
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER  

Prešernova ulica 34  

9240 Ljutomer  

 

Ljutomer, 29. oktober 2019  

 

POVPRAŠEVANJE Z RAZPISNIMI POGOJI 

ZA IZBIRNO STROKOVNO EKSKURZIJO  

Po Kafkovih in Plečnikovih sledeh v Prago 

Spoštovani!  

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

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

ekskurzije, ki jo sestavljamo spodaj podpisana koordinatorica 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: od 24. 4. 2020 (odhod v jutranjih urah) do 27. 4. 2020 (povratek pozno zvečer). 

Čas trajanja: 3 dni oziroma 2 nočitvi.  

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

Predvideno število dijakov: cca. 50. 

Drugi pogoji:  

• položnice izdaja agencija 

• možnost obročnega odplačila. 

Osnovna cena mora vključevati:  

• prevoz s turističnim avtobusom; 

• namestitev v hotelu/hostlu z vsaj 3 zvezdicami z nočitvijo v največ 4-posteljnih sobah in 

polpenzionom; 

• vstopnine oziroma voznine za vse obvezne oglede in dejavnosti; 

• strokovno spremstvo vodiča z izkušnjami z delom z mladimi; 

• osnovno nezgodno zdravstveno zavarovanje; 

• vse turistične takse; 

• stroške rezervacije; 

• vse stroške za spremljevalce, skladno z veljavno zakonodajo. 

Za doplačilo agencija lahko ponudi:  

• ogled živalskega vrta; 

• turistično zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini;  

• zavarovanje za primer odpovedi oziroma odstopnino. 

Program mora vključevati:  

• Staro mesto z judovsko četrtjo, Staro židovsko pokopališče, Nove mesto, Mala strana - 

mestne znamenitosti; 

• Kafkov muzej, Kafkova rojstna hiša; 

• Hradčani, Plečnikov kip; 

• Cerkev sv. srca Jezusovega; 

• večerna vožnja z ladjico po Vltavi; 

• grad Hluboka; 



• Češki Krumlov. 

Veseli bomo kakršnekoli dopolnitve programa v zvezi s Kafko ali Plečnikom. Možen je tudi ogled 

katerekoli druge češke naravne ali zgodovinske znamenitosti na poti tja oz. nazaj. 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 PRAGA 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 koordinatorica 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. 

Liljana Kosič, prof. 

koordinatorica ekskurzije 

 Zvonko Kustec, 

ravnatelj 

        


