
USPEH DIJAKOV ŠC PET NA 

4. sejmu dijaških podjetij v okviru projekta JA Slovenija, Moje podjetje 

 

V Ljubljani se je 5. 5. 2017 odvijal že četrti sejem dijaških podjetij, kjer dijaki slovenskih 

srednjih šol predstavijo svojo podjetniško idejo in delovanje svojega podjetja. 

Dijaki tekmujejo v različnih kategorijah: 

1. Najboljša stojnica.  

2. Najbolj inovativen izdelek/storitev.  

3. Najbolj prodajan izdelek/storitev.  

4. Najboljše poročilo.  

5. Najboljša predstavitev na odru. 

Kot NAJ podjetje leta pa se potegujejo tudi za možnost sodelovanja na tekmovanju 

Company of the year v Bruslju. 

V tretjem letniku programa Elektronske komunikacije je bilo v letošnjem šolskem letu 

ustanovljenih 7 podjetij, od tega so se predstavniki štirih podjetij udeležili sejma.  

V konkurenci 31 podjetij sta podjetji  EKOBOTTLE d. d., JA Slovenija in TECH5 d. d., 
JA Slovenija dosegli zavidljive rezultate: 

 

1. mesto v kategoriji najinovativnejši izdelek: EKOBOTTLE d. d., JA Slovenija, 
2. mesto v kategoriji najinovativnejši izdelek: TECH5 d. d., JA Slovenija,  
 

 
 

2. mesto v kategoriji predstavitve na odru: EKOBOTTLE d. d., JA Slovenija, 
 
NAJ podjetje leta 2016/17:  EKOBOTTLE d. d., JA Slovenija, ki se bo 
udeležilo tudi evropskega tekmovanja v Bruslju v mesecu juliju. 
 



 

Zaposleni v podjetju  HSFC d. d., JA Slovenija (Adi Mešić, Luka Kureš, Jakob 
Hostnik, Žan Kukovec, Žan Podobnik in David Zajc), so na šoli organizirali turnir v 

priljubljeni FIFI. 

   

 

Zaposleni v podjetju  INTERNETKO d. d., JA Slovenija (Tjaž Sajovic, Jurij Španja, 
Dominik Pintarič, Juš Lovšin, Jan Mavec, Tom Legen), so izdelovali in urejali spletne 

strani malim podjetjem, njihov inovativni izdelek pa je spletni učni pripomoček, kjer dijaki 

razlagajo strokovne vsebine. Izdelek bo na voljo tudi generaciji, ki se na šolo vpisuje v 

šolskem letu 2017/2018. 

    

 

V podjetju TECH5 d. d., JA Slovenija so razvili inovativni izdelek s katerim v petih 

korakih montirate led trak pod pokrov vašega avtomobilskega motorja in tako poskrbite, 

da enostavna opravila postanejo še enostavnejša. 

 



           

Preprosta rešitev v 5  korakih 

V podjetju EKOBOTTLE d. d., JA Slovenija so reciklirali odpadle steklenice in jih 

spremenili v dekorativne cvetlične lončke z inovativnim načinom zalivanja. 

 

  

 

 

   

 


