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ORGANIZACIJA IN IZVEDBA MATURANTSKEGA PLESA ZA SREDNJE ŠOLE V RESTAVRACIJI PAN 

Spoštovan i, 

Želimo Vam predstaviti celovito ponudbo za organizacijo in izvedbo maturantskega plesa, katerega bi v tem šolskem letu skupaj v 
sodelovanju z izbrano plesno šolo in restavracijo Pan pripravili za zakljucne letnike Vaše šole. 

V nadaljevanju je pripravljen a celostno ponudba ki zajema: 
Povabilo maturantov in profesorjev v restavracij o Pan v torek 11. Septembra 2012 po 13 uri na predstavitveni dan
Izvedbo plesnih vaj ( možnost izvedbe gratis v restavraciji Pan) med šolskim letom po usklajenem urniku z 
izbrano plesno šolo.  Naš partner pri izvedbi plesnih vaj je plesna šola Salsero  www.salsero.si  (g. Dejan Kolenc
040 430760 )
Izvedbo maturantskega plesa v Kidricevem v enem od Vaših predlaganih / usklajenih terminih v ¼ leta 2013.
Ponudba menijev za maturantski ples.
Utrinki iz maturantskih plesov v lanskem šolskem letu

Predlagamo da ponudbo pregledate in jo obenem posredujete profesorjem in predstavnikom dijakov zakljucnih letnikov. Z veseljem Predlagamo da ponudbo pregledate in jo obenem posredujete profesorjem in predstavnikom dijakov zakljucnih letnikov. Z veseljem 
bomo odgovorili na Vaša dodatna vprašanja, zato predlagamo da Vam ponudbo v prvih dneh septembra 201 2 osebno predstavimo. 
Na razpolago smo Vam za nadaljnje razgovore, na katerih bi dogovorili glede organizacije in priprave maturantskega plesa. 
Upoštevali bomo Vaše želje in ideje pri izvedbi prireditve.

Želimo Vam uspešno šolsko leto !

Priloga:
Predlagani meni na maturantskem plesu
Struktura paketov ponudbe in opcij razširjene ponudbe
Fotografije referencnih dogodkov,  maturantskih plesov v restavraciji Pan v letu 201 2

Direktor podjetja Vital/ restavracije Pan
Mirko Veselic univ .dipl.inž.str.
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MATURANTSKI PLES 201 3!
Cenjene ravnateljice, ravnatelj i, spoštovane razrednicarke, razredniki, 

drage maturantke in maturanti,

Naj bo maturantski ples takšen kot si ga želite in naj vam za zmeraj ostane v lepem spominu.

Za Vas bomo v torek 11. Septembra 2012 ob 13 uri v restavraciji Pan v Kidricevem pripravili predstavitveni dan.
Dogovorimo se lahko za izvedbo plesnih vaj na veliki dvorani Pan (gratis) in izvedbo slavnostnega dogodka  

maturantskega plesa. Za vas se bomo z veseljem potrudili !

Veseli nas, da vam lahko predstavimo našo ponudbo za celostno izvedbo Maturantskega plesa 2013. Sama podudba je 
sestavljena po segmentih, tako da lahko posamezne sklope, v kolikor je to za Vas ugodneje organizirate v lastni režiji.  
Dovolite, da se najprej predstavimo. 

Restavracija Pan iz Kidricevega ima že vec kot 40 letno tradicijo. Poznana je po vrhunski kuhinji in dobri 
organizaciji vecjih prireditev, gala plesov, porok, seminarjev, koncertov, stand-up predstav, valet in maturantskih plesov, 
catering ponudbe …. V letu 2010 smo komplet v trendovskem stilu prenovili vecnamensko dvorano s sprejemnico – avlo.  catering ponudbe …. V letu 2010 smo komplet v trendovskem stilu prenovili vecnamensko dvorano s sprejemnico – avlo.  
Dvorana z velikim odrom sprejme do 400 gostov. Dvorana je klimatizirana in multimedijsko opremljena (dvoransko 
fiksno ozvocenje, projektor s projektorskim platnom 4*3 m, light show, možnosti projekcije dogodka na veliko platno …  
V lanskem letu smo v restavraciji Pan organizirali preko 90 vecjih dogodkov, med njimi vec maturantskih plesov (utrinki 
dogodkov v sliki v prilogi)

PREDSTAVITVENI DAN !
Za vas bomo organizirali predstavitveni popoldan v restavraciji Pan v Kidricevem, kjer se boste spoznali z dijaki , 
zakljucnimi letniki srednjih šol iz Ptuja, Maribora, Ormoža in Slovenske Bistrice. Pripravili bomo nekaj osvežilnih pijac 
in prigrizkov »na racun restavracije Pan«, prav tako pa bomo pripravili akcijske cene ostalih pijac in coctailov, »happy 
hour«  Na tem srecanju boste imeli možnost … spoznati kaj vam ponujamo  ……..  si boste lahko poiskali tudi plesnega 
partnerja in se predajali prijetni zabavi.
KDAJ : Torek 11. Septembra 2012  od 13 – 16 ure v restavraciji Pan Kidricevo

MATURANTSKI PLES!
Katere dvorane so primerne za vaš maturantski ples?

Dvorana Pan Kidricevo (100-400 gostov),
Športna dvorana Kidricevo (400-800 gostov), nudimo komplet izvedbo maturantskega plesa
dvorana po vaši izbiri  -- nudimo komplet izvedbo maturantskega plesa s cateringom

Obseg ponudbe za maturantski vecer
V prilogi, nadaljevanju je po posameznih postavkah razdelana vsebina aktivnosti potrebnih za izvedbo maturantskega 
plesa, maturantskega vecera.
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PAKET 1 
vkljucuje tocke iz Priloge 1 :

tocka 16 Maturantski meni po izbiri (porcijsko postreženo ali samopostrežni bife)
tocka 2 Priprava in organizacija prireditve
tocka 3 Prijava prireditve upravnemu organu
tocka 8 Klimatizirana dvorana restavracije Pan
tocka 9 Priprava dvorane in dekoracija dvorane v restavraciji Pan
tocka 10 Izvedba / razpoložljivost dvoranskega prostorskega ozvocenja
tocka 11 Razpoložljivost multimedijske opreme (PC, projektor, DVD, p. platno)
tocka 12 Razpoložljivost opreme za svetlobne efekte v dvorani (osnovno)
tocka 13 Prejem in izdaja oblacil gostov v garderobi za cas dogodka
tocka 15 Strežba aperitiva (tudi ce ga dostavi narocnik)
tocka 17 Priprava sadnega bifeja (sadje zagotovi narocnik)
tocka 20 Varovanje  prireditve ki jo izvaja  pooblašcen organ

CENA :  26 €/ osebo  je fiksna cena, (do 300 gostov)  
   0 €/ osebo   (otroci do 7 let)

V kolikor se odlocite za svojo lokacijo, vam lahko postrežemo s cateringom.

PAKET 2 
vkljucuje izvedbo žive glasbe ali DJ na maturantskem plesu z izbranim ponudnikom. Obracunana cena po osebi je vkljucuje izvedbo žive glasbe ali DJ na maturantskem plesu z izbranim ponudnikom. Obracunana cena po osebi je 
odvisna od števila gostov, saj je cena ansambla enaka ne glede na število. gostov. V kolikor si narocnik izbere svoj 
ansambel glede na željeno vrsto glasbe, z ansamblom uskladi tudi ceno.     

  
PAKET 3 
vkljucuje tocke iz ponudbe , za katere se narocnik tudi odloci ali jih izvede v lasni režiji, zato se ta del cene 
maturantske karte prišteje k paketu 1 in 2.

Termine za maturantske plese v letu 2013 predlagamo v petek ali soboto v mesecih Januar, Februar, Marec

KAJ VAM ŠE PONUJAMO?
Brezplacno vam nudimo pomoc in svetovanje pri oblikovanju vašega kulturnega in zabavnega programa (govori, 
zahvale, plesne tocke, skeci, zabavne igre,…).

ZAKAJ IZBRATI NAS?
V restavraciji Pan znamo s profesionalnim pristopom in bogatimi izkušnjami pri organizaciji in izvedbi tovrstnih 
prireditev pripraviti trenutke ki se jih radi spominjate , v smislu v izvirnosti priprave ambienta v prenovljeni dvorani 
kjer dogodek pripravimo, kakor tudi profesionalne strežbe pijace in pripravljenih menijev iz kuhinje pod okriljem 
kuharskega mojstra Vlada Pignar.
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Priloga 1 :  Izvedba M aturantskega plesa - vecera , razdelana ponudba 
OBSEG  / PONUDNIK STORITVE Pan Plesna šola OKVIRNA CENA OPCIJA - LASTNA 

ORGANIZACIJA
1. Spoznavni popoldan v Restavraciji Pan Kidricevo * * gratis
2. Priprava in organizacija prireditve, scenosleda  pred izvedbo 

in priprava sedežnege reda na prireditvi 
* * vkljuceno v ceni menija 

(tocka 11)
3. Prijava prireditve upravnemu organu * 18 € / prireditev
4. Dovoljenje za prireditev  v vezi  prekomernega hrupa s strani 

Obcine Kidricevo
* gratis

5. Tiskana vabila  z ovojnico * * 1,2 € / osebo *
6. Rožo in kotiljon za na roko za ucenca , 

2 kotiljona za ucenko
Kotiljoncki za fante - 3 x svila vrtnica, pentlja, til
Kotiljoncki za fante - 1 x svila vrtnica, pentlja, til
Kotiljoncki za punce 3 x svila vrtnica, pentlja, til
Kotiljoncki za punce 1 x svila vrtnica, pentlja, til

* *

1,80 €
1,40 €
2,20 €
1,80 €

*

7. Šopke in rože za profesorice in profesorje Nagelj - posamezni 
cvet za podarit

Vrtnica - posamezni cvet za podarit
Šopek (za profesorje ) - 3 x vrtnica ali 3 x gerbera
Šopek (za profesorje ) - 5 x vrtnica ali 5 x gerbera

* * informativne cene

2,20 €
12,00 €
17,00 €

*

8. Klimatizirana dvorana restavracije Pan s spremljajocimi 
prostori, odrom, avlo, garderobe, tocilnico (za skupine od 100 
– 400 gostov)

* vkljuceno v ceni menija 
(tocka 11)

9. Priprava dvorane in osnovna dekoracija dvorane v * vkljuceno v ceni menija *9. Priprava dvorane in osnovna dekoracija dvorane v 
restavraciji Pan (svece, aranžmaji, šopki na mizah)

* vkljuceno v ceni menija 
(tocka 11)

*

10 Izvedba / razpoložljivost dvoranskega prostorskega 
ozvocenja, s tem dosego kvalitetnega zvoka in prijetno 
pocutje gostov na prireditvi.  Za ansambel , ki bo igral na 
prireditvi predstavlja razpoložljivo ozvocenje minimalno 200 
€ nižji strošek in s tem nižjo ceno za narocnika. 

* Gratis oz. 
vkljuceno v ceni menija

*

11 Razpoložljivost multimedijske opreme za predstavitv
( prenosnik , projektor, platno dimenzije 4,5*3,75 m)

* Grati s oz. 
vkljuceno v ceni menija

12 Razpoložljivost opreme za odersko sceno in svetlobne efekte 
v dvorani. 
- Priprava in vklop osnovne scene  iz nabora scen 
- Light & Stage tehnik (scenska razsvetljava na željo 
  narocnik skozi dogodek)

*

15 € / prireditev
10  €/uro  

13 Prejem in izdaja oblacil v garderobi za cas dogodka * vkljuceno v ceni menija 
(tocka 11)

lahko sodeluje  tudi 
dijaki iz nižjih 

letnikov
14 Izvedba žive glasbe na maturantskem plesu z izbranim 

ansamblom. Trajanje nastopa izbranega ansambla bo v 
trajanju od  18 ure zvecer,  do naslednjega jutra do 0 4ure 
zjutraj.
Priporocamo ansamble oz. jih izberete  po Vaši izbiri
AVENUE BAND
DEJA VU www.deja -vu-band.com
SHOW BAND KLOBUK 
http://www.showbandklobuk.com/

* * Cena se uskladi z 
ansamblom glede na cas 
trajanja prireditve  in 
števila gostov na plesu 

Infomativna cena 
~ 1.300 € 

NETO + DDV+ 
SAZAS

*
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OBSEG  / PONUDNIK STORITVE Pan Plesna 
šola

OKVIRNA CENA OPCIJA - LASTNA 
ORGANIZACIJA

15 Aperitiv - pijaco dobrodošlico * Strežba vkljucena v ceni 
menija (toc.11)

Pijaco za aperitiv 
zagotovi narocnik

16 Priprava vecerje po predlaganem meniju (oz. uskladitvi z 
narocnikom) ter strežbo pripravljene vecerje v dvorani 
restavracije Pan. Ponujamo OPCIJE

* Pripravljena ponudba za 
meni je izhodišcni 

standard restavr. Pan 
streženo porcijsko  
hladna predjed (mesni ali ribji ali vegi meni)
glavna jed

mesni meni ali ribji meni ali vegi meni, tri vrste 
prilog, solatni tris

maturantska torta

22 €/osebo

samopostrežni bife  (ponudba v prilogi )
hladna predjed (mesni ali ribji ali vegi meni)

        (streženo porcijsko)
glavna jed »ruski bife «

štirje mesni meniji, ribji meni , vegi meni, pet 
izbranih vrst prilog,  solatni bife

maturantska torta

22 €/osebo

17 Sadni  bife * priprava sadnega bifeja 
gratis

sadje zagotovi 
narocnik

18 Cokoladna fontana * 220 €/prireditev
19 Strežbo pijace po veljavnem ceniku  restavracije Pan v * Vino 8 €/lit19 Strežbo pijace po veljavnem ceniku  restavracije Pan v 

dvorani in drugih za to namenjenih prostorih
(navajamo sedaj trenutne cene) 

* Vino 8 €/lit
Radenska 4 €/lit

Sok 1/1 gosti 7 €/lit
Ora 7 €/lit

20 Varovanje  prireditve ki jo izvaja  pooblašcen organ v skladu 
z Zakonom o zasebnem varovanju (UR. List. Št 126/2003 -
ZzasV,  Ur.List. št.107/2007 -ZzasV -A ) in drugimi predpisi, 
izdanimi na podlagi tega zakona, z Zakon o javnih zbiranj 
(Ur.l.št.113/2005 -ZJZ-UPB2)

* * 340 €/prireditev 
(do 300 gostov)

*

21 Profesionalno izvedbo fotografiranja prireditve  2 x 
fotografija razreda ) in priprava 1xDVD o prireditvi.

* * *

22 Ponudba , strežba pijac  »all inclusive«  brezalkoholnih pijac   
v steklenicah : Jabolcni sokFructal Juice Fructal , Ora, 
Radenska , CocaCola, Limonada v vrcih

* 6 €/osebo *

26 Na vašo željo lahko maturantski ples vodi profesionalni 
voditelj / plesni ucitelj.

* gratis

27 Za nastopajoci ansambel in tehnicno osebje (fotograf, 
kamerman)  izbrani meni in brezalkoholno pijaco restavracija 
Pan podari narocniku – do 8 oseb

gratis

28 Bele platnene prevleke za stole 1 €/osebo 
29 Snemanje in projekcija prireditve preko projektorja na veliko 

platno na odru. Kamera je na razpolago od restavracije 
Pan.Ponujamo opcijo

a) Snemanje izvaja narocnik  (dijak, ucenec) priklop 
kamere in kratke instrukcije zagotovimo s strani 
restavracije)

b) Snemanje izvaja tehnik iz restavracije Pan 

30 €/prireditev

8 €/uro

Restavracija Pan Vam podari:
1. Brezalkoholno pijaco za profesorje do 20 oseb in za tehnicno osebje (ansambel, forograf, kamera, garderoberka ..)  do 12 oseb – brezplacno

za celi cas prireditve
2. Vecerjo za tehnicno osebje (ansambel, plesni ucitelj, forograf, kamera, garderoberka ..) do 12 oseb podarimo – brezplacno
3. Vecerjo za profesorje podarimo v obsegu 1 vecerjo /25 oseb na celotno št. gostov ( npr pri 200 gostov je 8 vecerij gratis) 
4. Razlika vecerij za profesorje in ostale delavce šole se placa po osnovni ceni izbranega menija.

a)
-
-

-
b)
-

-

-
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Narocnik SREDNJA ŠOLA  ….. Kidricevo, 30.08.2012
Telefon 041 000 000 Sklic 104 / MV 2012
Mail x.y@gmail.com Potrditev ponudbe do

PONUDBA ZA PRIPRAVO DOGODKA IN POGOSTITEV   V RESTAVRACIJI PAN– SAMOPOSTREŽNI BIFE

Pripravili smo vam ponudbo za izvedbo MATURANTSKEGA PLESA , ki ga planirate za Februar, Marec 2013 v prostorih 
prenovljene dvorane Pan v Kidricevem za min 200 oseb. V nadaljevanju je pripravljen predlog za meni.

PRIHOD GOSTOV -19 uri

Aperitiv
Penina

Lahka žganja
Pomarancni sok
(lastni napitki)

Hladna predjed 20.45
Svinjska riba s poprom in kislim zeljem

Kraški pršut z melono
Pišcancja pena na rukoli

VITAL, d.o.o, gostinstvo in trgovina, Tovarniška cesta 7, SI - 2325 Kidricevo
Tel: +386 041 262 643, @fax: +386 1 3007 694  Mail : mirko.veselic@talum.si , Davcna SI50188640, Maticna 5495792000

Pišcancja pena na rukoli
Polnjen cešnjev paradižnik s skuto

*

         Vegi meni
Polnjene bucke

Marinirani jurcki na žaru
Mladi sir na rukoli

Glavna jed ruski bife   21.45-22.00
Svinjski medaljon v poprovi omaki

Ocvrte pišcancje ruladice z špinacno omleto
In mladim sirom

Svinjski vrat v mrežici(pretaknjen)
Puranji file v kruhovem ovoju s suhim sadjem

Ocvrte rakove klešce
*

Gratiniran smetanov krompir
Skutni štruklji z drobtinami

Zelenjavni narastek
Fuži z morskimi sadeži

Dušen riž zmešanimi gobicami
*

Tris mehkih pernatih solat
Zelje s fižolom
Šopska solata

Presna zelenjava z jogurtovim prelivom
*

Razlicni solatni prelivi

1
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*

MATURANTSKA TORTE RAZLICNIH OKUSOV  ( 8 vrst)

Sadni bife
(lastni)

Cena menija   22 € / osebo

Restavracija Pan maturantom podari bele prevleke za stole

V primeru bistvenih sprememb cene živil se cena menija uskladi.
Za ostalo usklajevanje smo dosegljivi na tel št.  041 808 449 - Vlado Pignar

www.pan -restavracija.si

Direktor 
Mirko Veselic

VITAL, d.o.o, gostinstvo in trgovina, Tovarniška cesta 7, SI - 2325 Kidricevo
Tel: +386 041 262 643, @fax: +386 1 3007 694  Mail : mirko.veselic@talum.si , Davcna SI50188640, Maticna 5495792000

☺
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GALERIJA FOTOGRAFIJ IZ MATURANTSKIH PLESOV V RESTAVARACIJI PAN KIDRICEVO   www.pan -restavracija.si



Primeri postavitev za prireditev maturantskega plesa v   (dvorana 35x 14 m + oder)

295 gostov

Hitri kontakt in informacije  : Mirko Veselic, GSM  041 262 643,    mirko.veselic@talum.si

restavraciji  Pan Kidricevo



MATURANTSKI PLES 2013!
Spoštovani -a ravnatelj -ica, cenjeni razredniki,

drage maturantke in maturanti in spoštovani starši!

SPOZNAVNI VECER!

PLESNE VAJE!
S katerimi plesi se boste predstavili na maturantskem plesu?S katerimi plesi se boste predstavili na maturantskem plesu?

Kje bodo plesne vaje?

Kdo vas bo ucil plesati?

Veseli nas, da vam lahko predstavimo našo ponudbo za pomembnejši dogodek ob zakljucku 
srednješolskega izobraževanja - maturantski ples. Naša velika želja je, da skupaj pripravimo 
takšen maturantski ples, ki nam bo vsem ostal v lepem in trajnem spominu. Z velikim 
veseljem se bomo trudili za vas. Ponujamo vam organizacijo spoznavnega vecera in plesnih 
vaj za slavnostni dogodek - maturantski ples.

Za vas bomo organizirali spoznavni vecer v najboljšem mariborskem klubu PLUS MINUS, kjer 
se boste lahko spoznali z dijaki drugih šol, si lahko poiskali plesnega partnerja in se predajali 
nori zabavi. Pripravili bomo akcijske cene pijac in coctailov, »happy hour«,… Vstop je 
omogocen tudi mladoletnim osebam starim nad 16 let.

svecana poloneza,
cetvorka v petih slikah,
standardni plesi (dunajski valcek, angleški valcek, blues, tango, foxtrot),
latinskoameriški plesi (salsa, cha-cha-cha, bachata),
disco swing,
skupinska koreografija.

Plesni program lahko prilagodimo vašim željam!

Plesne vaje bomo izvajali na treh lokacijah:
prostori vaše šole,
dvorana Pan Kidricevo,
lokacija, ki jo bomo skupaj izbrali.

Zagotavljamo, da bodo plesne vaje potekale v sprošcenem in zabavnem vzdušju ter da vam 

•
•
•
•
•
•

•
•
•



bodo v veliko veselje in užitek za kar bomo poskrbeli vedno dobre volje in nasmejani plesni 
ucitelji z dolgoletnimi izkušnjami: in 

Plesne vaje obsegajo minimalno ter potekajo enkrat tedensko po 
dve šolski uri skupaj. Cena vkljucuje tudi vodenje plesnega programa na maturantskem 
plesu!

Ce plesne vaje potekajo v prostorih kjer se placa najemnina se zgornja cena za maturante 
zviša za 5 € na osebo. Cena za zunanje plesne partnerje in partnerje iz nižjega letnika ostane 
nespremenjena! lahko plesne vaje dodatno obiskujete na termine drugih šol v 
Mariboru kot tudi na drugih lokacijah.

vam nudimo pomoc in svetovanje pri oblikovanju vašega kulturnega in vam nudimo pomoc in svetovanje pri oblikovanju vašega kulturnega in 
zabavnega programa (govori, zahvale, plesne tocke, skeci, zabavne igre,…)

vas pripravimo za sodelovanje na Maturantski paradi 2013.
Staršem oz. skrbnikom za eno osebo v višini pri vpisu v tecaj 
družabnih plesov, da ne bodo v zadregi, ko se bodo zavrteli na plesu s starši na valetnem 
plesu. 
Kot clani naše plesne šole lahko uveljavite in pri naših poslovnih 
partnerjih (Šola vožnje Jani, agencija Glamur, tiskarna Ekart, Foto Anka,…).

Svojemu delu smo 
Imamo vec kot s podrocja poucevanja plesa.
Za vas se bomo in vas odlicno pripravili za plesni nastop na 
maturantskem plesu!

Luka Romih, Sergej Slapnik Dejan Kolenc.

Zaplesali boste na trenutno najpopularnejše glasbene hite! Fotografije s plesnih vaj in 
maturantskega plesa bomo objavili na našem Facebook profilu in na naši spletni strani kjer 
bodo ostale arhivirane še dolga leta.

24 šolskih ur + generalka

CENA: 25 € na osebo (maturanti),
          15 € na osebo (zunanji plesni partnerji),
            10 € na osebo (iz nižjega letnika plesni partnerji).

Brezplacno 

KAJ VAM ŠE PONUJAMO?
BrezplacnoBrezplacno

Brezplacno
podarimo tecajnino 70 €

Placa eden, plešeta dva!
ugodnosti popuste

ZAKAJ IZBRATI NAS?
predani s srcem in dušo.

15 letne izkušnje
maksimalno potrudili

Iskreno se veselimo sodelovanja z vami!

Informacije: 040 430 760, 040 821 966, www.salsero.si
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