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CENIK NAJEMA VELIKE DVORANE 

Lokacija Prostor 
Število 

sedežev 

Površina  

dvorane  (m2) 

Cena ure 

uporabe (€/h) 
Dnevni najem 

I. nadstropje Velika dvorana 120 160 80 € 250 € 

Najem velike dvorane vključuje: 

✓ opremljeno dvorano z želeno postavitvijo miz in stolov ( konferenčna postavitev, kino 

postavitev, šolska postavitev, itd.) 

✓ uporabo profesionalnega  projektorja (5000 ANSI lumnov, kontrast: 20000:1) 

✓ zmogljivo ozvočenje (11 zvočnikov, 12 kanalni avdio mikser) 

✓ uporabo konferenčnih mikrofonov (brezžični mikrofon, brezžični naglavni mikrofon) 

✓ uporabo WiFi interneta 

✓ uporabo modernega govorniškega pulta z mikrofonom 

✓ pred dvorano prostor za registracijo ali manjšo pogostitev 

✓ uporabo čajne kuhinje 

✓ uporabo sodobnih sanitarij in garderobe 

✓ dvorana je popolnoma klimatizirana (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje) 

✓ brezplačno parkirišče 450 m2 

V ceno najema je vključenih tudi do 30 min uporabe prostora pred oz. po dogodku (priprave, pospravljanje ipd.). 

Pravila uporabe velike dvorane: 

Pri uporabi velike dvorane je potrebno upoštevati naslednja pravila:  

1. Poslovni prostori so varovani proti vlomu in požaru, zato je potrebno upoštevati, da je v prostorih 
in ostalih pomožnih prostorih strogo prepovedano kajenje, uporaba vnetljivih snovi, kuhalnih in 
podobnih naprav oz. avtomatov. 

2. Prezračevanje in ogrevanje prostorov je urejeno avtomatsko in ga lahko spreminja samo skrbnik 
prostorov oz. po dogovoru tudi najemnik. 

3. Uporaba prostora je možna le po predhodni rezervaciji in plačilu. 

4. Za varovanje osebnih predmetov v času uporabe prostorov odgovarja najemnik. 

5. Najemnik v celoti  odgovarja za najet prostor in opremo. Z njo mora ravnati kot dober gospodar. V 
primeru okvare ali poškodb mora najemnik o tem obvestiti lastnika. Za poškodovanje oz. odtujitev 
opreme odgovarja najemnik prostorov.  

6. Po uporabi prostorov mora uporabnik izključiti vse uporabljene naprave in predajo opraviti z 
najemodajalcem. 
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