
 

 

 

 

 

Spoštovani,  
 
dne, 2. 12. 2019 bomo na Mestnem trgu izvedli prireditev Prižig prazničnih luči.  
 
Prireditev bo manjšega obsega. 
 
Program:  
 
17.45 Zbor učencev OŠ Ptuja 
18.00 Prižig Luči  
18.10 Ledena kraljica  
19.10 IL Divji 
 
 
Ponudba naj vsebuje:  
1 x mobilni oder manjših dimenzij (3x6 ali 5x4 ali  opcijsko)  

- pokrit s streho, 
- odpiranje odra s treh strani s tkanino mesch, 
- podest prekrit z itisonom,  
- 1x stopnice, 
- osvetlitev odra (bela tv luč za osvetlitev scene, barvna inteligentna/ambientalna 

razsvetljava za ozadje), 
- varnostne ograje pred odrom. 

Ponudba naj zajema dostavo, montažo in odvoz mobilnega odra po dogodku oz. po dogovoru 
in potrebi.  
 
Srednje ozvočenje  
Srednje ozvočenje: 

- 4x zvočnik full range, 
- 4x zvočnik bas, 
- pripadajoča mešalna miza, 
- potrebni monitorji na odru, 
- potrebni žični in brezžični mikrofoni na osnovi potreb in zahtev nastopajočih, 
- prisotnost tonskega tehnika. 
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Osvetlitev zbora učencev ptujskih osnovnih šol (reflektor). Otroci stojijo na stopnicah ob odru 
pred MO Ptuj. Po potrebi bomo osvetljevali tudi balkon. 
 
Vljudno prosim za vašo ponudbo.  
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.  
 
 
Od petka 13. do 31. 12. 2019 bomo potrebovali  
 
Datumi prireditev: 

- Ptujska pravljica, predvidoma od petka  13. - 30. 12. 2019 in  
- Silvestrovanje (vključeno tudi otroško Silvestrovanje), 31. 12. 2019.  
 

Zahteve za oder in osvetlitev: 
- mobilni montažni oder (brez stranskih sidrišč). 
- velikost: 8x6m, 
- pokrit s streho, 
- odpiranje odra s treh strani s tkanino mesch, 
- podest prekrit z itisonom,  
- 1x stopnice, 
- osvetlitev odra (bela tv luč za osvetlitev scene, barvna inteligentna razsvetljava za 

ozadje), 
- varnostne ograje pred odrom. 

 
Ponudba naj zajema dostavo, montažo in odvoz mobilnega odra.  
 
Lokacija mobilnega odra: Dogovorjeno naknadno 
 
Dostava in montaža odra za Ptujsko pravljico in Silvestrovanje: četrtek, 12. 12. 2019. 
Odvoz in demontaža odra za Ptujsko pravljico in Silvestrovanje: 1. 1. ali 2. 1. 2020. 
 
Ozvočenje in tehnik:  
 

 
Ptujska pravljica, od 13. - 30. 12. 2019 

- od 13. 12. do 30.12. 2019 potrebujemo srednje ali veliko ozvočenje vsak dan, vključno z 
24.12. in 25.12. 2019 med predvidoma 16.00 in 21.00 uro za napovedovanje prireditve, 
izvajanje otroške animacije (naglavni mikrofoni) manjša ozvočenja in vrtenje glasbe – 
DJ.  
Organizator si pridržuje pravico so spremembe programa 

-  26. 12. 2019 potrebujemo ozvočenje od 13.00 ure za izvedbo Božičkovega teka, 
- ob petkih in sobotah potrebujem večje ozvočenje za koncerte glasbenih skupin. 

 
Silvestrovanje, 31. 12. 2019 

- potrebujemo večje ozvočenje med 11.00 in 14.00 uro za otroško animacijo in vrtenje 
glasbe  ter večje ozvočenje med 20.00 in 04.00 uro naslednjega dne za vrtenje glasbe, 
DJ-a in nastop dveh glasbenih skupin. 

 
 
 
 

 



• V primeru, da bo drsališče na drugi lokaciji bo tudi tam potrebno manjše ozvočenje za 
izvedbo animacij (naglavni mikrofoni). 

• V sklopu Ptujske pravljice se lahko zvrstijo manjši dogodki, kjer bomo potrebovali 
manjša ozvočenja.  

 
Manjše ozvočenje: 

- 2x zvočnik full range 500W, 
- pripadajoča mešalna miza, 
- potrebni žični in brezžični mikrofoni na osnovi potreb in zahtev nastopajočih, 
- prisotnost tonskega tehnika. 

 
Srednje ozvočenje: 

- 4x zvočnik full range, 
- 4x zvočnik bas, 
- pripadajoča mešalna miza, 
- potrebni monitorji na odru, 
- potrebni žični in brezžični mikrofoni na osnovi potreb in zahtev nastopajočih, 
- prisotnost tonskega tehnika. 
 

Večje ozvočenje: 
- ozvočenje line array, do 15.000 W moči (s pripadajočimi sateliti in subb basi), 
- potrebni monitorji za nastopajoče glasbene skupine (po specifikaciji odrskega 

tehničnega raiderja), 
- pripadajoča mešalna miza, 
- potrebni žični in brezžični mikrofoni na osnovi potreb in zahtev nastopajočih, 
- prisotnost tonskega in odrskega tehnika. 

            Osvetlitev: 
- bela tv luč za osvetlitev scene (po potrebah velikosti odra), 
- barvna show razsvetljava za ozadje v sestavi (wash, beam, led flood, led par), 
- prisotnost tehnika za luč. 

 
 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in lokacije.  
 
Dodatna navodila pri oddaji ponudb 

- Oprema mora imeti dokazila oz. A teste o tehnični brezhibnosti naprav oz. varni uporabi 
predmetov, ki naj bodo vključeni v oddano ponudbo, 

- ponudba naj zajema specifikacijo odrske postavitve, razsvetljave in ozvočenja za 
posamično prireditev, 

- končno časovnico posamične prireditve bomo z izbranim ponudnikom uskladili po 
izboru, 

- v ponudbi naj bodo razvidne postavke in cene posamezne storitve, 
- ponudba se lahko odda za vse prireditve ali za posamično prireditev, 
- naročnik (v tem primeru Zavod za turizem Ptuj) bo izbral izvajalca za posamično 

prireditev na podlagi najnižje ponudbe. 
 
Rok za predložitev ponudb 
Ponudniki naj svojo ponudbo oddajo najkasneje do ponedeljka, 25. novembra 2019 do 12.00 
ure na naslov: Javni zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj, z oznako: »Zbiranje 
ponudb za mobilni oder in ozvočenje na Ptujski pravljici in Silvestrovanju«  
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.  
 



Obravnava ponudb in obvestilo o izidu 
Ponudniki bodo o izidu obveščeni v ponedeljek,  25. julija 2019 po obravnavi pravočasno 
prispelih ponudb.  
 
Informacije 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Zavod za turizem Ptuj, Blaženka Gavez, T: 031 263 
681, E: blazenka.gavez@ptuj.info. 
  
 

 
 
S prijaznimi pozdravi,  
 
Blaženka Gavez  
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