
CENIK NAJEMA - KOLPERN
Vse cene so v eur.

Cenik velja od 26. 1. 2015.

Enota oz. cena na
BANKETNA 
DVORANA

KONFERENČNA 
DVORANA

BANKETNA 
DVORANA

KONFERENČNA 
DVORANA

1 ura 60,00     37,00       *15,00 *10,00
nedelja, prazniki in 31. 12.
1 ura 72,00     45,00       *18,00 *12,00
dodatna ura 
(doplačilo za vsako  uro od tretje dalje) 15,00     10,00       15,00      10,00       
nedelja, prazniki in 31. 12.
dodatna ura
(doplačilo za vsako dodatno uro) 18,00     12,00       18,00      12,00       
celodnevni najem 320,00   205,00     
nedelja, prazniki in 31. 12. 
celodnevni najem 384,00   246,00     
ABONMA 1 
(vsaj 10 obiskov v obdobju 1 leta)

    120,00 + 
+ n x 15,00 

        74,00 + 
+n x 10,00 

ABONMA 2 
(vsaj 50  obiskov v obdobju 1 leta)

    60,00 + 
+ y x 15,00 

        37,00 + 
+y x 10,00 

ABONMA 3 
(vsaj 100 obiskov v obdobju 1 leta))     z x 15,00 

        z x 
10,00 

sklenitev civilne zakonske zveze
( v Kolpernu) 180,00   
sklenitev civilne zakonske zveze 
(na Trgu na Stari Savi) 250,00   

Poročni paket 1 
(civilna poroka in poročna zabava v Kolpernu) 500,00   
Poročni paket 2 
(civilna poroka na trgu in poročna zabava v 
Kolpernu) 570,00   

DRUGI UPORABNIKI

JAVNI ZAVODI IN 
DRUŠTVA 

S STATUSOM DRUŠTVA 
V JAVNEM INTERESU 

*za prve tri ure uporabe



DODATNE  STORITVE

kuhinja* 50,00     
garderoba za nastopajoče s pripadajočimi 
sanitarijami 50,00     
garderoba s hosteso (do 4 ure) 20,00     
dodatna ura za hosteso 5,00       
uporaba zgornjih sanitarij
za prireditve na prostem 50,00     
roadboy ozvočenje s CD-jem,
USB-jem in daljinskim mikrofonom 10,00     
ozvočenje v Banketni dvorani 20,00     
projektor 5,00       
prenosnik 5,00       
dodatno projekcijsko platno 5,00       
tabla piši-briši 5,00       
najem kompleta zastav (EU, SLO, OJ) 7,50       
najem: prt - banketna miza 5,50       
najem: prt - pisalna miza 1,50       
najem zavesic in nadprtov 20,00     
najem košare za cvetje 1,00       
najem pisalne mize (širše) - za kos 2,00       
najem pisalne mize (ožje) - za kos 1,80       
najem zložljivega stola - za kos 0,40       
najem hladilnika (zgoraj) 7,50       
dodatno strojno čiščenje po dogodku 150,00   

dodatno ozvočenje
po dejanskih

 stroških

dodatna osvetlitev
po dejanskih

 stroških

gostinska ponudba
po dejanskih

 stroških

organizacija kulturnega programa
po dejanskih

 stroških
* V primeru, da gostinsko ponudbo zagotovimo mi, stroške uporabe kuhinje krije gostinec in ne organizator prireditve.

DDV ni obračunan, ker nismo davčni zavezanec po 94. členu ZDDV.

Direktorica:
Irena Lačen Benedičič


