
 
 
 
 
 

 

ZBIRANJE PONUDB ZA IZVEDBO MATURANTSKEGA PLESA 2023 

Osnovni podatki za izvedbo 

MATURANTSKEGA PLESA, PLESNIH VAJ IN PLESNEGA NASTOPA 

1. Termin:    24. in 25. februar 2023, rezervni termin 30. junij in 1. julij 2023 

2. Razredi (število dijakov): A(21), B(26), C(25), D(22), U(29), V(32)   

3. Kraj:       Športna dvorana Ljutomer  

4. Ponudba mora zajeti: 

A) PLESNI DEL 

a. Plesne vaje v obsegu minimalno 24 šolskih ur. 

b. Pripravljen program z minimalno devetimi različnimi plesi, ki se izvede ob začetku plesa 

(svečani del) in razvedrilni del ob polnoči v dvorani. 

c. Organizacijo in vodenje plesnega dela programa. 

d. Najem dvorane za plesne vaje in maturantski ples. 

e. Prostorska ureditev dvorane, dekoracija dvorane, laminatno plesišče. 

f. Naprsniki, zapestnice, vrtnice za starše, … 

B) ORGANIZACIJA IN KULINARIČNI DEL 

a. Aperitiv in večerja (samopostrežni meni  / opcija postrežena večerja) – postreženo do 3.00. 

o ločeno hrana in pijača 

o v ceno vključena pijača 

b. Logistične službe (varnost, tehnično osebje, sprejem gostov …). 

c. Miza z večerjo za profesorski zbor in miza za dijake, ki pomagajo pri izvedbi maturantskega 

plesa (srečelov).  

C) AVDIO IN VIDEO DEL 

a. Video zapis maturantskega plesa za vsakega maturanta s posnetim plesom in predfilmom 

ter s fotografijami. 

b. Ozvočenje, osvetlitev, video projekcija na dveh zaslonih. 

Č ) GLASBENI DEL 

a. Ansambel (isti ansambel oba večera). 

E) OSTALO 

a. Navedene reference izvedenih maturantskih plesov oz. podobnih prireditev. 

5. Iz ponudbe mora biti enolično razvidno: 

a. Specifikacija cen po posameznih sklopih (glej prejšnjo točko) 



 

 

b. Cena plesa (večerje) za gosta (posebej cena za otroke mlajše od 12 let). 
c. Cena plesa (večerje) za soplesalca. 
d. Cena plesnih vaj za maturanta. 
e. Cena plesnih vaj za soplesalca, ki je dijak GFML.  
f. Cena plesnih vaj za soplesalca, ki ni dijak GFML.  
g. Način plačila. 

6. PONUDBA MORA UPOŠTEVATI TRENUTNO EPIDEMIOLOŠKO SITUACIJO V SLOVENIJI, 

NAVODILA IN PRIPOROČILA VLADE, PRISTOJNIH MINISTRSTEV IN NIJZ.  

7. Postopek izbire 

 Vaše ponudbe pričakujemo najkasneje do četrtka, 29. septembra 2022, do 14. ure. Kuverta 

mora biti opremljena z napisom z velikimi tiskanimi črkami: MATURANTSKI PLES 2023 – NE 

ODPIRAJ.  

 V kolikor boste ponudbo dostavili osebno, jo predate v tajništvu gimnazije do navedene ure. 

 Na ta dan bo Komisija za maturantski ples 2023 odprla ponudbe in  jih pregledala. 

 V kolikor bo vaša ponudba ustrezala našemu povpraševanju vas bomo povabili, da jo boste 

predstavili staršem, dijakom in razrednikom 4. letnikov. Predstavitev bo potekala preko 

videokonference Zoom v četrtek, 6. oktobra 2022. Točno uro in povezavo do videokonference 

vam bomo posredovali en dan prej.  

 O dokončni odločitvi in izboru ponudnika Vas bomo pisno obvestili in vam poslali v podpis 

pogodbo, s katero se boste obvezali, da boste izpolnili vašo ponudbo, na osnovi katere ste bili 

izbrani za organizatorja maturantskega plesa 2023.  

 Kakršno koli neposredno agitiranje med dijaki v ali izven šolskega prostora oz. izvajanje 

nelojalne konkurence bo imelo za posledico IZLOČITEV PONUDNIKA! 

 Izbira je v pristojnosti komisije in je dokončna. Pritožba ni mogoča. 

 Za vse dodatne informacije pokličite Franca Čuša (051/230-302).  

Vse ponudbe, ki ne bodo ustrezale naštetim zahtevam, bo komisija izločila iz nadaljnje obravnave! 

 

 

Ljutomer, 21. 9. 2022  

Koordinator komisije za maturantski ples: Franc Čuš  

 


