PODJETNIŠTVO šol. leto 2021/22
Pri podjetniškem krožku se dijaki spoznajo in izvedejo aktivnosti po programu JA Worldwide.
Te aktivnosti so: iskanje idej s pomočjo metode brainstorming za izbrani problem, izdelava poslovnega modela
Canvas, izbira dejavnosti podjetja, ustanovitev podjetja, izbira imena, izdelava logotipa, izbira kadra, oblikovanje
trženjske strategije, prodaja delnic, izdelava izdelka, izvajanje prodajnih aktivnosti, aktivno sodelovanje v
promocijskih aktivnostih, pisanje poslovnega poročila, udeležba na sejmu in tekmovanju na državnem nivoju,
zaprtje podjetja.

Vse aktivnosti v šolskem letu 2021/22 financira SPIRIT Slovenija - Projekt SPIRIT –
Mladim se dogaja, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo.
Več na povezavi: https://www.spiritslovenia.si/
Vključeni pa smo tudi v program Moje podjetje, ki ga izvaja Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih.

Uspeh dijaških podjetij CampFire in Ladrfar na nacionalnem
tekmovanju MOJE PODJETJE 2022
Dijaški podjetji CampFire in Ladrfar sta se pod mentorstvom Tanje Pirih na tekmovanju za Podjetje leta po
regionalnih izborih uvrstili med 26 podjetij, ki so se udeležila nacionalnega tekmovanja. To je potekalo 6. maja
2022 na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani.

Po opravljenih intervjujih je podjetje CampFire osvojilo štiri druga mesta, in sicer v kategorijah:

podjetje leta, najbolj inovativen izdelek, najbolj izviren slovenski izdelek in najboljša podjetniška ideja po
izboru mentorjev.
Člana podjetja sta: Matic Mohorič in Luka Dolenc, dijaka 4. letnika programa strojni tehnik. Ker je bila letošnja
tema Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih krožno gospodarstvo, sta dijaka iz dveh odpadnih avtomobilskih
platišč izdelala priročen, prenosen in trpežen žar s pokrovom in unikatnim izgledom.

Podjetje Ladrfar pa je po opravljenih intervjujih osvojilo tri tretja mesta, in sicer v kategorijah:
EIT RAW MATERIALS – krožno gospodarstvo, najboljša podjetniška ideja po izboru mentorjev in najboljša
podjetniška ideja po izboru JA alumnov.
V podjetju, katerega člani so: Avdulah Atlagić, Aleks Derlink, Andraž Klemen, Anže Nagode in Žan Podobnik, dijaki
4. letnika programa strojni tehnik, so reševali problem prevelikih in težkih samokolnic, ki pri shranjevanju
zavzamejo veliko prostora; kot rešitev problema so izdelali zložljivo samokolnico z nosilci za prevoz vrtnega
orodja.

Dijaki so tekom šolskega leta spoznali in izkusili vse faze vodenja podjetja, od ustanovitve podjetja s prodajo
delnic in razdelitve nalog do same izdelave in trženja. Oblikovali so tudi logotip podjetja in spletno stran. Dodobra
so spoznali tudi sami sebe in ugotovili, kako pomembno za dosego skupnih ciljev je sodelovanje v skupini.

Več na povezavi: https://www.jaslovenija.si/post/zmagovalno-podjetje-leta-2022-je

REGIJSKI PREDIZBOR JA NTMP 2022
Dijaški podjetji CampFire in Ladrfar sta se na tekmovanju za Podjetje leta predstavila na regionalnih izborih V
Ljubljani, 15. 4. 2022, ki so potekala na 4 lokacijah in sicer v Kopru, Škofji Loki, Celju in Ljubljani.

Tekmovanje POPRI
Obe podjetniški ideji CampFire in Ladrfar, ki sta bili oddani na letošnje tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo
– POPRI sta se uvrstili med 12 polfinalistov v kategoriji dijaki v Primorski regiji.
Na tekmovanje se je prijavilo več kot 340 mladih s 122 podjetniškimi idejami iz cele Slovenije.
Pod mentorstvom Tanje Pirih so dijaki Matic Mohorič, Luka Dolenc in Tobia Dobravec s podjetniško idejo
CampFire reševali problem prevelikih in nerodnih žarov, skupina Ladrfar, ki jo sestavljajo Žan Podobnik, Avdulah
Atlagić, Andraž Klemen, Anže Nagode in Aleks Derlink pa so reševali problem prevelikih samokolnic, ki pri
shranjevanju zavzamejo ogromno prostora. Podrobnejše bodo problem in njegovo rešitev dijaki predstavili na
regijskih predizborih, ki bodo v torek, 8.3.2022, v Primorskem tehnološkem parku v Šempetru.
Ekipa LADRFAR na predstavitvi, 8. 3. 2022, v Primorskem tehnološkem parku v Šempetru.

Ekipa CAMPFIRE na predstavitvi, 8. 3. 2022, v Primorskem tehnološkem parku v Šempetru.

Podjetniške delavnice
V okviru Kulturnega maratona, pod mentorstvom Žana Menarta v sodelovanju s Primorskim tehnološkim
parkom:
- so dijaki 3. t v ponedeljek, 24. 1. 2022 tri šolske ure sodelovali na Podjetniških delavnicah, kjer so se spoznali s
koraki podjetništva. Vsaka skupina je na osnovi predlogov vsakega člana izbrala skupen problem, za katerega so
iskali ideje in možne rešitve. Nato pa so za izbrano rešitev izdelali poslovni model Canvas.

dijaki 4. t pa so v torek, 25. 1. 2022, prav tako tri šolske ure preko Zoom povezave po skupinah
nadgradili Canvas poslovne modele za svoje že izbrane podjetniške ideje.

Delavnica CANVAS POSLOVNEGA MODELA
Predavateljica Tanja Skok iz Srednje ekonomsko-poslovne šole iz Kopra je dijakom dne 13. 12. 2021
predstavila poslovni model Canvas, katerega so dijaki tudi samostojno izdelali za svojo poslovno idejo.

Nato pa so dijaki dne 20. 12. 2021 svoje poslovne modele predstavili predavateljici in tako izboljšali
svoje poslovne modele.

TEKMOVANJE POPRI 2022
Gospa Regina Bajc iz Primorsko tehnološkega parka, ki je vodja podjetniških programov je nam dne 3.
12. 2021 predstavila tekmovanje Popri.
Več na povezavi: https://popri.si/

Inovacijski kamp JA Slovenija 2021
V četrtek in petek, 18. in 19. 11. 2021 smo se udeležili 3. Junior Achievement inovacijskega kamp
2021. Dijaki Anže Jereb, Bor Gantar, Jošt Svetličič, Domen Pogorelec in Jaka Volarič so reševali izziv
odpadne elektronske opreme. Poiskali so svojo rešitev izziva, za katero so pripravili Canvas poslovni
model in ga tudi predstavili.
Več na povezavi: https://www.jaslovenija.si/post/kaj-pa-se-je-zgodilo-na-leto%C5%A1njem-ja-

inovacijskem-kampu-2021

Inovacijski kamp 2021
Škofijska klasična gimnazija, 4.11. - 6. 11. 2021

Sedem dijakov naše šole, in sicer Denis Jurca in Sare Zećiri iz 3. b, Selma Šakanović in Almedina Čović iz
3. m ter Jani Božič, Dino in Dina Šakanović iz 2. m smo se pod mentorstvom Tanje Pirih v času od 4. 11.
do 6. 11. 2021 udeležili inovacijskega kampa, ki je potekal na Škofijski klasični gimnaziji. Vseh prijavljenih
dijakov je bilo kar 56, in sicer s 6 različnih šol. Sodelovale so ŠKG, Gimnazija Franceta Prešerna, SEPŠ
Koper, Gimnazija Jurija Vege Idrija, Gimnazija Moste in Gimnazija Šentvid.
Dijaki GJV in SEPŠ Koper pa smo v Zavoda sv. Stanislava v teh dneh tudi bivali.
Predstavil se nam je podjetnik gospod Urban Ropotar, ki nam je tudi zastavil izziv. Po skupinah smo nato
iskali ideje in možne rešitve za podani izziv. Pred kosilom in po njem smo imeli z mentorjem Jernejem
Pangeršičem predavanje in delavnice o prototipiranju.
Drugi dan smo začeli z delavnico o poslovnem modelu CANVAS, katerega smo nato izdelali po skupinah.
Nato je sledila še delavnica o inoviranju, ki je potekala v angleščini, saj so bili na njej prisotni tudi gostje,
profesorji iz Avstrije. Vodil jo je Aleš Ugovšek. Nato pa smo v skupinah nadaljevali z oblikovanjem
poslovnega modela in se pripravljali na predstavitev pred komisijo.
Tretji dan sta nam Petra Ilar in Teja Primožič razložili, kako naj poteka javni nastop. Tsako smo se lažje
pripravili na predstavitev skupin, ki se je začela ob 13. uri. Po predstavitvah je sledila razglasitev
zmagovalca. Najboljšo rešitev na zastavljeni izziv je prispevala skupina dijakov, ki se je ukvarjala s
prodajnim izdelkom: leseno zobno ščetko.
Utrinki iz kampa na povezavi: https://www.stanislav.si/zavod/inovacijski-kamp-2021/
Almedina Čović

PODJETNIŠTVO šol. leto 2020/21
Pri podjetniškem krožku se dijaki spoznajo in izvedejo aktivnosti po programu JA Worldwide.
Te aktivnosti so: iskanje idej s pomočjo metode brainstorming za izbrani problem, izdelava poslovnega modela
Canvas, izbira dejavnosti podjetja, ustanovitev podjetja, izbira imena, izdelava logotipa, izbira kadra, oblikovanje
trženjske strategije, prodaja delnic, izdelava izdelka, izvajanje prodajnih aktivnosti, aktivno sodelovanje v
promocijskih aktivnostih, pisanje poslovnega poročila, udeležba na sejmu in tekmovanju na državnem nivoju,
zaprtje podjetja.

Vse aktivnosti v šolskem letu 2020/21 financira SPIRIT Slovenija - Projekt SPIRIT – Mladim se dogaja,
javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Več na povezavi: https://www.spiritslovenia.si/

Vključeni pa smo tudi v program Moje podjetje, ki ga izvaja Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih.

Dijaško podjetje ReGarden
Dijaško podjetje ReGarden je izmed 63 podjetji, ki so sodelovala z Zavodom za spodbujanje podjetnosti mladih
in pod mentorstvom Tanje Pirih, na tekmovanju za Podjetje leta, uvrstila v finale v dveh kategorijah. Po
opravljenih intervjujih, pa je podjetje osvojilo prvo mesto v kategoriji za najboljšo prilagoditev na COVID-19.
Dijaki so tekom šolskega leta spoznali in izkusili vse faze vodenja podjetja, od ustanovitve podjetja s prodajo
delnic, razdelitve nalog, samo izdelavo ter trženjem. Oblikovali so tudi logotip podjetja in spletno stran. Dodobra
so spoznali tudi sami sebe in ugotovili kako pomembno je sodelovanje v skupini za dosego skupnih ciljev.
Člani podjetja so: Patrik Felc, Tadej Gnezda, David Bogataj, Anej Pirih in Maks Božnar iz 4. Letnika strojni tehnik.
Ker je bila letošnja tema Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih, krožno gospodarstvo, o se dijaki odločili za
izdelavo vrtnega pohištva iz odpadnega materiala. Podjetje iz odpadnih avtomobilskih gum in odpadnih kolesnih
obodov koles izdeluje unikatno, na vremenske vplive odporno in ugodno tipsko ali po želji kupca, vrtno pohištvo.
Sedalna površina stolov in odlagalna površina mize je izdelana iz mozaika iz odpadnih keramičnih ploščic,
plastičnih zamaškov in odpadnih Al ostružkov, prav tako po želji kupca.

Več o sami izdelavi si lahko ogledate na spletni strani: https://podobnik07.editorx.io/mysite

Vse aktivnosti v tem šolskem letu je financiral SPIRIT Slovenija - Projekt SPIRIT – Mladim se dogaja,
javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Delavnica CANVAS POSLOVNEGA MODELA
Predavateljica Tanja Skok iz Srednje ekonomsko-poslovne šole iz Kopra je dijakom dne 20. 11.
2020 predstavila poslovni model Canvas (preko Zoom-a), katerega so dijaki tudi samostojno izdelali za
svojo poslovno idejo.

Nato pa so dijaki dne 23. 11. 2020 svoje poslovne modele predstavili predavateljici in tako izboljšali
svoje poslovne modele.

Inovacijski kamp 2020
Škofijska klasična gimnazija, 1.10. - 3. 10. 2022
Sedem dijakov naše šole, in sicer Neli Petrič iz 2.a, Dejan Kramberger in Selma Šakanović iz 3.m, Maša
Kosmač iz 4.t, Dino in Dina Šakanović iz 1. m ter Almedina Cović iz 2.m so se pod mentorstvom Tanje
Pirih udeležili inovacijskega kampa, ki je potekal na Škofijski klasični gimnaziji, ki je potekal po
spodnjem programu:

.

