OBČINA POLJČANE
Občinska uprava
Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 291 e-mail: obcina@poljcane.si

CENIK NAJEMA KONFERENČNIH DVORAN
V
RAZVOJNEM CENTRU NARAVE V POLJČANAH

Razvojni center narave se nahaja v centru Poljčan ob glavni regionalni cesti na
Bistriški cesti 68.
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1. KONFERENČNE DVORANE
Konferenčne dvorane se nahajajo v pritličju objekta. Parkiranje je možno na parkirnih prostorih za objektom.
2. MOŽNOSTI NAJEMA
A) KONFERENČNA DVORANA 2.
Konferenčna dvorana 2 je v velikosti za cca. 30 udeležencev, ter je namenjena poslovnim ter strokovnim srečanjem, izobraževanju,
učnim delavnicam, sestankom in konferencam. Prostor omogoča različno postavitev miz ter stolov; kino postavitev, v obliki črke U, v
obliki črke I, mize v vrsti – učilnica ter mize v obliki črke O. Prostor je opremljen z projektorjem, internetnim dostopom in tablo piši-briši.
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B) KONFERENČNA DVORANA 3 IN 4
Konferenčni dvorani sta med seboj ločeni ter velikosti za cca. 40 udeležencev. Dvorani sta namenjeni poslovnim ter strokovnim
srečanjem, izobraževanju, učnim delavnicam in konferencam. Prostora omogočata različno postavitev miz in stolov; kino postavitev, v
obliki črke U, v obliki črke I, mize v vrsti – učilnica ter mize v obliki črke O. Prostor je opremljen z projektorjem, internetnim dostopom,
interaktivno tablo in televizijo. Prednost predstavlja prostor za sestanke, kjer se lahko v sklopu konferenčnih dejavnosti odvijajo tudi
ločeni sestanki ali se izvede pogostitev v odmoru.
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C)

KONFERENČNA DVORANA 2, 3, IN 4

Konferenčne dvorane 2,3 in 4 predstavljajo celoten konferenčni prostor velikosti za cca. min 60 udeležencev. Prostori so namenjeni
poslovnim ter strokovnim srečanjem, izobraževanju, učnim delavnicam in konferencam predvsem v primeru večjega števila udeležencev.
Prostori omogočajo različno postavitev miz ter stolov, kakor tudi hkratno izvajanje različnih programov namenjenih različnim
udeležencem. Prednost predstavlja prostor za sestanke, kjer se lahko v sklopu konferenčnih dejavnosti odvijajo tudi ločeni sestanki ali se
izvede pogostitev v odmoru. V prostorih se lahko odvija projektno delo v projektnih skupinah tako da so posebej pripravljene mize za
posamezne skupine.
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CENE NAJEMA PROSTORA – KONFERENČNE DVORANE RAZVOJNI CENTER NARAVE POLJČANE
Prostor

1.
2.
3.

Dvorana za konference 2
Dvorana za konference 3,4
Dvorana za konference 2,3,4

Cena najema
prostora/uro
(do 4 ure)
15 EUR/h
20 EUR/h
26 EUR/h

Najem na dan
(več kot 4
ure)
60 EUR/dan
80 EUR/dan
104 EUR/dan

Najem
3-5 dni
(-15%)
51 EUR/dan
68 EUR/dan
88 EUR/dan

Najem
6-10 dni
(-25%)
45 EUR/dan
60 EUR/dan
78 EUR/dan

Najem
11 dni – 1mes
(-40%)
36 EUR/dan
48 EUR/dan
62 EUR/dan

Najem
1 mesec
(-50%)
600 EUR/dan
800 EUR/dan
1040 EUR/dan

Zgoraj navedena tabela je pripravljena po ocenitvi sodnega cenilca za gradbeništvo in nepremičnine.
Minimalni najem prostora je 2 uri. Urna postavka za ceno najema po uri, velja za najem do 4 ure. Vse kar je nad 4 ure najema v dnevu,
se obračuna kot dnevni najem. Pri daljšem zaporednem najemu v časovnem obdobju se priznava popust določen v skladu z ocenitvijo
cenilca. Cene ne vključujejo DDV.
Dodatno se obračuna najem projektorja:
- poldnevni najem (do 4 ure): 20 EUR brez DDV
- celodnevni najem (nad 4 ure): 30 EUR brez DDV

Občina Poljčane
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