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Priloga št. 1:  

 

Predvidena specifikacija prizorišč za izvedbo gostinskih 

storitev in spremljajočih aktivnosti prvenstva EuroBasket2013 
 

 

1) Prizorišče 1: območje Dvorane Bonifika 1  
 

Okvirni seznam prireditvene/gostinske opreme:  
- najmanj 2 kom gostinska jurčka za pijačo in najmanj 1 kom gostinski pult 

(najmanj 10m dolg) za ponudbo hrane, ki delujeta kot CELOTA (povezan pult z 
obema jurčkoma); 

- pagode za pokrovitelje EuroBasket2013; 
- WC (najmanj 2 ženska, 4 moški in 1 invalidi); 
- koši za smeti (najmanj 10 košev); 
- varovalne ograje; 
- drugo. 

 

Slika 1: Predviden načrt prizorišča 1 
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2) Prizorišče 3: FAN ZONA 1 – Ukmarjev trg (Načrt 2) 
 
Okvirni seznam prireditvene/gostinske opreme: 

- najmanj 5 kom gostinskih jurčkov za pijačo; 

- najmanj 2 kom gostinskih pultov za hrano; 

- »Big screen« dimenzije najmanj 5x3 metre;  

- prireditveni oder (48 m2 odra) s prireditveno streho (dimenzija 8x6 m - stranska 

višina 4m, sredinska višina 5,5m); 

- pagode za pokrovitelje EuroBasketa2013; 

- stoli in mize za obiskovalce (za najmanj 1000 obiskovalcev); 

- WC (najmanj 3 ženska, 5 moški in 2 invalidi); 

- koši za smeti (najmanj 15 košev); 

- »vinski kotiček«; 

- varovalne ograje; 

- drugo. 

 

Dodatne možnosti po dogovoru z MOK: 

- košarkaško igrišče (delno ali v celoti); 

- otroška igrala; 

- druge tovrstne vsebine. 
  
 

Slika 2: Predviden načrt prizorišča 3 
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3) Prizorišče 4: FAN ZONA 2 – Taverna in Carpacciev trg (Načrt 3) 
 
Okvirni seznam prireditvene/gostinske opreme v terminu, od 4. - 9. septembra 2013 in 11. – 
22. september 2013:  

- najmanj 4 kom gostinskih jurčkov za pijačo; 

- najmanj 1 kom gostinskih pultov za hrano; 

- »Big screen« dimenzije najmanj 5x3 metre (od 11. – 22. september 2013) oz. 

projekcijsko platno in projektor (od 4. - 9. septembra 2013);  

- prireditveni oder (cca 60m2 odra);  

- pagode za pokrovitelje EuroBasketa2013; 

- stoli in mize za obiskovalce (za najmanj 500 obiskovalcev); 

- koši za smeti (najmanj 10 košev); 

- »vinski kotiček«; 

- varovalne ograje; 

- drugo. 

 

Dodatne možnosti po dogovoru z MOK: 

- košarkaško igrišče (delno ali v celoti); 

- otroška igrala; 

- druge tovrstne vsebine. 

 

Slika 3: Predviden načrt prizorišča 4 

 


