
VELIKA ŠPORTNA DVORANA, igralna površina 44,0 x 24,0 m;   1.056 m2
Opis storitve cena brez DDV v EUR cena z DDV v EUR stopnja DDV v %
Uporaba CELOTNEGA vadbenega prostora za športno dejavnost 
Uporabniki (pravna ali fizična oseba) s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane, zgodnji termin (17:00-18:30) 32,00 €                          39,04 €                   22,0%
Uporabniki (pravna ali fizična oseba) s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane, večerni termin (18:30-20:00, 20:00-21:30, 21:30-23:00) in vikend termin 36,00 €                          43,92 €                   22,0%
Drugi porabniki (pravna ali fizična oseba), zgodnji termin (17:00-18:00) 35,00 €                          42,70 €                   22,0%
Drugi porabniki (pravna ali fizična oseba), večerni termin (18:30-20:00, 20:00-21:30, 21:30-23:00) in vikend termin 50,00 €                          61,00 €                   22,0%

Uporaba 2/3 vadbenega prostora za športno dejavnost 
Uporabniki(pravna ali fizična oseba) s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane, zgodnji termin (17:00-18:30) 22,00 €                          26,84 €                   22,0%
Uporabniki(pravna ali fizična oseba) s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane, večerni termin (18:30-20:00, 20:00-21:30, 21:30-23:00) in vikend termin 24,00 €                          29,28 €                   22,0%
Drugi porabniki (pravna ali fizična oseba), zgodnji termin (17:00-18:30) 25,00 €                          30,50 €                   22,0%
Drugi porabniki (pravna ali fizična oseba), večerni termin (18:30-20:00, 20:00-21:30, 21:30-23:00) in vikend termin 30,00 €                          36,60 €                   22,0%

Uporaba 1/3 vadbenega prostora za športno dejavnost 
Uporabniki(pravna ali fizična oseba) s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane, zgodnji termin (17:00-18:00) 12,00 €                          14,64 €                   22,0%
Uporabniki(pravna ali fizična oseba) s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane, večerni termin (18:30-20:00, 20:00-21:30, 21:30-23:00) in vikend termin 14,00 €                          17,08 €                   22,0%
Drugi porabniki (pravna ali fizična oseba), zgodnji termin (17:00-18:30) 16,00 €                          19,52 €                   22,0%
Drugi porabniki (pravna ali fizična oseba), večerni termin (18:30-20:00, 20:00-21:30, 21:30-23:00) in vikend termin 20,00 €                          24,40 €                   22,0%

Uporaba MANJŠE TRETJINE vadbenega prostora za športno dejavnost 
Uporabniki(pravna ali fizična oseba) s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane, zgodnji termin (17:00-18:30) 9,00 €                            10,98 €                   22,0%
Uporabniki(pravna ali fizična oseba) s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane, večerni termin (18:30-20:00, 20:00-21:30, 21:30-23:00) in vikend termin 12,00 €                          14,64 €                   22,0%
Drugi porabniki (pravna ali fizična oseba), zgodnji termin (17:00-18:30) 11,00 €                          13,42 €                   22,0%
Drugi porabniki (pravna ali fizična oseba), večerni termin (18:30-20:00, 20:00-21:30, 21:30-23:00) 16,00 €                          19,52 €                   22,0%

Uporaba DVORANE za tekme - 3 urni najem
1/3 dvorane za uporabnike s sedežem/bivališčem v občini Gorenja vas - Poljane (z uporabo balkonskih tribun) 50,00 €                          61,00 €                   22,0%
2/3 dvorane za uporabnike s sedežem/bivališčem v občini Gorenja vas - Poljane (z uporabo balkonskih tribun) 60,00 €                          73,20 €                   22,0%
Cela dvorana za uporabnike s sedežem/bivališčem v občini Gorenja vas - Poljane (z uporabo balkonskih tribun) 80,00 €                          97,60 €                   22,0%
1/3 dvorane za uporabnike  (z uporabo balkonskih tribun) 30,00 €                          36,60 €                   22,0%
2/3 dvorane za  uporabnike (z uporabo balkonskih tribun) 60,00 €                          73,20 €                   22,0%
Cela dvorana za uporabnike (z uporabo balkonskih tribun) 100,00 €                        122,00 €                 22,0%
1/3 dvorane za uporabnike s sedežem/bivališčem v občini Gorenja vas - Poljane (z uporabo balkonskih tribun), za športne prireditve z nastopajočimi do 15 let 25,00 €                          30,50 €                   22,0%
2/3 dvorane za uporabnike s sedežem/bivališčem v občini Gorenja vas - Poljane (z uporabo balkonskih tribun), za športne prireditve z nastopajočimi do 15 let 30,00 €                          36,60 €                   22,0%
Cela dvorana za uporabnike s sedežem/bivališčem v občini Gorenja vas - Poljane (z uporabo balkonskih tribun), za športne prireditve z nastopajočimi do 15 let 40,00 €                          48,80 €                   22,0%

Uporaba DVORANE za PRIREDITVE (dnevni najem)
Cela dvorana za namen športnega turnirja za uporabnike (odrasli) s sedežem/bivališčem v občini Gorenja vas - Poljane (z uporabo balkonskih in teleskopskih tribun) 180,00 €                        219,60 €                 22,0%
Cela dvorana za namen športnega turnirja za uporabnike (otroci do 15 leta) s sedežem/bivališčem v občini Gorenja vas - Poljane (z uporabo balkonskih tribun) 100,00 €                        122,00 €                 22,0%
Cela dvorana za uporabnike s sedežem/bivališčem v občini Gorenja vas - Poljane (z uporabo balkonskih tribun), nekomercialni namen 600,00 €                        732,00 €                 22,0%
Cela dvorana za uporabnike s sedežem/bivališčem v občini Gorenja vas - Poljane (z uporabo balkonskih tribun), komercialni namen 900,00 €                        1.098,00 €              22,0%
Cela dvorana za namen izvedbe prireditve, koncerta  (z uporabo balkonskih tribun), nekomercialni namen 1.000,00 €                     1.220,00 €              22,0%
Cela dvorana za namen izvedbe prireditve, koncerta  (z uporabo balkonskih tribun), komercialni namen 1.250,00 €                     1.525,00 €              22,0%

DODATNE STORITVE
Priprava dvorane za prireditve:
Priprava 1/3 dvorane 100,00 €                        122,00 €                 22,0%
Priprava 2/3 dvorane 220,00 €                        268,40 €                 22,0%
Priprava cele dvorane 320,00 €                        390,40 €                 22,0%

Druge storitve:
Uporaba teleskopskih tribun - enkratni najem 60,00 €                          73,20 €                   22,0%
Uporaba dodatne garderobe 10,00 €                          12,20 €                   22,0%
Čiščenje 1/3 dvorane 70,00 €                          85,40 €                   22,0%
Čiščenje 2/3 dvorane 140,00 €                        170,80 €                 22,0%
Čiščenje celotne dvorane 210,00 €                        256,20 €                 22,0%
Čiščenje teleskopskih tribun 120,00 €                        146,40 €                 22,0%
Dežurstvo vzdrževalnega osebja (na uro) 10,00 €                          12,20 €                   22,0%
Trženje oglasne površine (ob semaforju), sezonski najem, en transparent 1.200,00 €                     1.464,00 €              22,0%
Trženje oglasne površine (ob semaforju), enkratni dogodek, en transparent 120,00 €                        146,40 €                 22,0%

Cenik storitev velja od 1. septembra 2019, do preklica oz. sprejetja novega cenika.
Cene storitev so v evrih, z obračunanim DDV, po predpisani davčni stopnji.

Lucija Kavčič, direktorica

CENIK STORITEV ŠPORTNE DVORANE GORENJA VAS ZA SEZONO 2019/2020


