Na podlagi 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SNG Maribor (Ur. l. RS št. 46/03,
68/03, 98/08, 59/10) in 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11) ter po predhodni seznanitvi na Svetu zavoda je direktor SNG
Maribor dne 25. 5. 2011 sprejel

PRAVILNIK O ODDAJI DVORAN IN DRUGIH PROSTOROV SNG MARIBOR

1. člen
S tem pravilnikom se ureja oddajanje dvoran in drugih prostorov SNG Maribor drugim
uporabnikom v času prostih terminov.
2. člen
Oddaja prostorov je lahko komercialna in nekomercialna.
Nekomercialna je oddaja:
- za izvedbo prireditev, ki so vključene v program dela SNG Maribor,
- za izvedbo drugih prireditev izven programa SNG Maribor, ki so izobraževalnega,
dobrodelnega ali podobnega značaja.
3. člen
V oddajo prostorov za prireditve spada tudi redna delovna obveznost zaposlenih, če so
določeni za delo v zvezi s prireditvijo. Obveznosti zaposlenih se dogovorijo z gostujočim
uporabnikom in se konkretizirajo v planih dela zavoda.
4. člen
Oddaja prostorov za izvedbo drugih nekomercialnih prireditev izven programa SNG Maribor,
ki so izobraževalnega, dobrodelnega ali podobnega značaja, je lahko brezplačna, zaračunajo
pa se stroški, ki jih ima SNG Maribor z izvedbo take prireditve.
5. člen
Pri komercialni oddaji prostorov se zaračuna najemnina prostorov skladno z veljavnim
cenikom, ki je priloga Pravilnika o oddaji dvoran in drugih prostorov SNG Maribor.
6. člen
Pri nekomercialni oddaji se zaračunajo stroški, ki jih ima SNG Maribor z izvedbo prireditve
in obsegajo stroške obratovanja v času najema, stroške hostesne službe, gasilcev, stroške
prodaje vstopnic in morebitnega nadurnega dela tehnične ekipe SNG Maribor. Stroški se
določijo v skladu z dogovorom glede na posamezni projekt.
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7. člen
Oddaja prostorov se dogovori s pisnim sporazumom, v katerem se izrecno določijo prostori za
oddajo, pogoji oddaje prostorov ter obveznosti in odgovornost organizatorja prireditve.
8. člen
SNG Maribor zagotovi prireditelju dežurnega delavca, ki prireditelju razkaže dogovorjene
prostore, ga opozori na varnostne zahteve in pravila ter daje prireditelju potrebne informacije
za izvedbo prireditve.
9. člen
Za vse druge naloge v zvezi z izvedbo prireditve mora ustrezno osebje zagotoviti prireditelj
sam, pri čemer je za upravljanje z odrsko tehniko dolžan najeti strokovno usposobljene
delavce.
10. člen
Prireditelj nosi v času najema prostorov polno odgovornost glede poteka in varnosti
prireditve, vključno z morebitno nastalo škodo.
11. člen
O oddaji in načinu oddaje prostorov odloča direktor SNG Maribor.

Direktor SNG Maribor
Danilo Rošker
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CENIK ODDAJE PROSTOROV

•

Splošni stroški prireditve (6. člen.)………………………………..po dogovoru

•

Najem Velike dvorane ………..........................................................10.000 EUR

•

Najem Stare dvorane……………………………………………….. 6.000 EUR

•

Najem Kazinske dvorane…………………………………………….2.000 EUR

•

Najem Malega odra………………………………………………….1.000 EUR

•

Najem Komornega odra……………………………………………..1.000 EUR

•

Najem foyerja………………………………………………………… 500 EUR

V cene ni vključen DDV.
V skladu z določili 20. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno
gledališče Maribor je Svet SNG Maribor dal soglasje k ceniku oddaje prostorov na svoji 10.
seji dne 25. 5. 2011.
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