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Seznam konferenčnih prostorov  

 
Ta seznam zajema konferenčne prostore Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki jih lahko 
skladno s Pravilnikom o občasni uporabi konferenčnih prostorov Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije uporabljajo tudi zunanji uporabniki. 

 

Zap. št. 1 

Prostor: 

DVORANA (brez številke)  

- kombinacija VELIKA Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

 

 

Lokacija: 

Gregorčičeva 5A, Celje 

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Celje 

 

80 oseb 

Stanislava Markl Gunzek 

stanislava.markl-gunzek@zzzs.si 

tel.: (03) 42 02 293 

Katarina Matjašič 

katarina.matjasic@zzzs.si  

tel.: (03) 42 02 360 

Polonca Pinter 

polonca.pinter@zzzs.si 

tel: (03) 42 02 250 

 

Namen uporabe: 

- sestanki, 

- izobraževanja, 

- druge organizirane skupinske dejavnosti. 

Standardna oprema: 
- projektor, 
- projekcijsko platno (veliko), 
- ozvočenje, 
- tabla, 
- miza in stoli. 
 
Dodatna oprema: 
Ni na voljo. 
 
Dodatne storitve: 
Posebna ureditev konferenčnega prostora 
in/ali informacijska podpora, če se 
uporabnik za to dogovori s skrbnikom 
prostora. 
V ceniku se posebna ureditev konf. prostora 
odraža kot ure dela vzdrževalca,  
informacijska podpora pa kot ure dela 
delavca za informacijsko podporo. 
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Zap. št. 2 

Prostor: 

DVORANA (brez številke) 

- kombinacija SREDNJA Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

 

 

Lokacija: 

Gregorčičeva 5A, Celje 

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Celje 

 

50 oseb 

Stanislava Markl Gunzek 

stanislava.markl-gunzek@zzzs.si 

tel.: (03) 42 02 293 

Katarina Matjašič 

katarina.matjasic@zzzs.si  

tel.: (03) 42 02 360 

Polonca Pinter 

polonca.pinter@zzzs.si 

tel: (03) 42 02 250 

 

Namen uporabe: 

- sestanki, 

- izobraževanja, 

- druge organizirane skupinske dejavnosti. 

Standardna oprema: 
- projektor, 
- projekcijsko platno (veliko), 
- ozvočenje, 
- tabla, 
- miza in stoli. 
 
Dodatna oprema: 
Ni na voljo. 
 
Dodatne storitve: 
Posebna ureditev konferenčnega prostora 
in/ali informacijska podpora, če se 
uporabnik za to dogovori s skrbnikom 
prostora. 
V ceniku se posebna ureditev konf. prostora 
odraža kot ure dela vzdrževalca,  
informacijska podpora pa kot ure dela 
delavca za informacijsko podporo. 
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Zap. št. 3 

Prostor: 

DVORANA (brez številke) 

- kombinacija MALA Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

 

 

Lokacija: 

Gregorčičeva 5A, Celje 

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Celje 

 

30 oseb 

Stanislava Markl Gunzek 

stanislava.markl-gunzek@zzzs.si 

tel.: (03) 42 02 293 

Katarina Matjašič 

katarina.matjasic@zzzs.si  

tel.: (03) 42 02 360 

Polonca Pinter 

polonca.pinter@zzzs.si 

tel: (03) 42 02 250 

 

Namen uporabe: 

- sestanki, 

- izobraževanja, 

- druge organizirane skupinske dejavnosti. 

Standardna oprema: 
- projektor, 
- projekcijsko platno (malo), 
- tabla, 
- miza in stoli. 
 
Dodatna oprema: 
Ni na voljo. 
 
Dodatne storitve: 
Posebna ureditev konferenčnega prostora 
in/ali informacijska podpora, če se 
uporabnik za to dogovori s skrbnikom 
prostora. 
V ceniku se posebna ureditev konf. prostora 
odraža kot ure dela vzdrževalca,  
informacijska podpora pa kot ure dela 
delavca za informacijsko podporo. 
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Zap. št. 4 

Prostor: 

SEJNA SOBA A št. 65  Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

 

 

Lokacija: 

Gregorčičeva 5A, Celje 

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Celje 

 

20 oseb 

Stanislava Markl Gunzek 

stanislava.markl-gunzek@zzzs.si 

tel.: (03) 42 02 293 

Katarina Matjašič 

katarina.matjasic@zzzs.si  

tel.: (03) 42 02 360 

Polonca Pinter 

polonca.pinter@zzzs.si 

tel: (03) 42 02 250 

 

Namen uporabe: 

- sestanki, 

- izobraževanja, 

- druge organizirane skupinske dejavnosti. 

Standardna oprema: 
- projektor*, 
- projekcijsko platno (malo)*, 
- miza in stoli. 
 
Dodatna oprema: 
Ni na voljo. 
 
Dodatne storitve: 
Posebna ureditev konferenčnega prostora 
in/ali informacijska podpora, če se 
uporabnik za to dogovori s skrbnikom 
prostora. 
V ceniku se posebna ureditev konf. prostora 
odraža kot ure dela vzdrževalca,  
informacijska podpora pa kot ure dela 
delavca za informacijsko podporo. 
 

OPOZORILO:  

* Projektor in projekcijsko platno se običajno ne nahajata v prostoru in tudi nista nujno na voljo v 
predvidenem terminu. O nameravani uporabi te opreme se mora uporabnik predhodno dogovoriti s 
skrbnikom prostora. 

 
  

mailto:stanislava.markl-gunzek@zzzs.si
mailto:stanislava.markl-gunzek@zzzs.si
mailto:polonca.pinter@zzzs.si
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Zap. št. 5 

Prostor: 

SEJNA SOBA št. 203/II. nad. Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

 

 

Lokacija: 

Zlato polje 2, Kranj  

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Kranj 

 

 

50 oseb 

Nataša Kůs  

natasa.kus@zzzs.si 

tel.: (04) 23 70 303, mob. 031 790 233  

Irma Krampl 

irma.krampl@zzzs.si 

tel.: (04) 23 70 310 

 

 

Namen uporabe: 

- sestanki, 

- izobraževanja, 

- druge organizirane skupinske dejavnosti. 

Standardna oprema: 
- mize in stoli, 
- stenska tabla, 
- projekcijsko platno, 
- prenosni računalnik*, 
- projektor. 
 
Dodatna oprema: 
Ni na voljo. 
 
Dodatne storitve: 
Posebna ureditev konferenčnega prostora 
in/ali informacijska podpora, če se 
uporabnik za to dogovori s skrbnikom 
prostora. 
V ceniku se posebna ureditev konf. prostora 
odraža kot ure dela vzdrževalca,  
informacijska podpora pa kot ure dela 
delavca za informacijsko podporo. 
 

OPOZORILO:  

* Prenosni računalnik se običajno ne nahaja v prostoru in tudi ni nujno na voljo v predvidenem 
terminu. O nameravani uporabi te opreme se mora uporabnik predhodno dogovoriti s skrbnikom 
prostora. 

 

  

mailto:natasa.kus@zzzs.si
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Zap. št. 6 

Prostor: 

SEJNA SOBA št. 140/I. nad. Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

 

 

Lokacija: 

Miklošičeva cesta 24, Ljubljana  

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Ljubljana 

 

 

32 oseb 

Tatjana Bakše  

tatjana.bakše@zzzs.si 

tel.: (01) 30 77 288 

Matjaž Zaletelj 

matjaz.zaletelj@zzzs.si 

tel: (01) 30 77 215 

Namen uporabe: 

- sestanki, 

- izobraževanja, 

- druge organizirane skupinske dejavnosti. 

Standardna oprema: 
- miza in stoli, 
- ozvočenje, 
- oprema za tonsko snemanje*, 
- projektor in projekcijska tabla. 
 
Dodatna oprema: 
Ni na voljo. 
 
Dodatne storitve: 
Informacijska podpora, če se uporabnik 
za to dogovori s skrbnikom prostora. 
V ceniku se informacijska podpora odraža kot 
ure dela delavca za informacijsko podporo. 
 

OPOZORILO:  

Ta prostor lahko zunanji uporabnik uporablja le v času hkratne uporabe Jakopičeve dvorane in 
le, če je prostor na voljo. 

* Tonsko snemanje je možno samo s pomnilniškim medijem uporabnika.  

 

  

mailto:tatjana.bakše@zzzs.si
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Zap. št. 7 

Prostor: 

GARDEROBA št. 33 Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

 

 

Lokacija: 

Miklošičeva cesta 24, Ljubljana  

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Ljubljana 

 

 

150 oseb 

Tatjana Bakše  

tatjana.bakše@zzzs.si 

tel.: (01) 30 77 288 

Matjaž Zaletelj 

matjaz.zaletelj@zzzs.si 

tel: (01) 30 77 215 
 

Namen uporabe: 

- garderoba za organizirane skupinske dejavnosti 
v Jakopičevi dvorani ali Atriju. 

Standardna oprema: 
- garderobni pult, 
- avtomatski garderobni transporter. 
 
Dodatna oprema: 
Ni na voljo. 
 
Dodatne storitve: 
Niso na voljo. 
 
 

OPOZORILO:  

Ta prostor lahko zunanji uporabnik uporablja: 

- le v času hkratne uporabe Jakopičeve dvorane ali Atrija in  

- le, če je prostor na voljo, in 

- le, če zagotovi svojega garderoberja. 
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Zap. št. 8 

Prostor: 

JAKOPIČEVA DVORANA  

(brez številke) Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

 

 

Lokacija: 

Miklošičeva cesta 24, Ljubljana  

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Ljubljana 

 

150 oseb 

oziroma 

100 oseb* 

 

Tatjana Bakše  

tatjana.bakše@zzzs.si 

tel.: (01) 30 77 288 

Matjaž Zaletelj 

matjaz.zaletelj@zzzs.si 

tel: (01) 30 77 215 

Namen uporabe: 

- sestanki, 

- izobraževanja, 

- druge organizirane skupinske dejavnosti. 

Standardna oprema: 
- stoli do 150 oseb*, 
- govornica, 
- govorniški pult, 
- ozvočenje, 
- projektno platno (malo), 
- projektor. 
 
Dodatna oprema**: 
- mize do 100 oseb, 
- klavir, 
- oprema za tonsko snemanje***. 
 
Dodatne storitve: 
Posebna ureditev konferenčnega prostora 
in/ali informacijska podpora, če se 
uporabnik za to dogovori s skrbnikom 
prostora. 
V ceniku se posebna ureditev konf. prostora 
odraža kot ure dela vzdrževalca,  
informacijska podpora pa kot ure dela 
delavca za informacijsko podporo. 
 

OPOZORILO:  

*V primeru, da uporabnik naroči dodatno opremo – mize, se število stolov ustrezno zmanjša 
glede na prostorske kapacitete dvorane (največ 100 stolov, če se namestijo vse mize). 

 **V primeru, da uporabnik naroči dodatno opremo, nujno sočasno naroči tudi dodatno storitev 
posebne ureditve konferenčnega prostora - ure, ki jih vzdrževalec in/ali delavec za informacijsko 
podporo porabi za pripravo opreme.  

*** Tonsko snemanje je možno samo s pomnilniškim medijem uporabnika.  

 
  

mailto:tatjana.bakše@zzzs.si
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Zap. št. 9 

Prostor: 

RAČUNALNIŠKA UČILNICA št. 008 Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

 

 

Lokacija: 

Miklošičeva cesta 24, Ljubljana  

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Ljubljana 

 

 

40 oseb 

Martin Zaviršek 

martin.zaviršek@zzzs.si 

tel.: (01) 30 77 256 

Matjaž Zaletelj 

matjaz.zaletelj@zzzs.si 

tel: (01) 30 77 215 

Namen uporabe: 

- sestanki, 

- izobraževanja, 

- druge organizirane skupinske dejavnosti. 

Standardna oprema: 
- miza in stoli, 
- tabla, 
- 21 stacionarnih PC (20+1), 
- ozvočenje, 
- oprema za tonsko snemanje*, 
- projektor in malo platno. 
 
Dodatna oprema: 
Ni na voljo. 
 
Dodatne storitve: 
Informacijska podpora (razen nameščanja 
zahtevnejše programske informacijske 
opreme), če se uporabnik za to dogovori s 
skrbnikom prostora. 
V ceniku se informacijska podpora odraža kot 
ure dela delavca za informacijsko podporo. 
 

OPOZORILO:  

Uporaba prostora (in njena cena) vključuje storitve informacijske podpore v obsegu do 2 (dveh) 
ur delavca za informacijsko podporo (nadzor pri pripravi učilnice, razdelitev uporabniških imen in 
gesel, inštrukcije za uporabo ter povrnitev v prvotno stanje).  

V primeru, da uporabnik potrebuje namestitev zahtevnejše programske informacijske opreme, 
nujno sočasno naroči tudi dodatno storitev informacijske podpore - ure, ki jih delavec za 
informacijsko podporo porabi za navzočnost in sodelovanje pri namestitvi, ki jo mora uporabnik 
zagotoviti sam.  

* Tonsko snemanje je možno samo s pomnilniškim medijem uporabnika.  

 
 
  

mailto:martin.zaviršek@zzzs.si
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Zap. št. 10 
 

Prostor: 

ATRIJ št. 34 Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

Tatjana Bakše  

tatjana.bakše@zzzs.si 

tel.: (01) 30 77 288 

Matjaž Zaletelj 

matjaz.zaletelj@zzzs.si 

tel: (01) 30 77 215 

Lokacija: 

Miklošičeva cesta 24, Ljubljana  

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Ljubljana 

 

 

40 oseb 

Namen uporabe: 

- pogostitve, 

- družabna srečanja, 

- druge organizirane skupinske dejavnosti. 

Standardna oprema: 
- mize in stoli, 
- točilni pult. 
 
Dodatna oprema: 
Ni na voljo. 

 
Dodatne storitve: 
Niso na voljo. 
 

 

 
 
Zap. št. 11 
 

Prostor: 

SEJNA SOBA št. 14/I. nad. Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

 

 

Lokacija: 

Ljubljanska cesta 25, Kočevje  

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Ljubljana 

 

 

30 oseb 

Renata Mihelič 

renata.mihelic@zzzs.si 

tel.: (01) 30 77 485 ali  (01) 30 77 371 

Namen uporabe: 

- sestanki, 

- izobraževanja, 

- druge organizirane skupinske dejavnosti. 

Standardna oprema: 
- miza in stoli, 
- projektor, 
- projekcijsko platno. 
 
Dodatna oprema: 
Ni na voljo. 

 
Dodatne storitve: 
Niso na voljo. 
 

 

 
  

mailto:tatjana.bakše@zzzs.si
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Zap. št. 12 

Prostor: 

SEJNA SOBA št. 138/III. nad. Kapaciteta: 

 

Skrbnik s kontakt. podatki: 

 

 

Lokacija: 

Slovenska ulica 48, Murska Sobota  

 

Matična org. enota Zavoda: 

OE Murska Sobota 

 

22 oseb  

Maja Vučkič 

maja.vuckic@zzzs.si  

tel.: (02) 53 61 511 

Milena Kovač  

milena.kovac@zzzs.si  

tel.: (02) 53 61 525 

 

Namen uporabe: 

- sestanki, 

- izobraževanja, 

- druge organizirane skupinske dejavnosti. 

Standardna oprema: 
- avdio-video oprema (TV), 
- miza z 12 stoli, 
- dodatno še 10 stolov ob steni, 
- tabla, 
- projekcijsko platno, 
- projektor*, 
- prenosni računalnik*. 
 
Dodatna oprema: 
Ni na voljo. 

 
Dodatne storitve: 
Niso na voljo. 
 

OPOZORILO:  

* Projektor in prenosni računalnik se običajno ne nahajata v prostoru in tudi nista nujno na voljo v 
predvidenem terminu. O nameravani uporabi te opreme se mora uporabnik predhodno dogovoriti s 
skrbnikom prostora. 

 

Opomba: Nov seznam, saj se na pobudo OE Ljubljane doda skrbnik (Matjaž Zaletelj) za konferenčne 

prostore OE Ljubljana sejna soba 140/I nad.,  231/II. nad., garderoba št. 33, Jakopičeva dvorana, 

računalniška učilnica št. 008, atrij št. 34, pri sejni sobi št.14/I. nad. lokacija Kočevje pa se zamenja 

dosedanji skrbnik z novo vodjo Izpostave Kočevje Renato Mihelič 

Ljubljana, dne 11. 3. 2020 

  

mailto:maja.vuckic@zzzs.si
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mailto:milena.kovac@zzzs.si

