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Znanje je sloboda, moć i kapital ... 
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GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 

Riječ ravnateljice ... 

 

 Dragi učenici i učenice,  uvažene mentorice i mentori, poštovani članovi Državnog 
povjerenstva, dragi gosti! 
 Velika mi je čast i zadovoljstvo što vas u ime naše škole i u svoje osobno ime mo-
gu pozdraviti u Gospodarskoj školi Varaždin povodom Državnog natjecanja iz obrazov-
nih podsektora ekonomija i trgovina Mladi poduzetnik i Smotre/sajma vježbeničkih 
tvrtki učenika ekonomskih i trgovačkih škola.  
 Svjesni važnosti poduzetništva kao temelja razvoja društva, povezivanja teorije 
s praksom, razvijanja kreativnosti, samopouzdanja, međusobne suradnje i interesa za 
bavljenje poduzetništvom, doista smo uvjereni da su ovo natjecanje i smotra sjajna 
prigoda za prezentiranje usvojenih znanja,  vještina i stručnih kompetencija naših 
učenika, mladih ljudi željnih znanja i uspjeha, spremnih da se svojim znanjem i kompe-
tencijama suoče s kompleksnim životnim izazovima. 
 
Drage natjecateljice i natjecatelji! 
 Kao domaćini nastojat ćemo vama i vašim mentorima boravak u našem gradu uči-
niti što ugodnijim i zanimljivijim. Znamo da ste sada usredotočeni na natjecanje i smo-
tru  koji su pred vama, ali ne zaboravite da su ovo natjecanje i smotra također i prigo-
da za međusobno upoznavanje i druženje. 
 Natjecanja i smotre ne bi bilo bez pomoći naših suorganizatora Agencije za stru-
kovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, pa koristim ovu prigodu da Agenciji izrazim 
zahvalnost na podršci u organizaciji natjecanja i smotre. 
 
Drage sudionice i sudionici! 
 Iako će samo najbolji među vama biti proglašeni pobjednicima, želim vam svima 
čestitati na dosadašnjem uspjehu i rezultatima koji su vam omogućili da se plasirate 
na Državno natjecanje. 
 Budite sigurni da se vama ponose i vaši mentori, vaše škole i sredine iz kojih dola-
zite. Već i sam vaš dolazak na ovo natjecanje i na ovu smotru potvrda je vašeg iznim-
nog postignuća, a vaši dosadašnji rezultati već sada su jasan  pokazatelj da pripadate 
među najbolje, dakle među pobjednike. 
 U nadi da će  natjecanje  i smota proteći u pozitivnom ozračju i kolegijalnom na-
tjecateljskom duhu, svima vama želim puno sreće i uspjeha! 
 
 

Ravnateljica: 
Katica Kalogjera Novak, dipl. ing. mat. 
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ORGANIZATORI NATJECANJA 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – Zagreb 
Državno povjerenstvo 

Gospodarska škola Varaždin 
 
 

 
DRŽAVNO POVJERENSTVO 

 

Predsjednica Državnog povjerenstva 
Jasminka PRSTEC, dipl. oec. - Gospodarska škola Varaždin 

 
Tajnica Državnog povjerenstva 
Nina KULJIŠ PALAC, prof.  

Viša stručna savjetnica za ekonomiju, trgovinu i poslovnu administraciju 
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zagreb 

Članovi Državnog povjerenstva 
Graciela BIĆANIĆ, dipl. oec. - Srednja škola Mate Balote Poreč 
Sanja DVORNEKOVIĆ TOMŠIĆ, dipl. oec.– Ekonomska škola Sisak 
Suzana MIKULIĆ, dipl. oec.- birotehnička škola Split 
Branko RUMENOVIĆ, mag. oec.-  Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin 
mr.sc. Andrijana ŽIC - Srednja škola Hrvatsko kralj Zvonimir Krk 

Predstavnik gospodarstva u ocjenjivanju štandova 
Domagoj BORŠČAK, bacc. oec. 

 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR ŠKOLE DOMAĆINA 
 Katica KALOGJERA NOVAK, dipl. ing., ravnateljica Gospodarske škole Varaždin 
 Nina KULJIŠ PALAC, prof. 
 Jasminka PRSTEC, dipl. oec. 
 

 
SURADNICI ORGANIZACIJE DRŽAVNOG  

NATJECANJA I SMOTRE 
 
Irena Ipša, Melanija Klarić, Željka Kristan, Jasminka Kelemen,  
Barbara Dukarić, Nadica Kolarić, Nikolina Vujasinović, Tomislav Biškup, 
Nevenka Bosilj, Mirjana Habek, Štefica Pavlović, Mladen Vitez,  
Ivan Štimac, Ivan Šeruga, Natalija Weisser, Iva Vukotić,  
Nataša Roginek, Ivan Štimac, Ivan Šeruga, Jasminka Horvat,  
Tomislav Purgarić, Davorin Vidaček, Nenad Reich, Matija Lisičak, 
Marko Godinić, Ana Jelić, Petar Kušćar, David Cecelja 

 

GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 
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HODOGRAM NATJECANJA  

Ministarstvo znanosti i obrazovanja,  
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 

Gospodarska škola Varaždin 
 

organiziraju i provode 

 
DRŽAVNO NATJECANJE U DISCIPLINI MLADI PODUZETNIK I 

SMOTRU/SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKI 
23. – 25. travnja 2018. 

 
 
 

HODOGRAM NATJECANJA I SMOTRE 

 
Ponedjeljak – 23. travnja 2018. 
 

Utorak – 24. travnja 2018 

. 

GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 

do 14.00  dolazak  više stručne savjetnice Nine Kuljiš Palac, prof., i članova Državnog 
povjerenstva, smještaj u hotelu Turist, Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin 

16.00 - 17.30  radni sastanak Državnog povjerenstva 

do 16.30  dolazak natjecatelja i mentora, smještaj u hotelu Turist, Aleja kralja Zvo-
nimira 1,Varaždin 

17.30  polazak natjecatelja i mentora iz hotela Turist u Gospodarsku školu Varaž-
din (u pratnji nastavnika GŠ Varaždin) 

od 18.00  akreditacija sudionika Državnog natjecanja i  Smotre/Sajma VT i domjenak  

19.00  svečano otvorenje Državnog natjecanja i Smotre/Sajma VT uz prigodan  
program u školskoj dvorani Gospodarske škole Varaždin  

21.00   večera u hotelu Turist za sudionike Državnog natjecanja i Smotre/Sajma 

7.15 – 8.15  doručak u hotelu Turist za osobe smještene u hotelu 

do 8.45  dolazak Državnog povjerenstva, natjecatelja i mentora u Gospodarsku ško-
lu Varaždin, Božene Plazzeriano 4 

9.00 – 9.45  prozivka natjecatelja, izvlačenje zaporki, broja prostorije, radnog mjesta 
za natjecanje, broja štanda te redoslijed prezentiranja na Sajmu/smotri 

10.00 – 13.00  Državno natjecanje učenika u disciplini Mladi poduzetnik 
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GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 

 
Srijeda - 25. travnja 2018. 

6.30 – 7.30  doručak u hotelu Turist za osobe smještene u hotelu 

do 8.00  dolazak u sportsku dvoranu Gospodarske škole Varaždin, Božene Plazzeria-
no 4, mentori su do ručka slobodni 

8.00 – 9.30  uređenje štandova postavljenih u sportskoj dvorani Gospodarske škole Va-
raždin, Božene Plazzeriano 4 

9.30 – 10.00  obilazak članova Državnog povjerenstva i predstavnika gospodarstva 

10.00 – 11.00  Smotra/Sajam vježbeničkih tvrtki i sajamsko poslovanje (posjet učenika 
i medija) 

11.00 – 12.00  prezentacija vježbeničkih tvrtki u sportskoj dvorani Gospodarske škole 
Varaždin, Božene Plazzeriano 4 

12.00 – 12.30  raspremanje i primopredaja štandova 

12.45 – 13.45  ručak za članove Državnog povjerenstva, natjecatelje i mentore u škol-
skom praktikumu Gospodarske škole 

13.45 – 14.30  Proglašenje pobjednika najboljeg vizualnog identiteta štanda, najbolje pre-
zentacije vježbeničke tvrtke i nastupa na Državnoj smotri/sajmu vježbe-
ničkih tvrtki uz dodjelu medalja, priznanja, pohvalnica i zahvalnica za su-
djelovanje u sportskoj dvorani Gospodarske škole Varaždin 

14.15 – 14.45  svečano zatvaranje Državnog natjecanja i Smotre/Sajma VT u sportskoj 
dvorani Gospodarske škole Varaždin 

15.00  odlazak sudionika Državnog natjecanja i Smotre/Sajma VT 

10.00 – 13.00  Predavanje za mentore, nastavnike i članove Državnog povjerenstva u pros-
torijama škole  

tema: Korištenje edukativnog softvera (ERP-a) u nastavi iz predmeta 
Vježbenička tvrtka (predavanje i radionica) 

predavači:  Iva Vukotić (nastavnica) i Nataša Roginek (nastavnica) 

13.30 – 14.30  ručak za natjecatelje, mentore i Državno povjerenstvo u školskom prakti-
kumu Gospodarske škole  

15.00 – 18.30  turistički obilazak grada Varaždina za natjecatelje i mentore uz stručnu 
pratnju profesora povijesti i učenika Gospodarske škole Varaždin, polazak 
ispred Gospodarske škole u 15.00 sati, predviđeno vrijeme povratka u Gos-
podarsku školu Varaždin u 18.30 sati 

18.45  objava privremene ljestvice poretka  

18.45 – 19.15  žalbeni rok 

19.15 – 19.45  rješavanje žalbi 

20.00  objava konačne ljestvice poretka 

20.45  Proglašenje pobjednika Državnog natjecanja Mladi poduzetnik uz dodjelu 
medalja, priznanja, pohvalnica i zahvalnica za sudjelovanje u hotelu Turist i 
večera u hotelu Turist za sudionike Državnog natjecanja i Smotre/Sajma  
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NATJECATELJI I MENTORI 

UČENICI MENTOR ŠKOLA 

 
KARLA BANKO 
NIKOLINA DOŠLIĆ  
KARLA ŠURAN 
 

 
Jasmina Drobić  
Arslanagić 

 
 
Srednja škola Mate Balote 
Poreč 

 
MARIJA KAURIĆ 
MARTINA KOVAČEVIĆ  
IVANA ŠANTEK 
 

 
 
Suzana Stanković 

 
Srednja škola Glina 
Glina 

 
BARBARA MIKOVIĆ 
ANA TOLIĆ 
BARBARA ZUBEC 
 

 
 
Marin Čuljak 

 
Ekonomska škola Velika Gorica 
Velika Gorica 

 
MATEA MARKOVIĆ 
PETRA MEDVED  
ANTONIJA SALOPEK 
 

 
 
Ljiljana Gračanin 

 
Gimnazija Bernardina Frankopana 
Ogulin 

 
NIKOLINA BAJKOVEC 
NADINE MESARIĆ 
LARA PAVIĆ 
 

 
 
Andrijana Vršić 

 
Ekonomska i trgovačka škola Čakovec 
Čakovec 

 
ANTEA KRSTINIĆ 
IZABELA RAŠIN  
AGATA ZRILIĆ 
 

 
 
Kornelija Peraić 

 
Srednja škola Biograd na Moru 
Biograd na Moru 

GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 
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UČENICI MENTOR ŠKOLA 

 
MELITA HRŠAK 
PATRICIJA PEK  
SANDRA HERCIGONJA 
 

 
 
Dragica Hršak 

 
Srednja škola Zabok 
Zabok 

 
LEONA BOGDAN 
MATEA JENJIĆ  
ŽELJKA PAVLOVIĆ 
 

 
 
Nada Ratković 

 
Srednja strukovna škola Bana 
Josipa Jelačića, 
Sinj 

 
DANIJELA BILONIĆ 
SARA BRAOVAC  
IVAN JURIĆ 
 

 
 
Darija Krstulović 

 
Ekonomska i birotehnička škola Split 
Split 

 
MAJA DMITROVIĆ 
MARTINA VIDOVIĆ  
MONIKA VRESK 
 

 
 
Ivana Švamberger 

 
Srednja škola Marka Marulića 
Slatina 

 
PATRICIJA MESEC 
ANITA SAČIĆ 
KATARINA VUKELJA 
 

 
Željka Maurović  
Benko 

 
Gospodarska škola Varaždin 
Varaždin 

NATJECATELJI I MENTORI 

GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 
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O GRADU DOMAĆINU NATJECANJA ... 

U povijesnoj ogrlici srednjoeuropskih 
gradova Varaždin se danas svom gostu 
otkriva kao rijetki urbani biser - grad  
koji svoj specifični urbani identitet  
pokazuje ne samo postojanom ljepo-
tom stare barokne arhitekture, nego i  
toplinom svojih ljupkih trgova, ulica i  
parkova, a nadasve bogatstvom saču-
vanih muzejskih zbirki. Tako je Varaž-
din i do našeg vremena sačuvao neka 
od bitnih obilježja hrvatskog Beča, kao 
grad baroka, glazbe i cvijeća - ugodno 

odmorište svojim posjetiteljima. Brojne današnje kulturno-povijesne znamenitosti grada 
svjedoče o njegovoj bogatoj povijesti duljoj od osam stoljeća gdje su raskošno, poglavito 
kad je krajem XVIII. stoljeća u vrijeme svog najvećeg procvata bio i glavni grad Hrvat-
ske, živjeli mnogi hrvatski plemići i veleposjednici, obrtnici i umjetnici. 

Varaždin živi vrlo intenzivno tijekom čitave godine smjenjujući na svojim uličnim pozorni-
cama zanimljive turističke sadržaje. Ljubazno Vas poziva na Špancirfest- festival dobrih 
emocija, na koncerte Varaždinskih baroknih večeri, priredbe, izložbe i sajmove, kazališne 
predstave. Ali isto tako i u posjet osobitostima kao što su Stari grad-gradski kompleks u 
kojem su smještene zbirke Gradskog muzeja; Gradska vijećnica – najstarija u Europi, 
gdje već gotovo pet stoljeća stoluje poglavarstvo Grada ; Varaždinsko groblje, biser vrt-
ne arhitekture i park prirode najviše kategorije;  zbirka Svijet kukaca, koja u jednoj od 
brojnih varaždinskih palača pred posjetitelje razastire zagonetni život prirode. Riječ je 
o jedinstvenom muzejskom postavu faune kukaca kontinentalne Hrvatske, u kojem ste u 
istovremeno posjetitelj, istraživač prirode i povjesničar. 

 
Kao svojevrsni grad-muzej, ali i moderno 
sjedište današnje biskupije i Varaždinske 
županije te raskrižje putova iz Srednje Eu-
rope prema Zagrebu i Jadranskom moru, Va-
raždin je privlačno turističko odredište. U 
srcu njegove starinske gradske jezgre svaki 
će posjetitelj moći osjetiti  duh prohujalih 
stoljeća i ljepotu življenja našeg doba. 

GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 
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... VARAŽDIN- turistički biser kontinentalne Hrvatske  

 

Sudeći po opisima velikih gozbi, koje su u pro-
šlosti posebice priređivali varaždinski kuhari, 
trpeza Varaždinaca bila je izuzetno obilna, 
raznovrsna i kvalitetna. Na toj tradiciji varaž-
dinski ugostitelji i danas pripremaju obilje do-
maćih jela po recepturama „iz bakine kuhinje". 
Vrlo ukusni varaždinski klipić i varaždinsko 
kiselo zelje najrašireniji su specijaliteti iz ku-
linarske prošlosti ovog kraja i obvezni dio pre-
djela u gotovo svim varaždinskim restoranima. 

Dođete li u Varaždin od polovice travnja do 
listopada, bilo kojeg dana u tjednu, u cen-
tru grada dočekat će vas stari zanati na 
Trgu tradicijskih obrta, gradski će Vam 
kovač iskovati Varaždinski medaljon. Svake 
subote od 11 do 12 sati ispred Gradske vi-
jećnice nazočit ćete u pratnji gardijskih 
bubnjara atraktivnoj smjeni straže pripad-
nika Varaždinske građanske garde, popu-
larnih "purgara", jednog od varaždinskih 
simbola, čija je tradicija duga više od dva i 
pol stoljeća. 

Varaždin je grad koji svakako vrijedi posjetiti jer nikoga ne ostavlja ravnodušnim!  

GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 



 

 

 
Stranica 10 

O ŠKOLI DOMAĆINU NATJECANJA 

Prvi tragovi današnje Gospodarske škole vraćaju nas u 
daleku 1846. godinu kada je osnovana Gremijalna trgo-
vačka škola i 1886. kada je osnovana Šegrtska škola. 
Tadašnji trgovci izradili su nastavni plan i program po 
uzoru na pečušku i ljubljansku školu s trogodišnjim ško-
lovanjem. 
Pod istim nazivom Škola radi do 1. veljače 1904. godine 
kada dobiva naziv Trgovačka zadružna škola, a 1921. go-
dine Opća obrtnička škola Varaždin. 
U nju su se mogli upisati dječaci koji su navršili 12 godi-
na. Zanimljiv je podatak da je prva djevojčica upisana u 
Šegrtsku školu tek 1929. godine, i to za zanimanje kro-
jačica. 

GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 

Škola je mijenjala naziv: 1935. naziva se Stručna produžna škola grada Varaždina, od 
1947. Škola učenika u privredi, 1967. Škola za obrazovanje KV i VKV radnika mješo-
vitih struka, 1973. Srednjoškolski centar 32. divizije. Raspadom SFRJ škola dobiva 
naziv Tehnička, industrijsko- obrtnička i trgovačko- ugostiteljska škola Varaždin, a 
7. srpnja 1992. godine ta je škola ukinuta te su umjesto nje, kao pravni sljednici, os-
novane  Srednja strukovna škola i Gospodarska škola. 
U našoj školi obrazuju se budući ekonomisti, komercijalisti, upravni referenti, poslo-
vni tajnici, prodavači i administratori te hotelijersko-turistički tehničari, hotelijer-
sko-turistički komercijalisti, konobari i kuhari. 
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I ove školske nastavljamo s organizacijom dodatne i fa-
kultativne nastave, s radom Centra izvrsnosti iz poduze-
tništva, Vježbeničkim ERP-om te s radom Školskog 
športskog društva GOŠK i  Učeničke zadruge „Sunce“, s 
organizacijom talent-showa „Max sucht den Superstar 
II“ i mnogim drugim aktivnostima. 
U stalnoj težnji da se edukacija i odgoj u školi ne provo-
de samo putem nastavnih sadržaja, već i kroz različite 
vrste ostalih školskih aktivnosti, svake  školske godine 
obilježavamo Dane kruha, Međunarodni dan kuhara, Dan 
Europe, Dan stranih jezika, Olimpijski dan… 

GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 

Naši učenici volontiraju u Varaždinskoj bolnici i Caritasu, posjećuju kazališne preds-
tave i muzeje grada Varaždina te odlaženjem na izlete; imaju prigodu nazočiti knji-
ževnim susretima u Školskoj knjižnici i biti aktivni u radu Vijeća učenika. 
Naša je vizija podizati kvalitetu srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u području 
ekonomije, trgovine i poslovne administracije te turizma i ugostiteljstva, idući uko-
rak s teorijskim i praktičnim saznanjima i metodama rada, s ciljem odgoja i obrazo-
vanja mladih ljudi, spremnih da se svojim znanjem i kompetencijama suoče s kom-
pleksnim životnim izazovima  

Kao  jedan od najznačajnijih  rezultata uspješne realizacije IPA projekta ECHO, 
školske godine 2012./2013., na Gospodarskoj školi Varaždin osnovane su - kao prve 
u Hrvatskoj - Ekonomska i Turistička gimnazija, u koje je ove školske godine upi-
sana i šesta generacija naših gimnazijalaca. 

 

 
 

U proteklim školskim godinama uspješno smo sudjelovali  u projektu „CRO H 4 EU“ 
– Implementacija kulturne baštine u kurikulum stručnih škola, i to kao škola-
partner Komercijalnoj i trgovačkoj školi Split, a s radom na projektima nastavili 
smo provođenjem  EU projekata – „SIGN 2 ME“ i „SEM“, „Interdisciplinarni kuri-
kulum srednjih strukovnih škola", „Heureka", „Moja karijera u ugostiteljstvu i tu-
rizmu", „3P" i Prekvalifikacijom do posla.  
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NAŠI USPJESI NA DRŽAVNIM I  
MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA 

GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 

Školska godina 2012./2013. 
1. mjesto POSLOVNI PLAN 

Školska godina 2007./2008. 
1. mjesto  MLADI PODUZETNIK 

Školska godina 2009./2010. 
1. mjesto GASTRO 

Školska godina 2012./2013. 
1. mjesto KOMPJUTORSKA  

DAKTILOGRAFIJA 

Školska godina 2012./2013. 
1. mjesto PRODAVAČ 

 

GASTRO  - u svim disciplinama  
(kuhari, konobari, hotelijersko-turistički tehničar) 

Školska godina 2009./2010. 
1. mjesto KOMERCIJALIST 

Školska godina  2010./2011. 
2. mjesto  

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO  

Školska godina 2012./2013. 
1. mjesto 

Međunarodni plivački miting za osobe s  
invaliditetom ''ALPE ADRIA MITING'' 

Školska godina  2011./2012. 
1. mjesto POSLOVNI TAJNIK 
2. mjesto POSLOVNI TAJNIK 

Školska godina 2012./2013. 
1. mjesto ŠPANJOLSKI JEZIK 

Školska godina 2012./2013. 
1. mjesto RHYTMIC TWIRL 
EUROPSKO PRVENSTVO 

Uspješna natjecanja  
Školskog sportskog društva GOŠK  

u raznim sportskim disciplinama 



 

 

 
Stranica 13 

Regionalno natjecanje  
mladih kuhara METRO  
Junior Top Chef 2017. 

NAŠI USPJESI NA DRŽAVNIM I  
MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA 

GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 

Školska godina 2013./2014. 
1. mjesto POSLOVANJE AGENCIJE 

Školska godina 2013./2014. 
1. mjesto KOMERCIJALIST 

Školska godina 2015./2016. 
1. mjesto   

DANI KSAEVRA  
ŠANDORA GJALSKOG 

Školska godina 2013./2014. 
1. mjesto  

10. DANI HRVATSKOG KULINARSTVA 

Školska godina 2014./2015. 
1. mjesto  PRODAVAČ 

Školska godina 2014./2015. 
1. mjesto KOMERCIJALIST 

Školska godina 2014./2015. 
1. mjesto POSLOVNI TAJNIK 

Školska godina 2015./2016. 
3. mjesto POSLOVNI IZAZOV 

Školska godina 2015./2016. 
UČENIČKA ZADRUGA ''SUNCE'' 

NAJBOLJI PROIZVOD 

OLIMPIJSKO  
KUHARSKO SREBRO,  

listopad 2016 
Marin Sambolek   

Srebrna medalja na  
Kulinarskoj olimpijadi  

u Erfurtu u Njemačkoj 

Školska godina 2015./2016. 
2. mjesto KOMERCIJALIST 

Školska godina 2015./2016. 
2. mjesto POSLOVNI TAJNIK 

Školska godina 2016./2017. 
3. mjesto KOMERCIJALIST 



 

 

 

Božene Plazzeriano 4 
42000 Varaždin 
 

Telefon: 042 49 22 72 
Faks: 042 33 07 86 
E-pošta: gospodarska.skola@skole.hr 
gospodarska.skola@skole.hr  

  web   ss-gospodarska-vz.skole.hr 
 Facebook  www.facebook.com/gospodarska.skolavarazdin  

Gospodarska škola Varaždin 

Pomogli su u organizaciji Natjecanja i Smotre/sajma... 

 

 

… Izdavač: Gospodarska škola Varaždin  
… Za izdavača: Katica Kalogjera Novak, dipl. ing. mat. 
… Urednica: Željka Kristan, prof. 
… Uredništvo: 

… Katica Kalogjera Novak, dipl. ing. mat. 
… Željka Kristan, prof. 
… Jasminka Prstec, dipl. oec. 

… Grafički dizajn: 
… mr. sc. Jasminka Kelemen, dipl. inf. 

 
 
 
 
 
 

Varaždin, travanj 2018. 

Impresumm 

GOSPODARSKA ŠKOLA 
VARAŽDIN 

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE 
I OBRAZOVANJE ODRASLIH 


