
 
 

  
 

Študentje Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto so pripravili poslovno idejo projekta 

Razviti mobilno aplikacijo naroči storitev in recept/standard za sendvič na mobilno aplikacijo, ki sta jo 

podprla direktor Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto prof.dr. Marjan Blažič in 

dekanica doc.dr. Jasmina Starc. Meseca decembra smo projekt prijavili na javni razpis za 

sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja, ki ga je objavil Javni sklad za razvoj 

kadrov in štipendije. Pri prijavljenem projektu sodelujejo študentje Kristjan Longar, Barbara Kiren, 

Patricija Bele, Monika Jakše, koordinator projekta dr. Sergej Gričar, pedagoška mentorica mag. 

Barbara Rodica in podjetje Gašper Repanšek, s. p. Ko smo marca prejeli pozitiven sklep Javnega 

sklada za razvoj kadrov in štipendije o izbranih predlogih projektov na razpisu, smo aktivno pristopili 

k izvajanju projekta. Po številu opravljenih ur na projektu je vrhunec projekta predstavljal mesec maj. 

V juniju je k projektu pristopila nova študentka Karmen Kek. 

 

Slika 1: Študentje in pedagoška mentorja na PKP 

Rezultate projekta so opazili tudi na Javnem skladu za razvoj kadrov in štipendije na osnovi oddanih 

časovnic in vmesne komunikacije ter aktivnega sodelovanja. Povabili so nas, da z zanimivim 

projektom sodelujemo na 52. kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. V kratkem času 

smo nadgradili aktivnosti projekta, z razvijanjem na področju živilske tehnologije, kuharstva, 

računalniškega programiranja, uporabe interneta, ekonometrije, raziskave trga in računalniških omrežij 

in ga uspešno predstavili na sejmu. Študent Kristjan Longar in delovni mentor g. Gašper Repanšek sta 

predstavila na sejmu AGRA recepte, postopek peke štručk, računalniško aplikacijo in celotno nudenje 

storitve . Obiskovalci sejma so izvedli naročilo in se na ta način seznanili z vsebino in delovanjem 

aplikacije.  



 
 

  
 

 

Slika 2: Predstavitev projekta PKP na sejmu AGRA 

 

Slika 3: Pedagoški mentor (levo), študent Kristjan Longar (sredina) in predstavnik Javnega 
sklada za razvoj kadrov in štipendije Matej Čeh (desno) na 52. sejmu AGRA v Gornji Radgoni 



 
 

  
 

Aktualnost projekta za javnost potrjuje izkazan interes obiskovalcev sejma. Veseli smo bili 

naključnega obiska predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na razstavnem prostoru Javnega 

sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.  

 

Slika 4: Na sejmu AGRA je stojnico obiskal predsednik države Borut Pahor 

Kljub vrhuncu projekta v mesecu juliju in avgustu, delo poteka aktivno tudi v mesecu septembru s 

predstavitvijo projekta zainteresirani javnosti. V mesecu septembru pripravljamo poročilo za sklad in 

brošuro za javno objavo. Načrtujemo izvedbo družabnega srečanja članov tima. Na Visoki šoli za 

upravljanje in poslovanje Novo mesto bomo na Noči raziskovalcev 26. septembra predstavili projekt 

razviti mobilno aplikacijo naroči storitev in recept/standard za sendvič na mobilno aplikacijo in s tem 

projekt tudi zaključili. 

Vabimo vas da obiščete spletne strani projekta: http://pkpsandwich.weebly.com/ in 

https://www.facebook.com/pages/PKP-Sandwich/897335970282990. 

Želja članov tima je, da se projekt ali podoben projekt razvija tudi v prihodnosti. Že septembra 

pričakujemo nov javni razpis na temo PO KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA ZNANJA, zato 

vabimo vse, da podate svoje ideje/predloge za snovanje (novega) projekta PKP in/ali pristop k 

projektu na e-naslov sergej.gricar@guest.arnes.si, barbara.rodica@guest.arnes.si ali 

vsup.nm@guest.arnes.si. 
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Nekaj izjav o projektu: 

 Delovni mentor:  

 »Vrhunski projekt v katerem sodelujem!« 

 »Projekt je visoko presegel moja pričakovanja in študentje ste vložili res veliko truda.« 

 Študentje: 

 »Projekt razviti mobilno aplikacijo naroči storitev in recept/standard za sendvič na 

mobilno aplikacijo je bil vsem članom projektne skupine velik izziv. V obdobju izvajanja 

projekta smo se srečevali z raznolikostmi.« 

 »Iz vznožja gore, ki predstavlja naš projekt smo tako bližje vrhu, kamor bomo postavili 

našo zastavico ob končanem delu. Zaradi sodelovanja/povezovanja z gospodarstvom, ki 

ga predstavlja  naš delovni mentor, Gospod Gašper Repanšek nam je omogočeno pridobiti 

nova znanja in nove izkušnje, ki smo jih že in jih še bomo pridobili v obdobju izvajanja 

projekta.« 

 »V delu vedno znova poskušamo poiskati izziv, ki bo nadgradil obstoječe znanje in 

izkušnje.« 

Zapisal: dr. Sergej Gričar    Novo mesto, četrtek, 4. september 2014 

 

Slika 5: Lokalna pridelava živil 


