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www.vista.si
MESTNA OBČINA

VELENJE

1. UPORABA PROSTORA BREZ ODRA
Prireditveni prostor je razdeljen na 5 con:
a. Cona A – tlakovane površine neposredno pod odrom
i. cena uporabe 0,03 evro/m²/dan
b. Cona B¹ in B² - travnate in tlakovane površine
a. Cona B¹
i. cena uporabe 0,015 evro/m²/dan
b. Cona B²
i. cena uporabe 0,015 evro/m²/dan
c. Cona C – travnata površina
i. cena uporabe 0,015 evro/m²/dan
d. Cona D – travnata tribuna

= 4.900 m²
= 147,00 EUR/dan
= 1.800 m²
= 27,00 EUR/dan
= 5.300 m²
= 80,00 EUR/dan
= 6.750 m²
= 101,00 EUR/dan
= 2.100 m²
= 32,00 EUR/dan

i. cena uporabe 0,015 evro/m²/dan

2. UPORABA RAZGLEDNE PLOŠČADI
ii. cena uporabe

= 90,00 EUR/dan

3. UPORABA POMOLA
iii. cena uporabe

= 90,00 EUR/dan

4. POROKA Z RAZGLEDOM
= 90,00 EUR/dan

POMOL ALI RAZGLEDNA PLOŠČAD

5. UPORABA ODRA Z MALIM ODROM V VERTIKALI (brez prireditvenega prostora)
= 150,00 EUR/dan

iiii. cena uporabe

6. UPORABA GOSTINSKEGA PRIKLJUČKA

Na prireditvenem prostoru se nahaja 23 gostinskih priključkov, opremljenih s priklopom za elektriko,
vodo in kanalizacijo:
a.
b.
c.

uporaba gostinskega priključka v coni A,
uporaba gostinskega priključka v coni B¹, B² ali C
uporaba gostinskega priključka na razgledni ploščadi

= 200,00 EUR/dan
= 150,00 EUR/dan
= 300,00 EUR/dan

Uporaba priključka vključuje porabo vode in elektrike.

7. UPORABA ODRA IN ZAODRJA – s prireditvenim prostorom
Uporaba odra in pripadajočih prostorov se obračuna glede na velikost prireditve oz. predvideno število obiskovalcev.
Cena uporabe vključuje tudi pripadajoče površine prireditvenega prostora glede na predvideno število obiskovalcev.
a.) Prireditev do 1.000 obiskovalcev
Cena uporabe znaša 450,00 EUR in vključuje:
•
•
•
•

uporabe odra – 1 dan,
uporaba zaodrja v isti etaži, kot je oder (BST 0),
uporaba tlakovanih površin v Coni A v velikosti 2.000 m²,
razpoložljivost hišnika na dan prireditve.

b.) Prireditev do 2.000 obiskovalcev
Cena uporabe znaša 750,00 EUR in vključuje:
•
•
•
•

uporaba odra – 1 dan,
uporaba zaodrja v isti etaži, kot je oder (BST 0),
uporaba tlakovanih površin v Coni A v velikosti 3.000 m²,
razpoložljivost hišnika na dan prireditve.
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c.) Prireditev do 4.000 obiskovalcev
Cena uporabe znaša 1.200,00 EUR in vključuje:
•
•
•
•
•

uporaba odra – 2 dni,
uporaba zaodrja v isti etaži, kot je oder (BST 0),
uporaba zaodrja v prvi etaži (BST 1),
uporaba tlakovanih površin v Coni A v velikosti 4.900 m²,
razpoložljivost hišnika 2 dni.

d.) Prireditev do 6.000 obiskovalcev
Cena uporabe znaša 1.800,00 EUR in vključuje:
•
•
•
•
•

uporaba odra – 2 dni,
uporaba zaodrja v isti etaži, kot je oder (BST 0),
uporaba zaodrja v prvi etaži (BST 1),
uporaba tlakovanih površin v Coni A in B1 v velikosti 6.700 m²,
razpoložljivost hišnika 2 dni.

e.) Prireditev do 10.000 obiskovalcev
Cena uporabe znaša 4.500,00 EUR in vključuje:
•
•
•
•
•
•

uporaba odra – 3 dni,
uporaba zaodrja v isti etaži, kot je oder (BST 0),
uporaba zaodrja v prvi, drugi in tretji etaži (BST 1, BST 2 in BST 3),
uporaba tlakovanih površin v Coni A, B¹ in C v velikosti 13.450 m²,
razpoložljivost hišnika 2 dni,
razpoložljivost dežurnega električarja 2 dni.
Prireditev do 20.000 obiskovalcev

f.)

Cena uporabe znaša 6.000,00 EUR in vključuje:
•
•
•
•
•
•
•

uporaba odra – 4 dni,
uporaba zaodrja v isti etaži, kot je oder (BST 0),
uporaba zaodrja v prvi, drugi in tretji etaži (BST 1, BST 2 in BST 3),
uporaba tlakovanih površin v Coni A, B¹, B² in C v velikosti 13.450 m²,
razpoložljivost hišnika 4 dni,
razpoložljivost dežurnega električarja 2 dni,
opcija – uporaba gostinskega lokala v dogovoru z najemnikom.

g.) Prireditev do 30.000 obiskovalcev
Cena uporabe znaša 9.000,00 EUR in vključuje:
•
•
•
•
•
•
•

uporaba odra – 5 dni,
uporaba zaodrja v isti etaži, kot je oder (BST 0),
uporaba zaodrja v prvi, drugi in tretji etaži (BST 1, BST 2 in BST 3),
uporaba tlakovanih površin v Coni A, B¹, B² in C v velikosti 13.450 m²,
razpoložljivost hišnika 5 dni,
razpoložljivost dežurnega električarja 2 dni,
opcija - uporaba gostinskega lokala v dogovoru z najemnikom.
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h.) Prireditev nad 30.000 obiskovalcev
Cena uporabe znaša 12.000,00 EUR in vključuje:
•
•
•
•
•
•
•

uporaba odra – 7 dni,
uporaba zaodrja v isti etaži, kot je oder (BST 0),
uporaba zaodrja v prvi, drugi in tretji etaži (BST 1, BST 2 in BST 3) ter v kletnem delu,
uporaba tlakovanih površin v Coni A, B¹, B² in C, opcija tribuna D, skupaj 15.550 m²,
razpoložljivost hišnika 7 dni,
razpoložljivost dežurnega električarja 2 dni,
opcija – uporaba gostinskega lokala v dogovoru z najemnikom.

8. DODATNA UPORABA PROSTOROV V ZAODRJU

do 12 ur = 150,00 EUR za posamezno etažo

BST 0, BST 1, BST 2 ali BST 3

do 6 ur = 75,00 EUR za posamezno etažo

9. DODATNI DAN ZA PRIPRAVO PRIREDITVE
Dodatni dan za pripravo prireditve

30% cene uporabe

10. DODATNA OPREMA
a.
b.
c.
d.
e.

Uporaba ozvočenja – cenik Mladinski center Velenje
Uporaba osvetlitve – cenik Mladinski center Velenje
Produkcijska uporaba glavne razsvetljave – po porabi elektrike in urni postavki hišnika
Ograditev prireditvenega prostora – cenik Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
Montaža, uporaba in demontaža zaščitne scenske zavese - 1.300,00 EUR

11. PODPORNE STORITVE
a.
b.
c.
d.

Dežurni hišnik – 15,00 EUR/h
Dežurni električar – 20,00 EUR/h
Svetovanje (pomoč pri organizaciji) - 20,00 EUR/h
Interaktivno vodenje (turistični ogled Viste)
a) do 5 oseb - 40,00 EUR/h
b) do 15 oseb - 50,00 EUR/h
c) do 30 oseb - 60,00 EUR/h
d) do 55 oseb - 80,00 EUR/h

Cene ne vključujejo DDV-ja. DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.
Priloge:
1. tlorisi posameznih etaž
2. tloris prireditvenega prostora z gostinskimi (elektro) priključki

Cenik velja od 17. 3. 2022 do 31. 12. 2022 in se objavi na oglasni deski sedeža Zavoda za turizem Šaleške doline ter na
spletni strani Zavoda za turizem Šaleške doline.

V Velenju, 17. 3. 2022

Alenka Kikec, direktorica
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Priloga 1: tlorisi posameznih etaž

ZAODRJE - BST 0

ZAODRJE - BST 1

ZAODRJE - BST 2

ZAODRJE - BST 3
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Priloga 2: tloris prireditvenega prostora z gostinskimi (elektro) priključki
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