
12. hišni sejem učnih podjetij Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole (SESGŠ) 
 
V petek, 21. 3. 2014, je v prostorih Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole potekal 12. hišni 
sejem. Na njem je nastopilo 6 učnih podjetij iz SESGŠ. Tem podjetjem sta se pridružili še 2 učni 
podjetji iz Pravno-poslovne škole iz Niša: Klik klik in Štit Niš. Svojo stojnico pa so imeli tudi dijaki iz 
Srednje škole Svetozar Miletić iz Novega Sada. Na njej so predstavili mesto Novi Sad. 
 
Prej omenjena učna podjetja so se na posebej pripravljenem odru najprej predstavila občinstvu. Rdeča 
nit predstavitev podjetij je bila navedba njihove dejavnosti, opis njihovih fizičnih izdelkov oz. storitev, 
ki jih prodajajo, vabila na njihove stojnice … 
 

 
Predstavitev učnih podjetij 
 
Po predstavitvi je sledil sejem učnih podjetij. Dijaki iz učnih podjetij so na stojnicah izvajali prodajo. 
Pri tem so jim pomagali plakati, letaki, zgibanke, računi in naročilnice v slovenskem in angleškem 
jeziku ... Osebna prodaja na stojnicah pa je bila »pika na i«, ki je omogočala želeno prodajo. V vlogi 
kupcev so bili zaposleni v teh učnih podjetij, ki so navidezno kupovali izdelke za potrebe učnih 
podjetij oz. lastne potrebe. 
 
Da pa ne bi bilo vse samo na navidezni ravni, so učna podjetja pripravila slaščice, sendviče, kavne 
napitke …, s katerimi so postregli obiskovalce stojnic. Na vsake toliko časa smo opazili tudi viličarja, 
izdelanega iz kartona, ki je opozarjal na UP Trilivili, ki se navidezno ukvarja s prodajo različnih vrst 
viličarjev. 
 

 
Stojnica učnega podjetja iz Pravno-poslovne škole: Štit Niš 
 
 
 
 



 
UP Sladki svet d. o. o. je poskrbel za sladke užitke na hišnem sejmu. 
 
K dobremu vzdušju pa je prispevala tudi moderna glasba, ki je prihajala iz zvočnikov, ki so bili 
nameščeni na sejemskem prostoru. 
 
Ko se je zaključilo poslovanje na sejemskih stojnicah, je sledila razglasitev 3 najboljših stojnic iz 
Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole. Po mnenju ocenjevalne komisije so bile to: UP 
Zelen.sem, d. o. o., UP Sladki butik, d. o. o. in UP Trilivili, d. o. o. 
 

 
1. mesto je po mnenju ocenjevalne komisije na 12. hišnem sejmu doseglo UP Zelen.sem d. o. o. 
 
12. hišni sejem učnih podjetij je »postregel« z zanimivimi stojnicami, ki so poleg lepega izgleda, 
nudile tudi dobrote za obiskovalce. Sejemsko dogajanje so poživile stojnice naših gostov iz Niša in 
Novega Sada. Začetne predstavitve učnih podjetih pa so obiskovalce seznanile s tem, kakšna bo 
ponudba na sejmu. 
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