


Spoštovane maturantke, maturanti, starši, vodstvo šole in profesorski zbor! 

ADS-Efekt s partnerji Eventisi, plesno šolo Studio ritem in Vivo Catering smo združeni v strokovnosti, znanju in zanesljivosti. 

V letu 2016 nam je organizacijo zaupalo 24 šol, skupaj smo organizirali čez 130 maturantskih plesov po  Sloveniji.  

Smo drugačni, ker smo inovativni, kreativni in fleksibilni! 
 

 DVORANA 
 

 Cankarjev dom (od 350 do 

550 sedišč) 

          
  
 
 

 NUDIMO:  

 pakete že od 42 € (hladna večerja brez All inclusive)  

 plesne vaje že od 35€ 

 nudimo možnost plačila v najmanj treh obrokih preko položnic. 





Fleksibilni, saj ponujamo različne pakete: 

 

 

 

 Kreativni, ker vsi naši paketi vključujejo: 

 Aperitiv ob vhodu v dvorano, svečano maturantsko večerjo (postrežena hladna predjed, hladno-topli samopostrežni bife, polnočna 

torta), 

 Svečane okrogle mize, črno-bela dekoracija, celostna grafična podoba od vabila do zaključka, 

 Vodenje prireditve (po želji) s priljubljenim voditeljem (Denis Avdić, Vid Valič, Boštjan Romih, Anja Tomažin, Bernarda Žarn, 

Klemen Bučan, Jana Morelj, Maja Oderlap, …), 

 Spektakularno ureditev dvorane s svetlobno LED dekoracijo (svetlobne kulise in visoke svetlobne vaze), profesionalna svetlobna teh-

nika, digitalno ozvočenje, aranžmaji,... 

 Vrhunsko slovensko glasbeno zasedbo Marko Vozelj & Mojs3 ali druga priznana glasbena skupina, 

 Velike video-projekcijske zaslone z več kamerami za boljši pregled nad dogajanjem in za predvajanje predstavitev, 

 Izdelavo DVD-ja z video filmom in CD-ja z več kot 300 fotografijami prireditve za vsakega maturanta, 

 Maturantsko torto različnih okusov s tortnim ognjemetom, sadje, 

 Vabila, ki veljajo kot vstopnice za povabljene goste in vabila za profesorski zbor, označene mize s priimki maturantov, 

 Garderobo in varovanje prireditve, 

 Prijavo, vodenje in organizacijo prireditve, svetovanje & koordiniranje pri oblikovanju programa, izdelavo scenarija in časovnice, 

 Maturantkam nudimo profesionalno ličenje pred maturantskim plesom po predhodni najavi po ceni 20 €, 

 Nagrade za kralja in kraljico plesa  - prireditev podpira podjetje Janus trade d.o.o.– telefoni  Samsung. 

 

 Cene vključujejo DDV* 

Otroci do 9. leta brezplačno, od 9. do 12. leta 20 €,  all incl. 7€/osebo doplačilo 

ALL INCLUSIVE (doplačilo) 7 €/osebo 
 

Organizacija maturantskega plesa + kozarec penine, 
hladna predjed, hladno-topli bife, solate, sadje, torta, 
neomejena količina brezalkoholnih in alkoholnih pijač 

(brez žganih pijač in piva) 

MAXI - 42€ 
 

Organizacija maturantskega 
plesa + kozarec penine, hladna 

predjed, hladno-topli bife, 
solate, sadje, torta 



 

 

 

 

 

 

 



PLESNA ŠOLA STUDIO RITEM 

 

Plesi: 

PLESNI TEČAJ - 35€ 

 
 

 Četvorka in veliki finale  Gala otvoritveni plesi 

 Družabni plesi (valčki, foxtrot, tango, disco swing)   Skupinski ples presenečenja 

 Družabni latino plesi (salsa, cha-cha, samba)  

 Plesni tečaj z izbranimi plesi pod vodstvom vodilnih plesnih učiteljev - 12 vaj po 90 minut in 

            termini po dogovoru, prav tako lahko obiskujete več terminov plesnih vaj hkrati za isto ceno, 

 v ceno sta všteti tudi ponavljalna vaja in generalka, 

 drugemu članu družine nudimo 50% popust, 

 pripravimo vas na ples s profesorji in s starši,  

 naučimo vas maturantske himne Gaudeamus Igitur,  

 ekskluzivni brezplačni plesni tečaj  samo za  starše, kjer se bodo lahko tudi starši dobro pri-

pravili in nato brezskrbno zaplesali protokolarni ples s svojimi maturanti, 

 vodenje slavnostne četvorke in preostalega plesnega programa na prireditvi, 

             

Info: anze.studioritem@gmail.com / 040 163 322 



ORGANIZATOR 

ADS-Efekt d.o.o. 

www.ads-efekt.com 

031 332 800 

maturant@ads-efekt.si 

Maturantska večerja ni le hrana… Je dogodek in doživetje z Vivo Catering! 

Večerja na maturantskem plesu: 
 

Hladna predjed 

Zalogajčki slovenskih mesnih dobrot 

Terina s  skuto, zelenjavo, bučnim oljem in 

praženimi bučnimi semeni 
 

Glavna večerja 

Azijska ponev z zelenjavo 

Piščančji dunajčki v zlatem ovoju 

Svinjski file v omaki mešanih gobic 

Govedina v poprovi omaki 

 Rižota z rakovimi repki in bučkami 

Krompirjevi ocvrtki 

Domači njoki s smetanovo omako 

Popečena mediteranska zelenjava  

Tris rižev  z oreščki 

Skutini štrukeljci 

Izbor svežih sezonskih solat 
 

Maturantska torta petih okusov  

z ognjemetom 
 

Sadje 

 

       PARTNERJI 

Studio ritem Vivo Catering  Foto Langerholc 

www.studio-ritem.si www.vivo.si  www.foto-langerholc.si  

    

    



V letu 2016 so nam zaupali: 
Gimnazija Kranj, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Gimnazija Želimlje, Gimnazija Idrija, Gimnazija Jesenice, 

Biotehniški center Naklo – Strokovna gimnazija & Srednja šola, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, 

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Srednja šola Jesenice, Šolski center Kranj – Strokovna gimnazija, 

Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola 

 

Prva gimnazija Maribor, Druga gimnazija Maribor, Tretja gimnazija Maribor, Biotehniška šola Maribor, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer,  

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Srednja šola za 

oblikovanje Maribor, Srednja šola Slovenska Bistrica, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, ETRŠ Brežice in Gimnazija Brežice 

Vtisi maturantov in gostov na maturantskih plesih v organizaciji ADS-EFEKT d.o.o.: 

 

 

»Maturantski ples je velika prelomnica v življenju mladega nado-

budnega gimnazijca, zato je vsem nam pomembno, kako ga 

bomo preživeli. Organizacija ADS-Efekt res odlično poskrbi za vse 

potrebno, saj smo na najlepši večer prišli brez skrbi. Poskrbeli so, 

da je sam večer potekal brez zapletov z odlično glasbo skupine 

Mojstri in še bolj okusno večerjo. Dejstvo je, da organiziranje tako 

velikega dogodka ni enostavno, zato je potrebno veliko truda in 

volje ter zagnanosti da vse poteka kot je treba. Vesela sem, da 

smo zaupali organizatorju ADS-Efekt in definitivno preživeli najlep-

šo noč naših gimnazijskih let.« 

- Klavdija Poklukar, Gimnazija Kranj 

 

 

»Maturantski ples  je bil čudovit in edinstven, skupaj z organizatorji 

smo si ustvarili čaroben in neponovljiv večer, ki se ga bom vedno 

z veseljem spominjala.« 

- Neca Galičič, Gimnazija Jurija Vege Idrija 

 

 

 

 

»ADS-Efekt nam je organiziral noro dobro zabavo. Maturantski 

ples je bil zelo lepo in svečano izpeljan, hrana je bilo odlična, žur 

po plesu pa še boljši. Če bi se še enkrat z vrstniki odločali kdo 

nam bo organiziral ples bi bila moja prva izbira ADS-Efekt. Bodo-

čim maturantom želim, da preživijo tako noč, kot sem jo sam, saj 

je bila nepozabna.«                                                                                                

- Vid Frelih, EGSŠ Radovljica 

 

»Maturantski ples je bil nepozaben in hvala organizatorju, da 

nam je ta večer pričaral bolj kot smo vsi dejansko pričakovali.« 

- Neža Gogala, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 
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