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Na temelju Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada i Vremenika Izradbe i obrane 

završnog rada,  Prosudbeni odbor za organizaciju i provedbu Izradbe i obrane 

završnog rada Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin na svojoj sjednici od 

22. svibnja  2018., utvrdio je 

 

VREMENIK  ZA OBRANU, BROJ UČENIKA PO DANIMA I ISPITNIM 

PROSTORIJAMA U LJETNOM ROKU ŠKOLSKE 2017./2018. GODINE 

 

I. Obrazovni sektor ELEKTROTEHNIKA, zanimanje: TEHNIČAR ZA 

ELEKTRONIKU (4E4) 
 ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 15:00 sati (7 učenika) 

 ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 17:00 sati (7 učenika) 

Obrana završnog rada održat će se u učionici  P-21 

 utorak, 29. svibnja 2018. u 9:00 sati (6 učenika) 

 utorak, 29. svibnja 2018. u 10:30 sati (5 učenika) 

Obrana završnog rada održat će se u učionici  S-7 

 

 

II. Obrazovni sektor ELEKTROTEHNIKA, zanimanje: 

ELEKTROMEHANIČAR (3E) 

 utorak, 29. svibnja 2018. u 15:00 sati (6 učenika) 

 utorak, 29. svibnja 2018. u 16:30 sati (6 učenika) 

 srijeda, 30. svibnja 2018. u 15:00 sati (6 učenika) 

 srijeda, 30. svibnja 2018. u 16:30 sati (6 učenika) 

Obrana završnog rada održat će se u učionici   P-21 

 

III. Obrazovni sektor  EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA 

ADMINISTRACIJA, zanimanje: UPRAVNI REFERENT (4D) 
 ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 15:00 sati (6 učenika) 

 ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 17:00 sati (6 učenika) 

 utorak, 29. svibnja 2018. u 15:00 sati (6 učenika) 

 utorak, 29. svibnja 2018. u 17:00 sati (6 učenika) 

Obrana završnog rada održat će se u učionici  P-22 
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IV. Obrazovni sektor  EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA 

ADMINISTRACIJA, zanimanje: KOMERCIJALIST (4K) 
 ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 15:00 sati (5 učenika) 

 ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 17:00 sati (4 učenika) 

 utorak, 29. svibnja 2018. u 15:00 sati (5 učenika) 

 utorak, 29. svibnja 2018. u 17:00 sati (4 učenika) 

Obrana završnog rada održat će se u učionici  P-24 

 

 

Napomena: Za detaljan raspored (popis) učenika po danima, satima i ispitnim 

prostorijama učenici mogu kontaktirati Školu  na tel. 052 624 017 ili razrednike. 

 

 

    2. sjednica Prosudbenog odbora održat će se u petak, 1. lipnja 
2018. u 14:30 sati   

 

 

 

Pazin, 22. svibnja 2018.                                               Predsjednik Prosudbenog odbora 

                                                                                           

Josip Šiklić, prof.  

 


