
 

NAŠA ZGODBA 

2TRIP 

Učno podjetje 2TRIP d.o.o. 

so dijaki 3. a Ekonomski tehnik, ki so podjetje zasnovali na začetku 

šolskega leta 2016/2017. V njem delajo Vita Brovč, Patrik Černic, 

Matic Gavez, Lea Gubaš, Črt Andrej Jamšek, Nuša Klaut, Aneja 

Kodermac, Sara Kogoj, Anika Krivec, Mark Simčič, Sandra 

Srebrnič in Miha Vodopivec Đorđević. 

Inovator učnega podjetja je Črt Andrej Jamšek. Idejo za razvoj je 

predstavil že na začetku 2. letnika s prepričljivim pitchem, tako da 

so jo vsi podprli. Za izdelavo inovativnega izdelka prototip 

pametne čelade in razvoj aplikacije je potreboval veliko ur 

samostojnega dela, hkrati pa je pomagal pri vseh velikih odločitvah 

in izvedbi sejemske predstavitve. 

Za Črtovo idejo se je skupina odločila, ker je verjela v njen uspeh. 

Na področju varnosti ni nikoli narejeno dovolj. V prometnih 

nesrečah so poškodbe glave najpogostejše, v kar 58 % pa so tudi 

vzrok smrti. Veliko poškodb pri človeku se da pozdraviti, 

možganskih pa žal ne, zato je preventiva toliko bolj pomembna. 

Ekipa učnega podjetja 2TRIP in njihova mentorica so nam  

odgovorili na nekaj vprašanj, da bomo lažje razumeli njihovo 

delovanje. 

 

 

12. mednarodni 

sejem učnih podjetij 

Celje 2018 

──── 

Učno podjetje 

dijakov, ki jim je 

uspelo pomesti z 

močno mednarodno 

konkurenco. 

──── 

Ker imajo odlično 

poslovno idejo – 

PAMETNO ČELADO. 

──── 

Ker imajo odličen 

sejemski nastop. 

──── 

Ker so odlična ekipa. 

UP 2TRIP  

 

 



Kako ste štartali z aktivnostmi? 

Z aktivnostmi za pripravo na sejem učnih podjetij smo začeli že septembra 2016, ko smo najprej 

ustanovili učno podjetje, izdelali poslovni načrt, oblikovali katalog, maja lani  smo posneli oglas za 

namene promocije podjetja. V decembru 2017 smo se posvetili idejni zasnovi sejemske predstavitve, 

izdelavi stojnice in drugih potrebnih materialov. 

S kakšnimi težavami in ovirami ste se srečevali pri delu? 

 

Pri delu smo se srečevali z veliko težavami in ovirami, kot so npr. nabava potrebnih materialov, 

usklajevanja aktivnosti šolskega podjetja s šolskim urnikom, vendar smo s pomočjo naše dobre 

profesorice in n z našo dobro voljo te težave rešili. 

 

Kaj je bil največji izziv vašega podjetja? 

 

Naš velik izziv je bil že proces ustanavljanja podjetja. Čeprav je v današnjem času ustanovitev podjetja 

veliko lažja kot v preteklosti, je za to vseeno potrebno podrobno poznavanje zakonskih predpisov 

oziroma pravil. Bilo je veliko dela z raznimi pogodbami. Delovno mesto smo si morali pridobiti in se 

na poseben način izkazati na razgovoru za službo. Poleg tega je bil naš izziv izdelava prototipa in 

priprava na sejem učnih podjetij v Celju. 

 

Kako ste se pripravljali na sejem učnih podjetij v Celju? 

 

Vse leto smo se trudili, da bi čimbolj uspešno poslovali. Ko smo izvedeli, da bomo našo šolo zastopali 

na Mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju, smo se zavedali zaupane odgovornosti. Delo smo si 

porazdelili. Vsak je bil odgovoren za svoje področje. Treba je bilo vložiti veliko dela in truda za idejno 

zasnovo stojnice, njeno izdelavo, postavitev, dodelati smo morali celostno grafično podobo podjetja in 

osebja, skratka, priprave so bile intenzivne. 

 

Kako ste usklajevali različna mnenja znotraj ekipe? 

 

Imeli smo veliko sestankov, tudi team building, da smo prišli do soglasja. 

 

Ali je kdo vodja ali gre za izključno timski pristop? 

 

V učnem podjetju prakticiramo sistem »job rotation«, kar pomeni, da direktorja menjamo vsako 

šolsko polletje. Uspeh učnega podjetja je skupinsko delo. V skupini se odlično razumejo, ustvarjajo 

prijateljske vezi, kar tudi prispeva k njihovemu uspehu. 

 

Katera znanja so vam pri vašem delu prišla najbolj prav? 

 

Gotovo znanje IKT-ja, maternega jezika, angleščine, psihologije, praktična znanja, skratka, vsakega po 

malo. Naučili smo se veliko. Mislimo, da bi vsak izmed nas po končani srednji šoli lahko ustanovil 

svoje podjetje. Naučili smo se timskega dela, vztrajnosti, pridobili smo na samozavesti. 

 

 



Ali ste pričakovali zmago? Kako je potekalo dogajanje ob razglasitvi rezultatov na 12. 

mednarodnem sejmu učnih podjetij? 

 

Ciljali smo na zmago, vendar vseeno nismo pričakovali tri prva mesta, saj je bila konkurenca huda. Po 

popoldanskem razmisleku žirije so sklicali vsa podjetja na podelitev nagrad. Tukaj smo lahko sprostili 

vso živčnost. Po navedbi četrtega, tretjega in drugega mesta za izvirnost poslovne ideje smo vsi upali 

le na eno ime. Beseda 2TRIP je sprožila naval veselja v skupini in na oder smo šli močno nasmejani in 

ponosni. Kaj kmalu smo morali ponovno na oder za prvo mesto za sejemski nastop. V okrepljenem 

upanju po dveh prejetih nagradah smo vsi strmeli le v eno: osvojitev prvega mesta na 12. 

mednarodnem sejmu učnih podjetij. Žirantka je najprej utemeljila izbor zmagovalca z besedami: 

 

»Start-up filozofija in reševanje realnega problema v vsakdanjem okolju, so, skupaj z inovacijo »iz 

lastne delavnice«, pogoj za uspeh. Tehnično znanje in vizija trženja izdelka na trgu jim omogoča, da so 

korak pred konkurenco in zreli za pridobivanje zagonskega kapitala. Vrhunsko pripravljen sejemski 

nastop jih postavlja pred konkurenco. Jasno zastavljeni cilji za prihodnost in optimalno razdeljene 

zadolžitve v podjetju so bile ključne za uspeh.« 

 

Temu je sledila kratka pavza, ki je za nas trajala leta in se je prekinila s stavkom:  

 

»Zmagovalec je podjetje Šolskega centra Nova Gorica, Srednje ekonomske in trgovske šole, 2TRIP«. 

 

Navdušenje, veselje, živahnost in vdih uspeha, če se približamo počutju trenutka. V »vlakcu« smo 

poskakali na oder. S polnimi rokami nagrad smo se slikali in podarili naše veselje v vsak »škljoc« 

fotoaparata. 

 

Super uspeh. Žirija je povedala svoje. Zdaj pa po vašem mnenju, v čem ste boljši od vseh 

ostalih? 

 

Predvsem izstopamo po tem, da se v skupini super razumemo, smo dobri prijatelji. Pa tudi po tem, da 

se naš izdelek lahko primerja z izdelki na svetovnem trgu. 

 

Kakšni so vaši občutki ob doseženem uspehu? 

 

Počutimo se ponosne. Pohvale so nam okrepile samozavest in dale zagon za naprej. 

 

Kaj pa meni mentorica profesorica Tanja Ušaj Hvalič o doseženem uspehu? 

 

Ko smo prišli v Celje in postavili svoji dve stojnici, sem se malce sprehodila po sejmišču dvorane 

Golovec, kjer je razstavljalo 50 učnih podjetij. 50 dobrih zgodb, 50 izvirnih inovacij. Krasna podjetno-

mladostniška kulisa. Takoj sem začutila, da bo pot do odra zmagovalcev težka. Intuicija in izkušnje so 

mi prišepnile TOP 3 učna podjetja in ob razglasitvi se je izkazalo, da se nisem motila. Čeprav sem 

verjela v moč zgodbe 2Trip že od samega začetka, sem s svojo samokritičnostjo iskala stvari, ki bi jih 

lahko naredili še bolje. Razvoj Start up-a ni tek na kratke proge, je maraton in uspejo le tisti, ki so 

pripravljeni svojo idejo nadgrajevati in plemenititi. Uspeh je plod podpore vodstva SETŠ, učiteljev 

naše šole in učiteljev drugih šol našega šolskega centra, timskega pristopa dijakov, povezovanja z 

gospodarstvom, predvsem pa spoštovanja vseh sodelujočih in zagnanost ter srčnost.  Znova se je začel 



UTRIP vsakdana. A ta ni več utrip izpred nekaj dni, je utrip izpolnjenosti z lepimi spomini in 

občutkom, da je vse mogoče. 

 
Zdaj pa še nekaj izjav posameznih članov učnega podjetja 2TRIP. 
 
Nuša: Kot posamezniku mi je izkušnja prinesla veliko samozavesti in zagnanosti za nadaljnje delo. 

Imela sem priložnost oblikovati pravo spletno stran, našo ponudbo predstaviti uspešnim podjetnikom 

ter svoje mišljenje deliti z zaposlenimi. S celotno ekipo smo se bolj povezali in postali velika družina. 

Za v prihodnost mi je dalo vedeti, da sem zmožna veliko več, kot sem si pred sejmom predstavljala. 

Vita: Ta izkušnja je bila zame odskočna deska za naprej. Pred tem me to področje ni prepričalo, zdaj 

pa sem veliko bolj zagnana in motivirana za to delo.  

Anika: Ta izkušnja mi je veliko prinesla, saj sem pridobila veliko samozavesti in izkušenj, kako je 

poslovati v resničnem svetu. Zelo sem vesela, da sem bila lahko del te izkušnje in naše ekipe, ki je bolj 

povezana kot kadarkoli prej. Ponosna sem nase in na vse nas, saj smo bili vsi zasluženi za naš uspeh še 

posebno naša mentorica in profesorica Tanja Ušaj Hvalič. 

 

Tako, to ni naša prva zgodba o uspehu, je pa prvi zapis zgodbe. In za vas se bomo 

trudili, da bo zgodb o uspehu čim več in da boste o njih tudi  pogosto brali. 

 


