
 
 
 

JAVNI POZIV ZA ODDAJO PONUDB ZA STROKOVNE MATURANTSKE 
EKSKURZIJE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 
 
Po sklepu Komisije za organizacijo strokovnih maturantskih ekskurzij v šolskem letu 2017/2018 in 
sestanka z dijaki, ki bodo potovali s šolo, Vas pozivamo k oddaji ponudb za izvedbo strokovnih 
maturantskih ekskurzij v šolskem letu 2019/2020, in sicer v skladu s spodaj navedenimi pogoji.  
 
 
Pogoji:  

 Strokovne maturantske ekskurzije se bodo izvajale v času od  21. 9. (odhod možen že 20. 9. 
zvečer) do 25. 9. (najkasnejši povratek). Trajajo lahko 4 do 5 dni (oz. do štiri nočitve na 
destinaciji in, če ni izvedljivo drugače še pot na destinacijo oziroma nazaj v kolikor ta ne traja 
dlje kot 12 ur).  

 Cena ekskurzije ne sme presegati 400-450,00 EUR (z DDV).  

 Ponudniki naj predložijo ponudbe samo za naslednje destinacije, in sicer:  
- KANARSKI OTOKI (Gran Canaria – zaželeno ali Tenerife) –za to je NAJVEČJE zanimanje med 

dijaki. 

- ALTERNATIVNE DESTINACIJE: 

o Krf 

o Andaluzija 

o Costa Brava 

 Na poti do letališča (če bo to dopuščal timing) se lahko organizira tudi kak krajši ogled.  

 Predvideno število potnikov: 60-80 dijakov + 4-6 spremljevalcev. Število spremljevalcev mora 
biti v skladu z normativi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (en spremljevalec na 15 
dijakov).  

 Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezno destinacijo, možno pa je več različic 
programa, ki morajo imeti enako vsebino.  

 V ceno morajo biti vključene vse storitve (namestitev s polnim penzionom, vse pristojbine, 
ogledi, prevoz z visokopodnim turističnim avtobusom, vstopnine, vodenje, dnevnice spremlje-
valcev, zavarovanje z asistenco v tujini in zavarovanje ob morebitni odpovedi potovanja).  

 Program ekskurzije mora biti organiziran tako, da vsebuje vsakodnevne strokovno vodene 
oglede določenih lokacij, lahko tudi obiske kulturnih prireditev, v minimalnem obsegu 6 ur 
dnevno. Na programu MORA biti zapisana ura začetka programa in ura konca programa. 

 Prevozno sredstvo do izbrane lokacije je letalo, do letališča pa visokopodni turistični avtobus, 
vlak ali letalo. 

 Programi morajo biti pripravljeni strokovno. Agencija mora vsaki skupini zagotoviti strokovno 
usposobljenega in zanesljivega vodnika (in animatorja, ki pa mora znati skrbeti za zdravo 
zabavo skozi celoten dan, predvsem pa dobro pripraviti družabni del ekskurzije). 

 Program mora vsak dan vključevati organizirane dnevne strokovne in družabne ter večerne 
družabne dejavnosti.  

 Turistična agencija mora omogočiti možnost obročnega plačevanja (najmanj štiri obroke). 
Zadnji obrok se poravna po izvedbi maturantske ekskurzije. 

Dodatna navodila: 



 Strokovno maturantsko ekskurzijo financirajo dijaki tretjih letnikov oz. njihovi starši. Šola ni 
dolžna poravnati morebitnih neporavnanih obveznosti dijakov.  

 Zaradi vse težjih socialnih razmer agencije prosimo za sodelovanje s Šolskim skladom Gimnazije 
Celje – Center pri reševanju omenjenih problemov dijakov, ki si maturantskih ekskurzij ne 
morejo privoščiti. 

 
Zadnji rok za oddajo ponudb je petek, 1. 2. 2019, prosimo pa vas, da nam posredujete naslednje 
dokumente: 

 ponudbo programov za navedene destinacije,  

 predlog pisnega dogovora med agencijo in šolo o organizaciji maturantske ekskurzije 
(dogovor, ne pogodba!),  

 vzorec pogodbe, ki jo bosta podpisala naročnik (starši) in izvajalec (turistična agencija),  

 reference ponudnika pri organizaciji strokovnih ekskurzij za mladino.  
 
Če ponudnik ne bo izpolnil vseh zahtev javnega poziva, bo komisija ponudbo štela za neustrezno in jo 
bo izločila iz nadaljnjega postopka. To bo storila tudi, če bo cena ekskurzije (z DDV) presegla ocenjeno 
vrednost ali če bo ekskurzija trajala več kot določeno s prvo alinejo pogojev tega poziva.   

Ponudnik lahko za pripravo dokumentacije dobi tudi dodatna pojasnila in informacije po elektronski 
pošti na naslovu: strokovna.maturantska.ekskurzija@gcc.si.  

Oddaja ponudb: 
Ponudnik naj dostavi ponudbo v elektronski obliki najkasneje do 1. 2. 2019 na elektronski naslov 
strokovna.maturantska.ekskurzija@gcc.si in hkrati tudi na naslov: Gimnazija Celje - Center, Kosovelova 
ulica 1, 3000 Celje (velja poštni žig 1. 2. 2019). Ponudba naj bo v zaprti ovojnici z navedbo naslova 
ponudnika in njegove odgovorne osebe ter označbo »Ne odpiraj! Ponudba programa za strokovne 
maturantske ekskurzije« v levem zgornjem kotu ovojnice na prvi strani. 
  
Odpiranje in preučitev ponudb, obveščanje ponudnikov: 
Komisija bo obravnavala ponudbe, ki bodo prispele pravočasno. Neustrezno dostavljene ali označene 
ponudbe ne bodo obravnavane. 
 
Odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo komisija izvedla do konca decembra v prostorih Gimnazije Celje 
- Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje.  
Ob nepopolnih ponudbah bo komisija do konca decembra pisno pozvala ponudnike k dopolnitvi 
dokumentacije in določila rok za dopolnitev. Tudi morebitne dopolnitve bo potrebno oddati v 
elektronski obliki na strokovna.maturantska.ekskurzija@gcc.si. 
 
Komisija bo po tem datumu ponudbe predala v odločanje oddelčnim skupnostim, ki bodo morale svojo 
odločitev komisiji sporočiti do 1. 3. 2019. Po tem datumu bo komisija obvestila izbrane agencije. 
 
Predstavitve izbranih programov: 
Predstavitve izbranih programov bodo agencije izvedle na 2. roditeljskem sestanku za 3. letnike 
(predvidoma 14. 3. 2019 ob 17. uri)  v prostorih Gimnazije Celje - Center. Po predstavitvi, kjer bodo 
program potrdili tudi starši, se bo začelo končno zbiranje prijav. 
 
 
Komisija za maturantske ekskurzije 
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