
Miklavžev sejem tudi  z  di jaki  naše šole  
 

Naša šola vseskozi sodeluje v mnogih projektih na različnih področjih v šolskem, lokalnem in tudi 

širšem okolju. Tako smo se tudi odločili, da na povabilo Centra za razvoj Litija sodelujemo pri izvedbi 

tematskih tržnic v Ivančni Gorici. 

V soboto, 1. decembra je bil na prostoru ivanške tržnice organiziran Miklavžev sejem, v okviru 

katerega je bilo mogoče celo rekordno število ponudnikov različnega blaga. Skupina deklet četrtega 

letnika programa ekonomski tehnik je v zadnjih tednih pod mentorstvom učiteljice Ane Godec ročno 

izdelala cel kup različnih voščilnic za prihajajoče praznike in jih na sejmu tudi uspešno prodajala. 

Interes obiskovalcev je bil kar velik, saj smo bili edini ponudnik tovrstnih izdelkov. Vsi naši kupci so 

pohvalili kvalitetno izdelavo čestitk in izbor motivov. Menimo, da so tudi bile naše prodajne cene 

ugodne in konkurenčne, za večje nakupe pa smo obračunali tudi količinski popust, tako kot se 

spodobi za resno kalkulacijo cen izpod rok mladih ekonomistov.  

 

 

Poleg prazničnih voščilnic smo prodajali tudi pesniško zbirko našega dijaka Aljaža Levstka in pravljico 

Zala - mala gosenica naše učiteljice Dragice Šteh. Za slednjo so se otroci in starši še posebej zanimali 

in tudi prodali smo jih kar veliko. Zanimivo pa je, da so bili izdelki, ki so najbolj razveselili mlade 

obiskovalce, raznobarvni baloni z našim logotipom. Teh je enostavno zmanjkalo. Seveda smo jih delili 

zastonj. Ekonomsko razmišljanje nas seveda navaja k misli, da bi jih naslednjič morali prodajati in bi 

pri tem celo kaj zaslužili.  No, to je bilo bolj za šalo kot zares.  



Za popestritev smo na naši stojnici obiskovalce pogostili tudi z orehovimi štrukeljčki iz naše šolske 

kuhinje. Vsi so dejali, da so bili okusni. Zainteresiranim pa smo razdelili tudi naše informativno 

gradivo o izobraževalnih programih in drugih značilnosti naše šole. 

Dijakinje bodo voščilnice prodajale še cel december in upamo, da bo interes kupcev še večji. 

Miklavžev sejem, na katerem sta se v vlogi prodajalk preizkusili Janja Tomažič in Barbara Verčič 

Jovanovič, kot mentorja in spodbujevalca trženja pa učitelja Igor Gruden in Ana Godec, se je že 

izkazal kot prijetna in dobrodošla izkušnja. 

Videli smo, da je tak način sodelovanja z lokalno skupnostjo za šolo ne samo koristen zaradi 

pojavljanja in promocije med prebivalci, ampak tudi zanimiv za vse sodelujoče in nova popestritev 

rednega pouka. Bodoči ekonomski tehniki na ta način tudi v praksi spoznajo pomen dobre priprave in 

načina trženja ter tehnologije operativne prodaje.  

Omenimo še to, da so v okviru sobotnih tržnic v Ivančni Gorici dijaki pod mentorstvom učiteljice 

Marjete Vozel Verbič opravili tržno raziskavo o obratovalnem času, sortimentu, ponudbi in 

povpraševanju na rednih (torej ne tematskih) sobotnih tržnicah.  

Igor Gruden 

 

 

 

 

 


