
 

PROJEKT  

DANAS UČENIK-SUTRA PODUZETNIK 



Cilj projekta 

 podizanje poduzetničkog duha kod učenika, 

usvajanje znanja i vještina potrebnih za 

otvaranje i vođenje vlastitog poduzeća.  

 Nakon završetka obrazovanja učenici u 

ugostiteljskim zanimanjima bili  bi potpuno 

osposobljeni realizirati svoj vlastiti poduzetnički 

pothvat, od ideje do realizacije. 



 



Prvi motivacijski sastanak 

09. rujna 2013. 



Poslovna ideja 

 Naziv tvrtke: hotel “Mons mare” 

 Djelatnost: ugostiteljstvo  

 Usluge:  smještaj, prehrana, organizacija 

kongresa i team building seminara u 

prostorijama hotela, catering 

 Ciljna skupina: vježbeničke tvrtke u ekonomskim 

školama  



Dosadašnje iskustvo škole u radu 

vježbeničke tvrtke 

Školska godina 2011./2012. 

Školska godina 2012./2013. 



Školske godine 2011./2012. osnovana prva 

učenička vježbenička tvrtka 

Sunčani put d.o.o., putnička agencija 



Učenici osmislili usluge putničke agencije 

 Predmet poslovanja naše tvrtke je organizacija 

putovanja zaposlenicima kao poticajno ili nagradno team 

building iskustvo s ciljem postizanja što boljih radnih 

rezultata. 



 Vizija: 

- biti vodeća putnička agencija 

- kupcima omogućiti što bolje i ugodnije putovanje, smještaj, 
aktivnosti i druženje 

 

  Cilj:  

- organizacijom putovanja djelatnicima nekog poduzeća osigurati 
bolji odnos s kolegama, bolji i kvalitetniji timski rad što će 
rezultirati i uspjehu tog poduzeća 

 

   Misija: 

- pouzdanost 

- fleksibilnost 

- pristupačnost  

- odgovornost 

 



 Incentive aranžmani:  

   organiziraju se za potrebe nekog poduzeća 

kao nagradna putovanja ili Team Building 

aktivnosti kojima je cilj što kvalitetniji 

budući radni napredak 

 

 



 orijentirali smo se na aranžmane u regiji jer 

smatramo da prvenstveno trebamo dati priliku 

našim zanimljivim turističkim destinacijama 



iz ponude izdvajamo: 

 

    vikend putovanja  

  Park Prirode Telaščica 

  Nacijonalni Park Paklenica 

 

 

 



 aktivne odmore 

 

 Otok Brač 

 Biograd Na Moru 

 



 djelatnici naše putničke agencije su 

učenici 4.a razreda usmjerenja 
hotelijersko turistički tehničar: 

 

 Andriana Jelenković – voditeljica putničke agencije 

 

 Ian Žonja – voditelj odjela knjigovodtva i financija 

 

 Ivana – Marija Čuka – referent za marketing 

 

 Melissa  Ivana Štrkalj – voditeljica nabave 

 

 Danira Travica – voditeljica prodaje 

 



Predstavljanje na sajmu Vježbeničkih tvrtki 

 Zadar, 10. svibnja 2013. 

 


