
 

 

  

 

 
MATURANTSKA EKSKURZIJA 2017 

 Osnovni podatki za ponudbo 

Ljutomer, 11. oktober 2016 

 

Spoštovani! 

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

Povpraševanje za ponudbo je pripravila Komisija za organizacijo maturantske ekskurzije, ki 

jo sestavljajo predstavniki staršev, dijakov in razredniki 3. letnikov. Prosim, da v pripravi 

ponudb upoštevate spodaj zapisane zahteve.  Pripravili smo tudi predloge štirih konkretnih 

programov, v okviru katerih pripravite vaše ponudbe. Osnovna zahteva šole je, da ekskurzija 

vključuje tridnevno strokovno ekskurzijo z avtobusom po izbrani državi, in da je upoštevan 

željen prevoz glede na destinacijo.  

1. Termin:   1. 9. 2017 - 7. 9. 2017. 

2. Čas trajanja: 7 dni. 

3. Razredi: 5 razredov – cca. 100 dijakov in dijakinj. Tistim, ki ne zmorejo plačila, se 

solidarno pokriva del stroška. Regulira šola. 

4. Država: Grčija / Španija / Sicilija   

5. Prevoz: LETALO – LETALO (Grčija, Španija, Sicilija); LETALO – LADJA, LADJA – 

LETALO (Grčija)  

6. Predlagani programi: GLEJ PRILOGO 

7. Ponudba mora zajeti oz. upoštevati: 

a. potovanje vseh oddelkov na isto destinacijo ni zahteva  

b. vsak razred z razrednikom nastanjen v svojem ali skupnem hotelu (brez delitve 

razredov); 

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 razrednike (5), 

- na oddelek en spremljevalec agencije (24 ur na dan); v kolikor na 

ekskurzijo potujejo skupaj več kot štirje oddelki, mora biti en  

spremljevalec absolvent ali študent 5. ali 6. letnika medicine; 

e. za dneve pouka mora biti organizirana strokovna ekskurzija z lokalnim vodičem 

(z izdelanim in predloženim programom) – tridnevna strokovno vodena ekskurzija z 

avtobusom po izbrani državi; 



 

 

 
8. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE 

a. Cena za enega udeleženca, ki mora upoštevati točke 1., 2., 5. in 7. za predlagani 

program. 

b. V kolikor boste ponudili več programov (upoštevajte točko 4), morajo biti ponudbe 

ločene. 

9. POSTOPEK IZBIRE 
Vaše ponudbe pričakujemo do ponedeljka, 7. novembra 2016, najkasneje do 14.00 ure, na 

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

z velikimi tiskanimi črkami: MATURANTSKA EKSKURZIJA 2017 – NE ODPIRAJ. V 

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

Kasnejših ponudb ne bomo upoštevali. 

Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 7. novembra 2016. Komisija bo izbrala do 3 ponudbe. 

Izbrani ponudniki bodo pozvani na 20 minutno predstavitev. Predstavitev programov bo v 

četrtek, 10. novembra 2016 ob 18.00 uri na Gimnaziji Franca Miklošiča. Programe boste 

predstavljali pred dijaki in njihovimi starši (zaradi števila prisotnih se bo predstavitev 

ponovila večkrat). O izbiri za predstavitev ponudbe boste obveščeni preko elektronske pošte 

oz. preko telefona.  

Po končanih predstavitvah bo komisija izbrala ponudnika za izvedbo Maturantske ekskurzije 

2017. 

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 maturantskega izleta 2017.  

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 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA: PREDLAGANI PROGRAMI 

program številka 1: GRČIJA (Atene, Peloponez, Zakintos) / letalo – letalo (letalo – ladja; 

ladja - ladja) 

1. DAN: SLOVENIJA – GRČIJA (Atene)  

Zbor v Ljutomeru v  zgodnjih jutranjih urah in odhod avtobusa proti letališču. Prevoz z letalom 

do Grčije - Atene. Namestitev, nekaj časa prosto za samostojni sprehod po glavni tržnici Plaka. 

Nočitev. 

2. DAN:  ATENE 

V Atenah ogled:  Akropole, trgov Sintagma in Omonia, stadiona, ki je bil zgrajen za prve 

olimpijske igre moderne dobe, Plake, Akademije, Univerze in Univerzitetne knjižnice, 

Hadrijanovih vrat…. Popoldne odhod proti Korintskemu prekopu. Nočitev 

3. DAN: KORINTSKI PREKOP – EPIDAUROS - MIKENE 

Ogled Korintskega prekopa. Potovanje po grški pokrajini Argolidi in ogled Epidaurus in 

Dionzievo gledališče. Obisk, Miken. Ogled ostankov trdnjave in Agamemnonove palače s 

kiklopskimi zidovi in Levjimi vrati ter Atrejeve zakladnice. Nočitev 

4. DAN: OLIMPIA - ZAKINTOS  

Ogled arheoloških ostankov v kraju Olimpija, kraju antičnih olimpijskih iger. Vožnja z 

trajektom do Zakynthosa. Namestitev v hotelu. 

5. DAN: ZAKINTOS  

Kopanje in vodne igre. 

6. DAN: ZAKINTOS  

Kopanje in vodne igre. 

7. DAN: ZAKINTOS– SLOVENIJA 

Prosto dopoldne za kopanje in nakupe. Polet nazaj v Slovenijo. Transfer iz letališča v Ljutomer 

(možnost prevoza z ladjo po programu). 

program številka 2: GRČIJA (Solun, Meteora, Krf) / letalo – letalo (letalo – ladja; ladja - 

ladja) 

 1. DAN: SLOVENIJA – GRČIJA (Solun) 

Zbor v Ljutomeru v  zgodnjih jutranjih urah in odhod avtobusa proti letališču. Prevoz z letalom 

do Grčije - Soluna. Namestitev, nekaj časa prosto za samostojni sprehod po mestu. Nočitev. 

2. DAN: SOLUN – VERGINA 

Voden ogled mesta Soluna. Vožnja v okolico Soluna in ogled Vergine – grobnice Filipa 

Makedonskega, Pelle – prestolnice antične Makedonije. Solun – nočitev 

3. DAN  METEORA 

Vožnja do Meteore. Ogled enega izmed samostanov. Nočitev. 

4. DAN: KRF 

Vožnja z trajektom do Krfa. Namestitev v hotelu. 

5. DAN: KRF 

Kopanje in vodne igre. 

6. DAN: KRF  

Ogled glavnega mesta Krf. Kopanje in vodne igre. 

7. DAN: KRF– SLOVENIJA 



 

 

Prosto dopoldne za kopanje in nakupe. Polet nazaj v Slovenijo. Transfer iz letališča v Ljutomer 

(možnost prevoza z ladjo po programu). 

program številka 3: ŠPANIJA / KATALONIJA (Barcelona, Costa Brava) / letalo - letalo 

1. DAN: SLOVENIJA – ŠPANIJA (Barcelona) 

Zbor v Ljutomeru v  zgodnjih jutranjih urah in odhod avtobusa proti letališču. Prevoz z letalom 

do Španije - Barcelona. Namestitev v Barceloni, nekaj časa prosto za samostojni sprehod po 

mestu. Nočitev. 

2. DAN: BARCELONA 

Voden ogled mesta Barcelone in ogled najpomembnejših turističnih tok oz. zanimivosti 

(Sagrada famillia, La Rambla, Nonu Camp, Barri Gotico). Nočitev. 

3. DAN  BARCELONA Z OKOLICO Avtobusni izlet v Montserrat, Girono, Figueras... 

Prihod v LLoret de Mar. 

4. DAN: LLORET DE MAR 

Kopanje in vodne igre. 

5. DAN: LLORET DE MAR 

Kopanje in vodne igre. 

6. DAN: LLORET DE MAR 

Kopanje in vodne igre. 

7. DAN: LLORET DE MAR– SLOVENIJA 

Prosto dopoldne za kopanje in nakupe. Polet nazaj v Slovenijo. Transfer iz letališča v 

Ljutomer. 

program št. 4: SICILIJA / letalo - letalo  

1. DAN: SLOVENIJA – SICILIJA  

Zbor v Ljutomeru v  zgodnjih jutranjih urah in odhod avtobusa proti letališču. Prevoz z letalom 

do Palerma. Namestitev v Palermu, nekaj časa prosto za samostojni sprehod po mestu. 

Nočitev. 

2. DAN: PALERMO 

Voden ogled mesta Barcelone in ogled najpomembnejših turističnih tok oz. zanimivosti.  

Prosto popoldne. Nočitev. 

3. DAN  IZLET PO OTOKU 

Avtobusni izlet po delu otoka in ogled nekaterih kulturno-zgodovinskih in turističnih točk 

(primeri: Etna, Sirakuze, Catanija, Agrigento …). Nočitev.  

4. DAN: ODDIH NA OBALI 

Kopanje in vodne igre. 

5. DAN: ODDIH NA OBALI 

Kopanje in vodne igre. 

6. DAN: ODDIH NA OBALI 

Kopanje in vodne igre. 

7. DAN: ODHOD DOMOV 

Prosto dopoldne za kopanje in nakupe. Polet nazaj proti domu. Transfer iz letališča v 

Ljutomer. 

 


