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JULIJANA ALMA * RANTOVA DVORANA KLUB DM POD OBOKI 
(Maribor)

310 m2 127 m2 145 m2 57 m2 70 m2

MODRA DVORANA

Kino
postavitev

Razred
postavitev

Površina (m2)

Najem do 5h

Najem na dan

RECEPCIJA GALERIJA JULIJANA PASAŽA

 
70 oseb 50 oseb 150 oseb

50 oseb 60 oseb

KLUB DM

Stoječe

Sedeče

80 oseb

120 oseb40 oseb

CENIK - Dvorana in učilnice

KLUB MALI

20 oseb

/

/

/

49 + 49 m2

50 oseb

65 oseb

44 €/h

70 oseb

* Nova učilnica Alma vam bo na voljo predvidoma v jeseni 2023.

260 oseb 70 oseb 80 oseb 50 oseb 30-40 oseb

60 oseb 20 oseb 35 oseb 18 oseb

270 €

Možnosti za pogostitev

270 €

44 €/h 59 €/h

356 €444 €

73 €/h

1.458 €

872 € 
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CENIK - Storitve in dodatna oprema

Avdio snemanje: 109 €/dan, 59 € do 4 ure

Sli.do: 60 €/dan

Ozvočenje avle: 148 €/dan

Najem panoja (100*100, N=5): 36 €/dan

Najem mize ali stojnice za razstavljavce: 144 €/dan – do 10

Pomoč hostese: 18 €/uro

Celovita podpora izvedbi dogodka
(pomoč pri oddaji vloge za kreditne točke, najave dogodka, 
pošiljanje Zoom povezav, vnašanje udeležencev, pošiljanje 
potrdil)

300 €

Snemalni sistem v Modri Dvorani (kamere)
Za snemanje / streaming / Zoom

72 €/h

Dodatna tehnična pomoč 
(generalka, testiranje, snemanje vnaprej, obdelava posnetka)

54 €/h

Tehnična podpora Zoom izvedbi dogodka

do 4 ure: 
372 €/kanal 

ves dan: 
510 €/kanal
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- možen je (količinski) popust do 15 %

- nedeljska cena je povečana za 30 %

- pri naročilu več storitev (še oglaševanje) lahko dobi naročnik 
do 10 % popusta za vsako storitev

- v primeru odpovedi najema manj kot 3 dni pred dogodkom 
zaračunamo 30 % najemnine

- v primeru naročila pogostitve pri drugem gostincu 
zaračunamo 150 € na dan

- v primeru zaračunavanja drugih storitev, ki jih zbornica ne 
opravlja (plačevanje v tujem imenu za tuj račun), si zbornica 
pridržuje pravico do zaračunavanja manipulativnih stroškov v 
višini 48 € ali 96 € (odvisno od velikosti dogodka)

- društva pacientov imajo brezplačno uporabo kluba ali 
učilnic ob petkih popoldane

Opombe:

- cene so brez DDV

- sestavni del cenika so Splošni pogoji poslovanja ZZS za 
najem dvorane in drugih prostorov, ki so v lasti ZZS in so 
objavljeni na www.domusmedica.si 
(https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/kon-
gresni-center/pogoji-najemanja-2019_zzs.pdf?sfvrsn=6c1a3236_0)

- za zdravniške dogodke je cena 13 % nižja

- zdravniške dogodke brezplačno napovemo v 
tedenskem biltenu ZZS

- cene vključujejo uporabo računalnika in projektorja

- cena najema Modre dvorane vključuje: govorniški pult, 
mizo za delovno predsedstvo, ozvočenje, projekcijo in 
prisotnost tehnika ter brezplačno uporabo do treh manjših 
učilnic in sprejemne dvorane; za organizatorja so ob najemu 
Modre dvorane na voljo 3 brezplačna parkirna mesta

- izven delovnih ur recepcije se le-ta plača posebej 
(18 €/uro): vsak dan po 17.00, sobota, nedelja

Za pogostitev na srečanjih ekskluzivno skrbi naš zunanji partner, Gostinstvo – Prehrana palača Smelt, Igor Femec, s.p., ki pozorno prisluhne željam 
organizatorja srečanja in za udeležence pripravi izvrstno kulinarično doživetje. (kontakt: g. Igor Femec, tel.: 041-635-101, e-mail: dmklub.lj@gmail.com

Parkiranje: Najbližje parkirišče se nahaja v garažni hiši Dunajski kristali, neposredno pod Domus Medica. Kontakt: Janez, d.o.o., e-mail: info@janez.si, tel.: 
041-221-017. Cena urnega parkiranja je 1,50€/uro, za ev. popust se obrnite na garažno hišo. 
Navodila za dostop do parkirne hiše najdete na: http://www.zdravniskazbornica.si/kongresni-center/dostop-in-parkiranje.
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KONTAKT - Organizacija in tehnična podpora

Kontaktne osebe:

Organizacija:
Andreja Stepišnik

andreja.stepisnik@zzs-mcs.sih 
01-30-72-194

Tehnična podpora: 
Žan Šebrek

zan.sebrek@zzs-mcs.si
030-305-094

Amadej Štritof
amadej.stritof@zzs-mcs.si

051-640-881

Več o dvoranah si lahko pogledate na: 
http://www.zdravniskazbornica.si/kongresni-center/


