanju profita,   

- uporaba opreme izven prostorov centra.  

  

SKUPINA 3: ekonomska raba infrastrukture in storitev.   

  

Upravičenci in namen:  

- vsi pravni in fizični subjekti, katerih dejavnosti, vezane na konkretne storitve centra, se 

izvajajo z namenom ustvarjanja dobička.  

 II.  
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Prednost pri rezervaciji, najemu in uporabi prostorov imajo organizacije in posamezniki s 
področij za katerih organizacijo in izvajanje je ustanovljen center.  

O umestitvi zainteresiranih uporabnikov v cenovne skupine odloča direktor centra na podlagi 
vlog uporabnikov. Vse dolgoročne najemnike (najem več kot 1 mesec ali minimalno 4X), ki 
bodo na podlagi vloge uvrščeni v SKUPINO 3, se jim zaradi dolgoročnosti najema obračuna 

neprofitna cena.  

  

III.  

  

Vsi uporabniki, ki bodo najeli prostore z namenom, da se v njih izvajajo prireditve z množično 
udeležbo odprtega ali zaprtega tipa (zabave, koncerti, …) so v skladu z zakonodajo dolžni 
zagotoviti varnost za čas poteka prireditve, ki jo izvaja podjetje, registrirano za izvajanje 
varovanja prireditev.  

    

Vsi najemniki prostorov in opreme mladinskega centra, bodo pred najemom podpisali pogodbo 
o najemu, v kateri se bodo zavezali k popolni odgovornosti za škodo, narejeno pri najemu 
prostorov oziroma opreme.  

  

IV.  

  

TABELA 1: CENIK STORITEV – NAJEM PROSTOROV (cena brez DDV) 

  

Oddajanje prostorov v najem  SKUPINA 1   SKUPINA 2  SKUPINA 3   

Dvorana  (tabla, flipčart stojalo, ozvočenje)           

1 ura oz. dodatna ura  0 €  10 €  13 €  

do 4 ure (med 8:00 in 16:00)  0 €  34 €  44 €  

Do 8 ur (med 8:00 in 17:00)  0 €  64 €  83 €  

Celodnevni (med 8:00 in 19:00)  /  83 €  107 €  

večerno-nočni najem 1 ura + 25 eur     14 €  16 €  

Mala predavalnica - (tabla, flipčart stojalo)           

1 ura oz. dodatna ura     7 €  10 €  

Do 4 ure (med 8:00 in 16:00)  0 €  24 €  34 €  

Do 8 ur (med 8:00 in 17:00)  0 €  45 €  64 €  

Celodnevni (med 8:00 in 19:00)  /  58 €  83 €  

Multimedijska predavalnica (računalniki, 

projektor, tabla, flipčart)           

1 ura oz. dodatna ura     15 €  18 €  

Do 4 ure (med 8:00 in 16:00)  0 €  51 €  61 €  

Do 8 ur (med 8:00 in 16:00)  /  96 €  115 €  

Celodnevni (med 8:00 in 19:00)  /  124 €  149 €  

Konferenčna soba (projektor, flipčart)           

1 ura oz. dodatna ura     7 €  10 €  

Do 4 ure (med 8:00 in 16:00)  /  24 €  34 €  

Do 8 ur (med 8:00 in 16:00)  /  45 €  64 €  

Celodnevni (med 8:00 in 18:00)  /  58 €  83 €  

Dodatne storitve  /        

Tehnik 1 ura  10 €  10 €  10 €  
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Najem projektorja 1 ura     5 €  5 €  

Reditelj  15 €  15 €  15 €  

  

  

TABELA 2: CENIK STORITEV – ODDAJA OPREME V NAJEM  

  

ŠIFRA 

OPREME  NAZIV OPREME  

KOLIČINA 

NAJEMA  
SKUPINA  

1  
SKUPIN 

A 2  
SKUPINA  

3  

MCC 01  praktikabli oder 50x50x50  1 dan  /  8 €  10 €  

MCC 02  projektor  1 dan  /  40 €  60 €  

MIKROFONI:  

PRENOSNI  

VOKALNI  

INŠTRUMENTALNI  

OSVETLITEV  

3X4 PAR +LED luči – USMERJENI  

REFLEKTORJI  

2X STOJALO ZA REFLEKTORJE  

1X DERBY SVETLOBNI EFEKT  

1X USMERJEVALEC LUČI  

MCC05  2X RCF ART 500A – AKTIVNI  1 dan  0 €  50 €  90 €  

MCC06  
2X DB  OPERA 415 MK2 –  

AKTIVNI  1 dan  0 €  50 €  80 €  

MCC07  
1X MIXER BEHRINGER 8 + 6  

KANALNI  1 dan  0 €  50 €  80 €  

MCC08  DIGITALNA KAMERA SONY  1 dan  0 €  60 €  90 €  

  

Cene najema so brez DDV.  

  

V.  

  

Cene so v veljavi do spremembe na seji Sveta zavoda.  

  

Priloga k pravilniku:  

• OBRAZEC 1-OPREMA     

• OBRAZEC 2-PROSTOR                   

  

 
Tina Rosina Košir  
v.d. direktorica Zavoda CMLC  


