
Z A P I S N I K 

 
 

s 1. sastanka Povjerenstva za provedbu javnog poziva 

i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje višednevne 

školske ekskurzije učenika sedmih razreda  

OŠ Ludbreg u školskoj godini 2017./2018. 

održanog 16. studenog 2017. 

 

 

Sastanak je počeo u 17:30.  

 

Nazočni:   

Ravnateljica Đurđa Kladić; predstavnici roditelja: Rosemarie Munka, Anita Križanić, 

Nevenka Dožajić;  razrednice: Ljudmila Kladić, Marina Hrnčić, Nataša Sedlar, Ana-Marija 

Pošpaić; predstavnici učenika: Tonka Šoša, Dora Međimorec, Patrik Čićek. 

Ravnateljica je pozdravila sve prisutne i predložila sljedeći dnevni red: 

1) Izbor predsjednika Povjerenstva 

2) Popunjavanje obrasca javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke 

nastave 

3) Odluka o datumu objave na stranicama škole 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 1. 

Ravnateljica je na početku sastanka pozdravila sve nazočne i upoznala nas sa Pravilnikom o 

izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Nakon toga 

jednoglasno je izabrana Nataša Sedlar kao predsjednica Povjerenstva.  

Ad 2. 

Zajednički smo popunili obrazac javnog poziva. Dogovorene su destinacije Krk-Cres-Lošinj, 

sa smještajem na Cresu. Predložen je posjet crkvici sv. Lucije u Jurandvoru, franjevačkom 

samostanu na Košljunu, eko-centru Caput Insulae na Cresu, edukacijskom centu Plavi svijet 

na Lošinju te razgled grada Cresa. 

Prednost ima smještaj u hotelima s četiri zvjezdice, a u obzir će se uzimati i smještaj u hotelu s 

tri zvjezdice. Planirano vrijeme realizacije je od 26. lipnja 2018. do 29. lipnja 2018. Predviđeni 

broj učenika je 91 (s mogućnošću odstupanja za 3 učenika) te 6 učitelja. Očekuju se 4 gratis 

ponude za učenike. U ponudu je potrebno uračunati sve ulaznice te troškove za vodiča pojedine 

destinacije. 

Rok dostave ponuda je 29. studenog 2017. Javno otvaranje ponuda održat će se u školi 5. 

prosinca 2017. u 16 sati. Otvaranju ponuda mogu nazočiti predstavnici potencijalnih davatelja 

usluga bez prava sudjelovanja u izboru. 

 

Ad 3. 

Dogovoreni datum objave na stranicama škole je 20. studenog 2017.  

 

Sastanak je završio u 18:15.  

 

                                                                                                   Zapisničar: Nataša Sedlar 



 


