
                              

 

 

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. 

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 

Zvonimira 1,Varaždin 

17.30 polazak natjecatelja i mentora iz hotela Turist u Gospodarsku školu 

Varaždin (u pratnji nastavnika GŠ Varaždin) 

od 18.00 sati 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 

 



                              

 

Utorak, 24. travnja 2018. 

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

do 8.45 dolazak Državnog povjerenstva, natjecatelja i mentora u Gospodarsku 

školu 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 

10.00 – 13.00 Predavanje za mentore, nastavnike i članove Državnog 

povjerenstva u prostorijama 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 

praktikumu 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 

Gospodarsku 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  

 

 



                              

 

Srijeda, 25. travnja2018. 

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

do 8.00 sati dolazak u sportsku dvoranu Gospodarske škole Varaždin, Božene 

Plazzeriano 4, mentori su do ručka slobodni 

8.00 – 9.30 uređenje štandova postavljenih u sportskoj dvorani Gospodarske 

škole Varaždin, 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 

školskom praktikumu Gospodarske škole 

13.45 – 14.30 Proglašenje pobjednika najboljeg vizualnog identiteta štanda, 

najbolje prezentacije vježbeničke tvrtke i nastupa na Državnoj smotri/sajmu 

vježbeničkih tvrtki uz dodjelu medalja, priznanja, pohvalnica i zahvalnica za 

sudjelovanje 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 


