PREDLOG
Na podlagi 24. alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela
na ____ redni seji ___________ sprejel

CENIK NAJEMA PROSTOROV
V GRADU KOMENDA

Prostor
Grajsko dvorišče
(za uporabnike s sedežem v Občini Polzela)

CENA

150 EUR / dogodek

Grajsko dvorišče
(za uporabnike s sedežem izven Občine Polzela)

150 EUR / uro

Poročna dvorana

25 EUR / uro

Konferenčna dvorana v 1. nadstropju

25 EUR / uro

Avla v pritličju

25 EUR / uro

Salon

25 EUR / uro

V skladu s 44. členom Zakona o davku na dodano vrednost se DDV ne obračunava.

Cenik velja od 1. 3. 2021 dalje.

CENIK
POROČNIH OBREDOV V GRADU KOMENDA

CENA
Poročni obred na gradu Komenda
Poroka na gradu Komenda - obred 1
Stoli za mladoporočenca in priči, predvajanje dveh ali
treh pesmi (po vaši ali naši izbiri), preprost cvetlični
aranžma, priprava prostora, čiščenje, obratovalni stroški.
100 EUR / poroko
Poroka na gradu Komenda – obred 2
Poleg vključenega v protokol 1: po želji postavitev stolov
tudi za svate (glede na število povabljenih), penina za
mladoporočenca in priči, možnost fotografiranja kjerkoli
na gradu Komenda (fotograf ni vključen), predvajanje
dveh ali treh pesmi ali živa glasba v sodelovanju z
glasbeno šolo, po dogovoru,
300 EUR / poroko
cvetlični aranžma.

VIP poroka na gradu Komenda - obred 3
Poleg vključenega v protokola 1 in 2: grajski prostori
na voljo 6 ur, na primer uporaba grajskega salona za
pripravo neveste (voda, prigrizki), del grajskega
dvorišča v ekskluzivno uporabo 6 ur, najem belih
poročnih stolov, odpiranje penine na srednjeveški
način, po želji gugalnica na platani le za ta dogodek,
postavitev poročnega cvetličnega loka. Mogoče so tudi
prilagoditve protokola po vajinih željah.

1000 EUR/poroko

V ceno je vključen 22% DDV.
Cenik velja od 1. 3. 2021 dalje.
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Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev

Na podlagi 24. alineje drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski svet Občine Polzela
sprejel Cenik najema prostorov ter opreme v gradu Komenda z veljavnostjo od 1. 4. 2019.
Ta cenik opredeljuje cene najema prostorov v gradu Komenda ter cene najema opreme za
poroke v gradu in na grajskem dvorišču.
S predlagano spremembo se poenoti cena najema vseh notranjih grajskih prostorov. Cenik
opreme za poroko se preimenuje v Cenik poročnih obredov v gradu Komenda. V ceniku so trije
različni poročni obredi, glede na vključeno vsebino. Poenoti se cena poroke zunaj in v poročni
dvorani.
Sprejem odloka bo za proračun Občine Polzela imel posledice na prihodkovni strani. Ocena
prihodkov na leto je 3.000 EUR.
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme Cenik najema prostorov v gradu Komenda in Cenik
poročnih obredov v gradu Komenda v predlaganem besedilu.
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