
 
 

 

 

           INFORMACIJE IN CENE 

 
 

CENIK 2012/2013 cena 
ugodnosti 

upokojenci invalidi študenti* 

ORKESTRSKI CIKEL 

ABONMA (6 koncertov)  
POSAMEZNA VSTOPNICA: 
– Narodni orkester iz Belgije 
– za vse ostale koncerte  

110 € 
 
35 € 
25 € 

95 € 
 

 
32 € 
23 € 

88 € 
 

 
29 € 
21 € 

30 € 
 

 
23 € 
17 € 

KOMORNI CIKEL  
 

ABONMA (5 koncertov)  
 

POSAMEZNA VSTOPNICA  

65 € 
 

14 € 

59 €  
 

13 € 

52 € 
 

11 € 

18 € 
 

8 € 

CIKEL ZA MLADE  
 

ABONMA (5 koncertov)  
-V OKVIRU ORG. SKUPINE 
POSAMEZNA VSTOPNICA  

20 € 
12 € 
 

5 € 

/  
/ 
 

/ 

/ 
/ 
 

/ 

10 € 
/ 
 

/ 
ZBOR DUNAJSKIH 
DEČKOV 23. januar 2013 

VSTOPNICA 
- ZA ABONENTE OC, KC, CM 

30 € 
25 € 

 

* Cene abonmaja in vstopnic za študente in dijake veljajo samo ob predložitvi veljavnega potrdila o šolanju ali fotokopije indeksa. 
Izredni študenti morajo zraven tega priložiti še potrdilo, ki ga dobijo na Zavodu za zaposlovanje, da niso iskalci zaposlitve. Vstop na 
koncert s posebno abonmajsko kartico za študente bo možen le ob predložitvi veljavnega potrdila o šolanju (študentska izkaznica, 
dijaška izkaznica, potrdilo o vpisu z identifikacijskim dokumentom)! Abonmaje subvencionira Študentska organizacija Univerze v 
Mariboru – ŠOUM. 

 

 
DODATNE UGODNOSTI OB NAKUPU ABONMAJEV: 
• stalni sedež v dvorani Union za abonente Orkestrskega cikla  
• 10 % popust ob nakupu dveh različnih abonmajev za vsakega posameznega imetnika abonmaja (popust se 
ne nanaša na nakup dveh sedežev znotraj istega abonmaja) 
• 20 % popust ob nakupu treh različnih abonmajev za vsakega posameznega imetnika abonmaja (popust se 
ne nanaša na nakup treh sedežev znotraj istega abonmaja) 
• ob vpisu lahko poravnate znesek za abonmaje z gotovino ali s kreditnimi karticami Mastercard, Eurocard, 
Activa, Diners, Visa ali s plačilno kartico BA 
• informacije v zvezi z obročnim odplačevanjem nudi Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor, 
telefon: 02 229 40 11; 02 229 40 50; 040 744 122; 031 479 000. 
 

 
DARILNI BONI 
Vstopnica je lahko tudi lepo darilo. Razveselite svoje najbližje in prijatelje z DARILNIM BONOM Narodnega 
doma Maribor, ki je plačilno sredstvo za vse prireditve v naši  organizaciji.  
Bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Denarja za vstopnice v vrednosti, ki je nižja od darilnega bona, ne 
vračamo. Ob nakupu vstopnic v vrednosti, višji od bona, je potrebno doplačilo.  

 
 
Vstopnice ZADNJI HIP 
Deset minut pred pričetkom koncerta Orkestrskega cikla lahko kupite vstopnice po znižani ceni – za samo 10 €, če so v 
dvorani še prosta mesta. 

  



 
 

 
PRIPELJITE PRIJATELJA in uživajte ob glasbi v prijetni družbi! 
Bi radi nekoga, ki v lanskem letu ni bil naš abonent, povabili, naj se vam pridruži na abonmajskih koncertih Narodnega 
doma? 
Pripeljite ga s seboj ob vpisu abonmaja in obema bomo ponudili ugodnost: 
• 15 % nižjo ceno abonmaja za Orkestrski cikel 
• 30 % nižjo ceno abonmaja za Komorni cikel. 
Ugodnost velja pri vpisu abonmaja za sezono 2012/2013. Popusti in ugodnosti se ne seštevajo (v okviru enega 
abonmaja lahko izkoristite eno od ponujenih ugodnosti). 
 

 
Kartica VAŠ IZBOR 
Nakup kartice VAŠ IZBOR je namenjen vsem, ki ne želite izbrati posameznega abonmaja, temveč raje obiskujete 
prireditve in koncerte po lastnem izboru. 
Ob nakupu kartice Vaš izbor lahko uveljavljate poseben popust glede na višino vplačanega zneska, in sicer:  
– 10 % popust ob vplačilu od 50 € do 90 € 
– 20 % popust ob vplačilu od 100 € do 140 € 
– 25 % popust ob vplačilu nad 150 €. 
• Izbirate lahko med vsemi prireditvami, ki jih organizira Narodni dom Maribor. 
• Pri dvigu vsake vstopnice vam Narodni dom Maribor priznava popust na redno ceno vstopnice. 
• Imetniki kartice lahko dvignejo več vstopnic hkrati. 
• Stanje dobroimetja na vaši kartici se vam ob nakupu vstopnic zmanjša za vrednost s priznanim popustom. 
• Dobroimetje na kartici lahko obnovite tudi med letom. 
• Dobroimetje na kartici lahko prenesete v naslednjo sezono. 
• Dobroimetja na kartici ni možno zamenjati za gotovino ali darilne bone. 
• Nakup abonmajev s kartico Vaš izbor ni možen. 

 
Popusti in ugodnosti se ne seštevajo! 

 

NAČINI PLAČILA ABONMAJEV 
 

Abonma lahko poravnate v enem znesku, takoj ob vpisu: 
- z gotovino,  
- s plačilno kartico BA  
- ali kreditnimi karticami Mastercard, Eurocard, Activa, Diners, Visa. 
 

Ob vpisu v abonmajski cikel lahko izberete tudi OBROČNI NAČIN ODPLAČEVANJA ABONMAJEV: 
- preko trajnikov, ki jih abonenti lahko odprete na banki, kjer imate odprt svoj osebni bančni račun 
- ali na obroke preko Dinersa. 
Če se boste odločili za obročno plačilo preko trajnika (največ trije obroki), vas vljudno prosimo, da se pred vpisom oz. 
obnovitvijo abonmaja najprej oglasite v poslovni banki, kjer imate odprt osebni račun in odprete trajnik za 
plačilo abonmaja (za 2. in 3. obrok).  
S potrdilom o odprtju trajnika pa se nato oglasite pri nas in vpišete oziroma obnovite svoj abonma, kjer nato poravnate 
1. obrok abonmaja. 
 

Prosimo, da trajnik odprete pod naslednjimi pogoji: 
- število obrokov : 2 (dva) obroka (2. in 3. obrok) 
- zapadlost obrokov po trajnikih: 
- 2. obrok: najkasneje do 18. novembra 2012 
- 3. obrok: najkasneje do 18. decembra 2012 
- v korist: NARODNI DOM MARIBOR, Ulica kneza Koclja 9, Maribor 
 TRR št. (IBAN): SI56-0127-0603-0358-416 
- s sklicem:  - za abonma Orkestrskega cikla:   SI00 1220-2012-2013 
- za abonma Komornega cikla:      SI00 1210-2012-2013 
- za oba abonmaja skupaj:              SI00 1200-2012-2013 

 


