
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER  

Prešernova ulica 34  

9240 Ljutomer  

 

Ljutomer, 29. oktober 2019  

 

POVPRAŠEVANJE Z RAZPISNIMI POGOJI 

ZA IZBIRNO STROKOVNO EKSKURZIJO »LONDON NEKOČ IN DANES« 2020 

 

Spoštovani!  

Na vašo agencijo se obračamo s povpraševanjem za pripravo strokovne ekskurzije dijakinj in dijakov 

2. letnika v London. Razpisne pogoje za povpraševanje je pripravila komisija za organizacijo 

strokovne ekskurzije, ki jo sestavljamo spodaj podpisani koordinator ekskurzije ter predstavniki 

staršev, dijakov in razrednikov.  

Prosim, da v pripravi ponudb upoštevate spodaj zapisane zahteve. Pripravili smo tudi predlog ogledov, 

ki naj jih vsebuje vaša ponudba.  

Termin: kadarkoli med 24. 4. 2020 in 3. 5. 2020. 

Čas trajanja: 4 dni oziroma 3 nočitve.  

Starost dijakinj in dijakov: 16–17 let – 2. letniki. 

Predvideno število dijakov: cca. 40. 

Drugi pogoji:  

• položnice izdaja agencija 

• možnost obročnega odplačila. 

Osnovna cena mora vključevati:  

• povratni letalski prevoz vsaj z ročno prtljago standardnih dimenzij z letališča, od Ljutomera oddaljenega 

največ 300 km cestne razdalje, do enega od londonskih letališč ali do drugega letališča v Združenem 

kraljestvu, če program vključuje tudi oglede ali dejavnosti v tistem kraju; 

• letališke pristojbine;  

• avtobusni transfer iz Ljutomera do odhodnega letališča in nazaj; 

• vse prevoze v Londonu ali drugem kraju do mest ogledov oziroma vse vozovnice za javni prevoz; 

• namestitev v hotelu z vsaj 3 zvezdicami z nočitvijo v največ 4-posteljnih sobah in s samopostrežnim 

zajtrkom; 

• vstopnine oziroma voznine za vse obvezne oglede in dejavnosti; 

• strokovno spremstvo vodiča z izkušnjami z delom z mladimi in z možnostjo vodenja v angleščini; 

• osnovno nezgodno zdravstveno zavarovanje; 

• vse turistične takse; 

• stroške rezervacije; 

• vse stroške za spremljevalce, skladno z veljavno zakonodajo. 

Za doplačilo agencija lahko ponudi:  

• stroške za oddano prtljago skladno s pravili letalskega prevoznika;  

• vstopnine za izbirne oglede in za gledališko predstavo ali muzikal;  

• dodatno nočitev zaradi morebitnih sprememb časa povratnega poleta;  

• turistično zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini;  

• zavarovanje za primer odpovedi oziroma odstopnino. 

Program mora vključevati:  

• obisk vsaj dveh muzejev, obvezno Muzeja naravne zgodovine in Britanskega muzeja; 

• obisk Greenwicha ter možnost ogleda Kraljevega observatorija in Narodnega pomorskega muzeja; 

• obisk tržnice v Camden Townu; 

• panoramsko vožnjo z ladjico po Temzi; 



• ogled menjave britanske kraljeve straže pred Buckinghamsko palačo;  

• sprehod skozi enega od londonskih parkov; 

• obisk in ogled čim več glavnih londonskih znamenitosti, na primer katedrale svetega Pavla, 

Westminstrske opatije, gledališča Globe, Milenijskega mostu, mostu Tower Bridge in trdnjave Tower of 

London, parlamenta in Elizabetinega stolpa z Big Benom, nebotičnika Črepinja, mestnega središča the 

City of London, poslovne četrti Canary Wharf, kitajske četrti China Town, trgov Trafalgar Square, 

Leicester Square in Piccadilly Circus ter ulice Oxford Street. 

Veseli bomo vsakršne dopolnitve programa z dodatnimi obiski ali ogledi. Obiski pivnic, pivovarn in 

drugih objektov, poveznih s proizvodnjo ali trženjem alkohola, so prepovedani. 

Če katerega obiska oziroma ogleda iz obveznega dela, za katerega je vstopnina vključena v osnovno 

ceno, ni mogoče izvesti, mora agencija dijakinjam in dijakom ponuditi enakovredno drugo možnost ali 

jim povrniti znesek vstopnine. 

Obvezna vsebina ponudbe:  

Ponudba mora vsebovati osnovno ceno za posameznega udeleženca z vključenimi vsemi zahtevanimi 

postavkami ter pregledno in jasno zapisane vse dodatne možnosti za obiske in oglede s predvidenimi 

vstopninami. 

Postopek izbire: 

Vaše ponudbe pričakujemo do torka, 12. 11. 2019, najkasneje do 14. ure. Pošljite jih na naslov 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer, s pripisom: »STROKOVNA 

EKSKURZIJA LONDON 2020 – NE ODPIRAJ«. 

Če boste ponudbo dostavili osebno, jo najkasneje do navedenega dneva in ure predajte v tajništvu 

šole. Ponudb, ki jih bomo prejeli po naveden roku, žal ne bomo upoštevali.  

Odpiranje ponudb bo v torek, 12. 11. 2019. Komisija bo izbrala 3 ponudnike in ti bodo povabljeni na 

predstavitev, ki bo v četrtek, 14. 11. 2019. O natančnem času vas bomo obvestili po odpiranju 

ponudb. 

Ponudniki bodo imeli možnost, da svoje programe v 20 minutah predstavijo staršem, dijakinjam in 

dijakom ter razrednikom. Neposredno po predstavitvah bo komisija z glasovanjem izbrala enega 

ponudnika. 

Pri odločitvi bo komisija upoštevala:  

• ceno ekskurzije in njeno uresničljivost;  

• program;  

• reference in dosedanje izkušnje ponudnika z organizacijo podobnih ekskurzij.  

Vse neustrezne ponudbe bodo v postopku izločene.  

O dokončnem izboru vas bomo pisno obvestili in vam v podpis poslali pogodbo, s katero se boste 

obvezali, da boste organizirali ekskurzijo v skladu s ponudbo, na osnovi katere boste izbrani.  

Za dodatne informacije sta pristojna koordinator ekskurzije in ravnatelj šole na naslovu gfml@gfml.si.  

Kakršnokoli agitiranje med dijaki in zaposlenimi na šoli ali izven prostorov šole bo za posledico imelo 

izločitev ponudnika.  

V imenu komisije se vam že vnaprej zahvaljujem za izkazano pripravljenost za sodelovanje. 

Mag. Saša Pergar, prof. 

koordinator ekskurzije 

 Zvonko Kustec, 

ravnatelj 

        


