
 
 
 
 
 

 

 

 
MATURANTSKA EKSKURZIJA 2022 

 Osnovni podatki za ponudbo 

Ljutomer, 11. oktober 2021 

 

Spoštovani! 

Na vašo agencijo se obračamo s poizvedbo za organizacijo maturantske ekskurzije. 

Povpraševanje za ponudbo so pripravili dijaki 4. letnikov skupaj s predstavniki šole. Prosim, 

da v pripravi ponudb upoštevate spodaj zapisane zahteve.  

Nekaj osnovnih podatkov: 

Termin:   3. 7. 2018 - 10. 7. 2022. 

1. Čas trajanja: 6-7 dni. 

2. Število udeležencev: okrog 90 dijakov 

3. Predlog destinacij: Grčija (Krfa ali Zakintos) / Španija (Loret de Maar, Barcelona) / 

    Črna gora (Budva) 

4. Prevoz: različne možnosti prevoza (letalo - letalo, letalo - ladja, ladja - letalo, ladja - ladja, 

  avtobus 

a. v primeru letalskega prevoza so možna letališča: Brnik, Maribor, Gradec, Celovec, 

Dunaj, Zagreb, Trst, Budimpešta    

5. Program: pripravi ponudnik 

6. Ponudba mora zajeti oz. upoštevati: 

a. potovanje vseh dijakov na isto destinacijo  

b. potniki nastanjeni v istem hotelu 

c. način prevoza 

d. v ceno mora biti zajeto: 

   - vsi stroški prevozov (nobenih dodatnih doplačil oz. kavcij ali taks), 

 - vse takse, 

 - vse vstopnine, 

 - nočitev s pol penzionom (zajtrk in večerja, brez kosila), 

 - zavarovanje, 

 - vse stroške za morebitne spremljevalce - razrednike 

- spremstvo predstavnikov agencije (vodniki, animatorji, medicinska 

služba); 

 
8. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE 

a. Cena za enega udeleženca. 

b. V kolikor boste ponudili več programov, morajo biti ponudbe ločene. 



 

 

9. POSTOPEK IZBIRE 
Vaše ponudbe pričakujemo do četrtka, 21. oktobra 2022, najkasneje do 14.00 ure, na naslov 

Gimnazija Franca Miklošiča, Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer.  Na kuverto napišite z 

velikimi tiskanimi črkami: MATURANTSKA EKSKURZIJA 2022 – NE ODPIRAJ. V 

kolikor boste ponudbo dostavili osebno, jo predate v tajništvu gimnazije do navedene ure. 

Ponudbe lahko pošljete tudi na e naslov: gfml@gfml.si  Kasnejših ponudb ne bomo upoštevali. 

Na podlagi vaših ponudb se bo komisija odločila in vas povabila na predstavitev programov. 

Predstavitev bo potekala preko video konference. Povabljeni bodo zainteresirani dijaki in 

njihovi starši. Datum predstavitve in povezavo do videokonference vam bomo posredovali 

naknadno. Po končanih predstavitvah bodo zainteresirani izbrali ponudnika za izvedbo 

Maturantske ekskurzije 2022. 

Poleg cene bo komisija upoštevala tudi reference ponudnika in realnost cen. Vse ponudbe, ki 

ne bodo ustrezale naštetim zahtevam, bo komisija izločila iz nadaljnje obravnave. 

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

boste obvezali, da boste izpolnili vašo ponudbo, na osnovi katere ste bili izbrani za 

organizatorja maturantske ekskurzije 2022.  

Za vse dodatne informacije je pristojen samo ravnatelj gimnazije. Kakršno koli neposredno 

agitiranje med dijaki in razredniki v šoli ali izven šolskega prostora oz. izvajanje nelojalne 

konkurence bo imelo za posledico IZLOČITEV PONUDNIKA! 

Vse ponudbe, ki ne bodo ustrezale naštetim zahtevam, bo komisija izločila iz nadaljnje 

obravnave! 

 

V imenu komisije se vam zahvaljujem za vaš interes.  

 

  Franc Čuš, koordinator Komisije za izbiro maturantske ekskurzije 
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