
 

Celje, 30. 5. 2017 

JAVNI POZIV  - MATURANTSKI PLES 2018 

Gimnazija Celje – Center  v petek, 16. 2. 2018, oziroma 9. 3. 2018, (točen datum bo znan do konca 

septembra), v Hali Golovec organizira maturantski ples. 

Organizatorji maturantskega plesa vas pozivamo, da nam do 18. 08. 2017 posredujete ponudbo za 

izvedbo plesnih vaj / storitev fotografiranja / snemanja / izvajanja glasbe na maturantskem plesu.  

Ponudbe pošljite na naslov Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, s pripisom 

Maturantski ples. 

 

PLESNE VAJE 

Plesne vaje bodo potekale v naši telovadnici ob petkih v dveh zapore dnih terminih (prvi termin od 

14.30 – 16.00, drugi termin od 16.00 do 17.30). Plesne vaje bodo vsak petek od začetka oktobra 

dalje, razen v času počitnic oziroma, če ni rednega pouka zaradi drugih aktivnosti.  

Minimalno število plesnih vaj je 15.  

Pred maturantskim plesom morajo biti vsaj tri generalke, po potrebi tudi dodatne vaje.  

Plesna šola mora ples izvesti po protokolu, ki ga pripravi šola.  

Ponudba naj vsebuje ceno plesnih vaj za maturante naše šole, ceno za maturante drugih šol  in ceno 

za plesalce, ki niso maturanti.  

 

FOTOGRAFIRANJE PRIREDITVE IN IZDELAVA FOTOGRAFIJ 

Fotografije razredov, parov in četvork morajo biti narejene pred postavljenim ozadjem in s 

studijskimi lučmi. Prostor za postavitev bo zagotovljen. 

Vsak maturant naše šole prejme komplet fotografij formata 13 X 18, ki vsebuje: 

- skupinsko fotografijo razreda 

- fotografijo plesnega para 

- fotografijo četvorke 

- album. 

V ponudbo morajo biti vključene tudi fotografije za razrednike in komplet fotografij za šolo.  Cena 

mora vsebovati DDV.  

Navedite tudi cene za posamezne fotografije, ki jih bodo dijaki naročali individualno pri izbranem 

ponudniku. 



SNEMANJE PRIREDITVE, MONTAŽA FILMA IN IZDELAVA DVD 

Vsak  maturant naše šole prejme DVD v potiskanem ovitku. DVD prejmejo tudi razredniki, nekaj pa jih 

naročimo za arhiv šole. Cena za posamezen DVD  mora vsebovati DDV. V ponudbi navedite tudi način 

snemanja in montaže. 

 

IZVAJANJE GLASBE NA MATURANTSKEM PLESU 

Vaša ponudba naj vsebuje naslednje podatke: 

- bruto ceno v katero je vključeno tudi ozvočenje, ki je dovolj veliko za dvorano Golovec,    

obenem pa mora dopuščati tudi možnost ozvočitve vokalne zasedbe (Gaudeamus Igitur) in 

šolske instrumentalne zasedbe, ki bo igrala pred polnočjo, 

- čas za pripravo in tonsko vajo, ki mora biti končana do 17.30 ure, 

- igranje na generalki (17.30 – 19.00) in na plesu (uradni del od 20.00 in neuradni del do 03.30), 

- spremljava 5 - 6 standardnih plesov maturantov v uradnem delu (mazurko in četvorko dijaki 

plešejo s posnetka), 

- raznolik in primeren program v neuradnem delu plesa (do približno 03.30), 

- reference in vsaj 2 žanrsko različna avdio posnetka.  

 

Vse prejete ponudbe bo pregledala in uredila komisija, o končnem izboru izvajalcem posameznih 

storitev pa bosta odločila Svet staršev in Dijaška skupnost. O odločitvi vas bomo obvestili najkasneje 

do 15. 10. 2017. 

  

Komisija za organizacijo maturantskega plesa 


