
Zapisnik s drugog sastanka Povjerenstva za organizaciju maturalne ekskurzije 

Drugi sastanak povjerenstva za organizaciju maturalne ekskurzije održan je u utorak, 28. siječnja 

2020. godine s početkom u 17.30. Sastanku je prisustvovala ravnateljica dr. sc. Vesna Vlašić i 

profesori Žaklina Bender, Ivan Devčić, Dalibor Kovačević, Laura Rukavina, Maja Regić, Andrea Sovčik. 

Iz Vijeća roditelja prisutni su bili predstavnici 3.a, 3.b, 3.c i 3.d razreda. Iz Vijeća učenika prisustvovali 

su učenici 3.a, 3.c, 3.d i 3.g razreda. Odsutan je bio predstavnik roditelja 3.g razreda i predstavnik 

učenika 3.b razreda. 

Javnom otvaranju i predstavljanju ponuda turističkih agencija nazočili su predstavnik agencije Alga 

travel agency i predstavnik agencije Astralis travel d.o.o. 

 

Dnevni red: 

1. Otvaranje i odabir ponuda koje zadovoljavaju propisane uvjete 

2. Odabir datuma prezentiranja ponuda na roditeljskom sastanku 

 

Ad1. Natječaj za organizaciju maturalne ekskurzije za učenike trećih razreda trajao je od 9. siječnja do 

21. siječnja 2020. godine. Na natječaj se javilo tri turističke agencije: Alga iz Zagreba, APP iz Požege i 

Astralis iz Slavonskog Broda. Predsjednica Povjerenstva za organizaciju maturalne ekskurzije prof. 

Andrea Sovčik otvorila je i pročitala ponude sve tri agencije, a prof. Ivan Devčić bilježio je jesu li 

agencije ispunile uvjete zadane u javnom natječaju. 

Uvjeti koje je Gimnazija postavila u obrascu poziva za organizaciju maturalne ekskurzije su sljedeći: 

- školska ekskurzija će trajati 7 dana sa 6 noćenja 

- odredišta su Grčka i Sjeverna Makedonija 

- planirano vrijeme je od 22. do 28. kolovoza 2020. 

- predviđen broj učenika s mogućnošću odstupanja za tri učenika je 90-99 

- predviđeno je 7 nastavnika u pratnji 

- očekivani broj gratis ponuda je za 5 učenika 

- mjesto polaska je Požega 

- krajnji cilj putovanja je Atena, a usputna odredišta su San Marino, Meteora, Delfi, Peloponez i 

Ohrid 

- prijevoz je brodom i autobusima koji nisu katni ili minibusovi te nema dijeljenja pojedinih 

razreda u više autobusa 

- učenici su smješteni u hotelu s tri zvjezdice u dvokrevetnim, trokrevetnim ili maksimalno 

četverokrevetnim sobama 

- smještaj uključuje 3 polupansiona u Ateni, 1 polupansion blizu Meteora ali ne u samostanu, 1 

polupansion u Ohridu i 1 noćenje na brodu s uključenom večerom i doručkom 

- u ponudi treba navesti imena hotela i nema dijeljenja razreda po hotelima 

- u cijenu ponude treba uračunati ulaznicu za Meteore, vodiča za razgled grada i sve troškove 

pedagoške pratnje s dnevnicama 

- u cijenu ponude treba uključiti i sve navedene stavke putnog osiguranja (osiguranje od 

posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i 

boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja, osiguranje troškova pomoći povratka 

u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti). 



Nakon čitanja ponuda utvrđeno je da je agencija Astralis zadovoljila sve propisane uvjete. Agencija 

Alga nije ispunila uvjet kojim se očekuju gratis ponude za pet učenika. Agencija APP je predvidjela pet 

nastavnika u pedagoškoj pratnji i sedam gratis ponuda za učenike, što je suprotno od očekivanog. 

Agencija APP također ne nudi osiguranje troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u slučaju 

nesreće i bolesti, te ne specifira kakvi su autobusi predviđeni za putovanje, dok je u natječaju traženo 

da ne butu katni ili minibusovi. 

Nakon što su predstavnici turističkih agencija napustili sastanak, pristupilo se glasovanju koje 

agencije su zadovoljile uvjete propisane natječajem. Kako je jedino agencija Astralis zadovoljila sve 

uvjete propisane natječajem, s deset glasova za i jednim protiv izglasano je da ona prolazi na 

natječaju, a ostale dvije ponude se odbijaju. 

 

Ad2. Prof. Andrea Sovčik obavijestila je nazočne da će se roditeljski sastanak za roditelje svih učenika 

trećih razreda održati 5. veljače 2020. godine s početkom u 17.30 te će se tada prezentirati ponuda za 

organizaciju maturalne ekskurzije. 

Sastavni dio Zapisnika je tablica koja je u prilogu. 

 

Zapisničar: 

Laura Rukavina, prof. 

 


