
 
 

Spoštovani! 

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z željo, da vaš piknik gosti Drava Center.  

 

 
Piknik  prostor DC 

                                    
Naša piknik prostora se nahajata v čisto naravnem okolju, pa vendar z vsem potrebnim udobjem za prijeten piknik.  
V neposredni bližini se nahaja otroško igrišče in letna terasa z osvežilnimi pijačami, kavo, prigrizki in sladoledi ter sladicami. 
WC se nahaja znotraj ograjenega prostora letne terase. Drava Center ponuja tudi nekaj možnosti rekreacije. Na vstopu ob 
parkirišču se nahaja mini plezalna stena, hodulje in mini košarkarsko igrišče. Za glavno stavbo se nahaja  peščeno igrišče za 
različne športe (mini nogomet, badminton, slack line). Na letni terasi poteka tudi izposoja plovil (kajaki, kanuji, SUP-i, čolni 
na vesla) in raznih športnih pripomočkov (badminton, žoge, balinčki,..) 
Z našimi animatorji SVIZCI vam lahko po  predhodnem dogovoru piknik popestrimo tudi s športno-zabavnimi igrami 
Dravsko olimpijado (2 urni program s timskimi štafetnimi igrami). 
  
Za piknik prostore velja pravilo, da jih predate v enakem urejenem stanju kot ste jih prejeli. 
Avto za dostavo lahko pripeljete direktno do piknik prostora, ko ga spraznite se parkira na zunanje parkirišče.  Zraven si 
pripeljite vse potrebno za piknik (posode, pribor za peko, kurivo, krožnike, kozarce, vreče za smeti....); naši pikniki so 
opremljeni z osnovno infrastrukturo! 
Ker se piknik prostori nahajajo znotraj Krajinskega parka Mariborsko jezero in rekreativno-turističnega središča Drava 
Center vas prosimo, da z glasbo in ostalimi vašimi dejanji ne motite ostalih obiskovalcev, ter spoštujete prostor in naše 
delo. 
   
 Rezervacije in razpoložljivost: 
1. Razpoložljivost preverite preko maila (info@dravacenter.si). 
2. Potrditev se izvede na mail in s plačilom 50% avansa za izbrano storitev.  
3. Razliko do polnega zneska željene storitve plačate ob prihodu v baru, kjer tudi prevzamete ključe piknik prostora 
  
Naslovnik za plačilo avansa: 
Irena Rojs s.p. 
Limbuško nabrežje 2 
2341 Limbuš 
TRR:  SI56 0412 3011 3779 570 
s pripisom: PIKNIK+ datum 
  

 

V upanju, da se vidimo vam želimo lep dan! 

 

Ekipa DravaCenter 

 

        



 

                          DravaCenter, Limbuško nabrežje 2, 2341 Limbuš…….www.dravacenter.si, info@dravacenter.si 

 

 

 

VELIK PIKNIK prostor 
Sprejme do 60 oseb 

(možnost povečanega prostora do 120 oseb) 
 

   
  

V prostor prisrčno umeščena dvo-nivojska terasa je privzdignjena nad dogajanjem v centru. Obdana 
je z gozdom in leži v neposredni bližini otroških igral in bara DC.  Prostor ni pokrit, drevesa pa nudijo 
prijetno senco v poletni pripeki. 
  
Piknik prostor je opremljen z žarom, gostinskim hladilnikom, klopmi,mizami in stoli, tekočo vodo in 
električnim priključkom.  
    
 

Najem prostora (od 10 do 22 ure):                               130 € 
  
  
 Eventuelni dodatni stroški:- 

 - Podaljšanje obratovalnega časa do 02 ure zjutraj                                 30 € 

 - Odvoz sortiranih smeti (v kolikor ne odpeljete sami)                          35 € 

- Čiščenje prostora (v kolikor ga ne vrnete v prejetem stanju)                    45 €    
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DRUŽINSKI PIKNIK prostor 
Sprejme do 25 oseb 

 
 

 
  
 

Z hribčkom zakrita zelenica se nahaja za peščenimi igrišči v bližini reke in je ograjena, tako lahko vaši otroci in 
hišni ljubljenčki prosto in varno tekajo naokoli. 
  
Na prostoru se nahaja delno zastekljena hišica velikosti 3x5m, v katero se lahko skrijete v primeru naliva, 
gugalnica in kurišče za taborni ogenj. 
  
Piknik prostor je opremljen z žarom na drva/oglje, elektriko, hladilnikom, klopmi, mizami in stoli, ter z 2 velikima 
gostinskima dežnikoma 4x4m. Tekoče vode na prostoru ni ! 
  

Najem prostora (od 10 do 22 ure)                                100 € 
  
 
 Eventuelni dodatni stroški: 
- Podaljšanje obratovalnega časa do 02 ure zjutraj                                        30 € 
- Odvoz sortiranih smeti (v kolikor ne odpeljete sami)                                25 € 
- Čiščenje prostora (v kolikor ga ne vrnete v prejetem stanju)                  35 € 
- Nočenje na prostoru z lastnimi šotori (do 9 ure zjutraj)                            45 € 
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DODATNE MOŽNOSTI (v kolikor bi na pikniku raje samo uživali, lahko za pogostitev poskrbimo mi) 
 

 

 Piknik pijača  

Pijača je ohlajena naložena v hladilnike, samopostrežna, plastični kozarci.  Naročilo za količino pijače oddate 2 dni pred dogodkom preko 
maila . Možne so tudi določene spremembe ponudbe pijače po predhodnem dogovoru ! 

 

pivo steklenica 0,5 l 2 € 

sokovi (jabolčni, juice)  1l 5,5 € 

Coca Cola, Fanta    1l 5,5 € 

Belo vino (Nadvojvoda Meranovo)  1l 8,0 € 

Rdeče vino (Refošk) 1l 9,0 € 

Radenska 1l 3 € 

Voda,  0,5l 1,2 € 

Domače merlotove borovničke, hmeljevo žganje  1 l  42 € 

(dodatna opcija po dogovoru)   

 

Piknik hrana 

Po želji vam lahko organiziramo tudi ponudbo hrane z našimi catering partnerji.   

 

 Timske igre »Dravska olimpijada« 180-280  € 

Štafetne športno-zabavne  igre, za sodelavce ali družine, ki dodajo malo adrenalina in akcije k pikniku.  

Trajanje 1,5 – 2 uri, število animatorjev (od 2-4) je odvisno od števila udeleženih oseb. Izvajamo igre, ki so primerne za starostne 
skupine med 6 in 90 let, zahtevajo pa osnovno fizično pripravljenost in primerna športna oblačila ter obutev. 

Del iger se izvaja tudi ob vodi. 

 

 

  Izposoja plovil **   

 

enosedi (kajak, SUP) 8 €/uro 

dvosedi (kanu, sit on top) 12 €/uro 

čoln na vesla (3-4 osebe) 18 €/uro  

 

 

VOŽNJA s KOČIJO ** 

Ob vikendi h v popoldanskih urah (razen v primeru slabega vremena ali zasedenosti kočije) se je z Drava Centra možno popeljati s kočijo 
skozi bližnji gozd. V kolikor bi radi vaš dogodek popestrili z vožnjo s kočijo, si lahko rezervirate (tudi izven stalnih terminov) pri izvajalcu 
Marku     (https://www.facebook.com/Prevozi-s-ko%C4%8Dijo-Marko-Poto%C4%8Dnik-2191112964337508/) 

 

 

 DJ (komplet ozvočenje, vrti glasbo po dogovoru) 25  €/uro 

DJ pride za minimalno 5 ur, ima vso potrebno zvočno opremo in dolgoletne izkušnje. 

 

 

Vse navedene cene (** razen izposoja plovil in vožnja s kočijo, ki nista davčna zavezanca) že vključujejo pripadajoči ddv. 

 

 

https://www.facebook.com/Prevozi-s-ko%C4%8Dijo-Marko-Poto%C4%8Dnik-2191112964337508/


 

                          DravaCenter, Limbuško nabrežje 2, 2341 Limbuš…….www.dravacenter.si, info@dravacenter.si 

Splošni pogoji:  

1. Izvajalec storitev  

 Irena Rojs s.p., Limbuško nabrežje 2, 2341 Limbuš. DŠ: SI87830388, zagotavlja namestitev po objavljenih informacijah ter po opisu in 
terminu v skladu s potrjeno rezervacijo.  

 

2. Rezervacije in plačila  

Povpraševanja in rezervacije namestitve se pošiljajo po e-mail-u. Pri rezervaciji je gost dolžan podati vse podatke, ki jih zahteva postopek 
rezervacije. Na ta način vse, kar je navedeno v teh splošnih pogojih, postane pravna obveza, tako za gosta, kot za ponudnika.  

Po plačilu avansa se smatra rezervacija za potrjeno, gost potrdi, da je seznanjen s splošnimi pogoji in, da jih v celoti sprejme.  

 

Za rezervacijo namestitve je potrebno vplačati akontacijo v višini 50% od vrednosti ponudbe v baru DC ali na TRR SI56 0412 3011 3779 
570.  

 
V kolikor plačilo izvede druga stranka pred vašim plačilom, prostor na željen termin pripada le-tej ne glede na predhodno komunikacijo.  

 

3. Cena  

Cena namestitve vsebuje osnovno storitev najema kakor je opisano ob namestitvi iz rezervacije.  

Dodatne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno namestitve in jih gost mora plačati posebej, v kolikor to ni drugače navedeno. 
Cene so objavljene v €, davek je vključen. Pridržujemo si pravico do spremembe objavljenih cen.  

 

4. Pravica Irena Rojs s.p. do sprememb in odpoved  

Irena Rojs s.p. in DravaCenter si pridržujeta pravico do spremembe rezervacije, če nastopijo izredne okoliščine, ki se ne morejo 
predvideti, odpraviti ali se jim ne da izogniti. Prav tako ima Irena Rojs s.p. pravico, da v primeru dežja ali poplav, vplačanega avansa ne 
vrača!  

 
5. Pravica gosta do sprememb in odpovedi  

Morebitne spremembe ali odpoved rezervacije je gost dolžan opraviti v pisni obliki. Za spremembo se smatra sprememba števila oseb ali 
datuma začetka in/ali konca koriščenja storitve najpozneje 7 dni pred začetkom koriščenja storitve. V primeru, ko gost odpove aranžma, 
ima Irena Rojs s.p. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od storitve;  

- za odpoved od 7 dni pred začetkom koriščenja storitve se zadrži 50% od plačane akontacije za najem prostora 

- za odpoved 7 do 0 dni pred začetkom koriščenja storitve ali če gost ne pride oziroma odpove se zadrži celoten znesek akontacije za 
najem prostora 

   

6. Obveze gosta  

Gost je dolžan:  

- spoštovati hišni red na območju DravaCentra ter sodelovati z vršilci storitev v dobri nameri,  

- ob prihodu v baru DravaCentra predložiti potrdilo o plačilu avansa  

- ob prihodu v baru DravaCentra poravnati preostanek zneska iz ponudbe.  

V primerih neupoštevanja teh pravil, gost nosi stroške in odgovarja za nastalo škodo. S potrditvijo rezervacije se gost obveže, da bo v 
primeru kakršnekoli škode, ki jo povzroči on sam, ali nekdo za katerega je on odgovoren Drava centru povrnil nastale stroške na licu 
mesta. Pravila se lahko individualno prilagodijo.  

 
7. Hišni red DravaCentra  

 - obratovalni čas piknik prostora in Direndrave: vsak dan od 10 do 22 ure, podaljšanje po predhodnem dogovoru s prijavo na občino in 
plačilom stroškov 

- hrane in pijače ni dovoljeno odnašati izven območja piknik prostora (v druge dele DravaCentra)  

- v primeru uporabe predvajalnikov glasbe morajo najemniki sami urediti potrebna dovoljenja za javno predvajanje glasbe , glasba mora 
biti primerne jakosti in ne sme motiti ostalih gostov  

- hišnim ljubljenčkom je vstop dovoljen z uporabo povodcev, lastniki so dolžni za njimi počistiti (iztrebki, ostanki hrane…)  

 - spoštujmo naravo in tujo lastnino: ne trgamo rož, ne lomimo dreves, počistimo za sabo in skrbimo za tujo lastnino kot lastno.  
 

 

Junij 2020 

Drava Center, Limbuš 


