
 

 

 

 

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE NA GEA Challenge 

VIP EXPERIENCE 

 

1. SPLOŠNO: 

Na GEA Challenge, ki ga organizirata GEA College in Postojnska jama d.d. se 
lahko  prijavijo in sodelujejo vsi študenti/študentke kot tudi neštudenti/ke. Nagrade, ki 
jih podeljuje GEA College lahko osvojijo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, da se lahko v 
šolskem letu 2016/2017 vpišejo v podiplomski magistrski program na GEA College: 

·      1. Do 28.10.2016 pridobijo diplomo iz visokošolskega / univerzitetnega dodiplomskega 
programa; 

·      2. Izpolnjujejo pogoje, ki so potrebni za vpis v magistrski program.  

Naloga sodelujočih na GEA Challengu bo pripraviti trženjski načrt za luksuzno ponudbo 
VIP EXPERIENCE Postojnske jame s posebnim poudarkom na izvedbi trženja in uporabi 
digitalnih medijev.  

 

2. VSEBINSKI OKVIR  

1) Povzetek (približno 200 besed) 
 

2) Poslovni model 
 

3) Predstavitev produkta  
 

4) SWOT analiza za produkt  
 

5) Trženjsko-komunikacijski načrt 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. PRIPRAVA in REŠEVANJE IZZIVOV  

Študentski izziv bo v celoti predstavljen na predstavitvenem dogodku DAN V POSTOJNSKI 
JAMI in PODJETNIŠKI »WORK SHOP« dne 12.05.2016 ob 10:00 h v prostorih Postojnske 
jame d.d. 

Končno obliko elaboratov bodo sodelujoči oddali preko e-maila: mitja.jeraj@gea-
college.si, najkasneje do datuma določenega v časovnici.  

Končne naloge (rešitve izzivov) morajo biti oddane na način, da so oblikovno in vsebinsko 
ustrezne. Primer (t.i. template) z navodili za oblikovane dokumentov bodo udeleženci 
predstavitvenega dogodka v Postojnski jami prejeli preko elektronske pošte. 

 
• Sodelujoči lahko pripravijo svojo formo a mora izpolnjevati strokovno zadostne 

kriterije in mora biti realno izvedljiva v praksi. 
 

Vsak prijavljeni ima možnost izkoristiti individualno svetovanje mentorjev. Mentorji bodo 
podali strokovna mnenja in usmeritve za izdelavo elaboratov.  

• Svetovanja bodo potekala po v naprej določenih terminih iz strani organizatorja ali 
po individualno določenih terminih prijavljenih z mentorji. 

Mentorji, ki vas bodo usmerjali pri vašem delu so: 

• doc. dr. Mitja Jeraj, vodja programa (mitja.jeraj@gea-college.si) 
• mag. Marina Letonja, višja predavateljica  
• doc. dr. Andrej Pompe  
• Iztok Sila, MBA, višji predavatelj  

 

Časovnica:  

12.5.2016 »Kick off« dogodek v Postojnski jami in začetek izziva GEA Chellenge. 

2.6.2016  Končni rok za oddajo narejenih nalog/spisanih projektov. 

8.6.2016 Predstavitve projektov na GEA College in razglasitev zmagovalcev. 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe časovnice in se zavezuje, da bo prijavljene študente 
o morebitnih spremembah obvestil preko elektronske pošte.  

 

 

 

 



 

 

4. NAGRADE 

Študenti/študentke, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke in bodo najbolje opravili z izzivom 
ter bodo tudi na predstavitvi na GEA College-u dne 08.06.2016  ter pri odgovarjanju na 
vprašanja komisije najbolj prepričali žirijo, bodo nagrajeni. Nagrada ni prenosljiva. 
Nagrade, ki jih podarja GEA College: 

1. Nagrada: brezplačni magistrski študij na GEA College 
2. Nagrada: 50% popust za magistrski študij na GEA College 
3. Nagrada: 25% popust za magistrski študij na GEA College 

 
Nagrada, ki jo za najboljši elaborat podarja Postojnska jama in jo je možno osvojiti brez 
omejitev: 

Nagrada za posebne dosežke: Možnost zaposlitve v podjetju Postojnska jama 
 
 
5. OCENJEVANJE IN PREDSTAVITVE  

V presojo in ocenjevanje komisije bodo vključene le zaključene naloge, ki bodo oddane 
pravočasno in bodo tudi vsebinsko in oblikovno ustrezne.  

Predstavitve elaboratov se bodo odvijale na GEA Collegu v Ljubljani dne 08.06.2016 od 
10:00 naprej po predpisanih terminih.  

Od vsakega posameznika se pričakuje predstavitev podkrepljena s Power Point 
prezentacijo. Predstavitve naj bodo atraktivne, vsebinsko korektne in naj imajo poudarek 
na edinstvenosti in na trženjskem potencialu.  

• Vsi projekti naj se fokusirajo na realno možnost nastopa na trgu – trženje, možnost 
izpeljave zastavljenih marketinških ciljev, digitalni marketing, ipd.  

• Naloge ki bodo sicer smiselne, a ne bodo uresničljive v praksi ne bodo prinesle 
nagrade.  

Predstavitev vsakega izziva bo potekala pred komisijo, ki jo bodo sestavljali: vodstvo GEA 
Collega d.d., mentorji in vodstvo Postojnske jame d.d.  

Potek predstavitve:  

1. Individualna predstavitev max. 10 min  
 

2. Odgovori na vprašanja komisije max. 5 min  
 

3. V kolikor bo kakšen projekt izstopal iz okvirjev a vseeno izkazoval potencial lahko 
komisija podaljša spraševanje še za 5 minut.  

 

 

 



 

 

6. RAZNO  

S prijavo in delom na projektu oziroma s sodelovanjem na izzivu, sodelujoči mentorjem in 
podjetju Postojnska jama d.d., ki je soorganizator projekta dovoljuje, da dostopajo do 
projektnih/zaključnih nalog ter dovoljujejo nadaljnjo obdelavo in uporabo pridobljenih 
podatkov iz naslova sodelovanja sodelujočih na izzivih znotraj projekta.  

Prijavljeni kandidati se zavezujejo, da bodo pridobljene informacije o poslovnem modelu, 
delovanju in strategiji podjetja Postojnska jama d.o.o. skrbno varovali in jih uporabili zgolj 
za namen sodelovanja na projektu GEA Chellenge. 

Sodelujoči se s prijavo tudi strinjajo, da informacije o njihovem sodelovanju na projektu in 
o poteku njihovega dela, izdelkih ter druge informacije vezane na projekt, lahko 
neposredno preko lastnega obveščanja ali posrednega obveščanja preko medijev 
posredujemo širši javnosti.  

Pogoji za sodelovanje so bili sprejeti in potrjeni s strani GEA College in Postojnska jama 
d.d. v Postojni, dne 29.03.2016. 


