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 O priročniku

Ta priročnik je bil zasnovan kot teoretična podpora in orodje za poglabljanje znanja na področju 
podjetništva ter naj bi pripomogel k razumevanju mehanizmov gospodarstva. Podjetništvo je 
nedvomno zelo pomembno; podpiranje start-up podjetij in uvajanje novih izdelkov in tehnologij, ki 
bolje ustrezajo zahtevam potrošnikov in povečujejo produktivnost, sta pomembna v vseh razvitih 
državah. V preteklih nekaj letih je javnost popolnoma spremenila svoj pogled na podjetništvo. 
Poleg novih tehnoloških in gospodarskih trendov na prelomu stoletja so institucionalne reforme in 
kulturni razvoj v več državah igrali pomembno vlogo pri oživljanju zasebnih podjetij. Naraščajoče 
število lastnikov podjetij in vse večji uspeh podjetij, ki dobro poslujejo, bosta v prihodnjih letih 
prispevala k tem kulturnim in institucionalnim spremembam.

Podjetništvo je poleg izboljševanja zaposlitvenih zmogljivosti (zaposljivost), spodbujanja 
prilagoditvenih zmogljivosti podjetij in njihovih zaposlenih (prilagodljivost) eden od stebrov 
evropskih strategij zaposlovanja.

Podjetniško izobraževanje na vseh ravneh – na gimnazijah, v srednjih šolah, na univerzah ali 
pri nadaljevalnem poklicnem usposabljanju – igra pomembno vlogo pri pridobivanju ključnih 
podjetniških veščin. Raziskava Evropske komisije (EK 2014) je pokazala, da podjetniško 
izobraževanje pozitivno vpliva na podjetniški duh mlajših generacij, odnos in udeležbo mladih v 
zasebnih pobudah ter posledično njihovo vlogo v družbi in gospodarstvu.

Avtorji tega priročnika so podjetniški pristop analizirali kot sodoben koncept za usmerjanje 
gospodarskih dejavnosti v skladu z zahtevami in posebnostmi trgov, da bi tako kar najučinkoviteje 
zadovoljili svoje trenutne in prihodnje potrebe. Priročnik je sestavljen iz izkustvenih dejavnosti 
in učenja z delom ter je prilagojen učnim potrebam učencev/študentov na kateri koli stopnji 
izobraževanja.

Cilji podjetniškega izobraževanja so izboljšati podjetniške veščine mladih s spodbujanjem 
ustvarjalnosti in samozavesti; spodbujati inovativna zagonska podjetja; povečati vlogo 
podjetnikov v družbi in gospodarstvu.

Avtorji so v priročniku opredelili naslednje elemente, ki pomagajo izboljšati podjetniško 
uspešnost:

• samostojna analiza;
• spodbujanje podjetniškega vedênja;
• pridobivanje poslovnih kompetenc.

Priročnik je namenjen predvsem učencem, študentom in praktikom, ki želijo poglobiti svoje 
poznavanje podjetništva in uspešno uporabljati načela in orodja za zagonska podjetja ter razvijati 
in voditi podjetje.

Priročnik je razdeljen na 3 dele, naloge so premišljene in sistematične, lekcije si sledijo v 
logičnem vrstnem redu in temeljijo na sodobnih trendih podjetniškega izobraževanja. Lekcije 
imajo enotno strukturo:
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• prebijanje ledu;
• snov;
• domača naloga;
• vaje in dodatna gradiva;

Jezik, v katerem je priročnik napisan, ter sheme, slike, tabele in fotografije so primerni, razumljivi 
in jasni, obravnavane teme pa so predstavljene na podlagi aktualnega dogajanja na tem področju 
po svetu. Povsod so navedeni sklici na različne vire in literaturo, kot so specializirane knjige, 
raziskave in članki, spletni viri ter skrbno izbrani spletni seminarji. Uporabljena metodologija 
ustreza temu izkustvenemu pristopu, saj so avtorji uporabili sodobna analitična orodja, kot 
so primeri dobre prakse, študije primerov ter primerjalne analize na mednarodni, mikro- in 
makroekonomski ravni.

Priročnik vsebuje tudi slovarček pomembnih izrazov, ki se uporabljajo v podjetništvu.

Največji vpliv na podjetništvo ima podjetniško izobraževanje v visokem šolstvu, saj ima večina 
podjetnikov univerzitetno diplomo, poleg tega pa na tej stopnji lahko najlažje zgradimo trdno 
bazo podjetniških in vodstvenih znanj. Akademska sfera bi morala biti najugodnejše okolje 
za pridobivanje podjetniških veščin ter spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, zato je 
podjetniško usposabljanje na univerzah še posebno pomembno. Evropske raziskave kažejo, da 
so podjetja, ki so jih ustanovili študenti ali mladi diplomanti, najbolj inovativna in ambiciozna pri 
prometu in zaposlovanju (Barometer of startups,  2017).

Avtorjem želim čestitati za izdelavo priročnika, ki uporablja sodobne metode, osredotočene na 
eksperimentalno učenje, ki vlogo učiteljev opredeljuje kot vlogo coachev/moderatorjev in ki 
ustvarja močnejše vezi s pravim poslovnim okoljem.

Prof. dr. Carmen Năstase
Dekanja Fakultete za ekonomijo in javno upravo 
Univerza Stefan cel Mare v Suceavi, Romunija
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Iskreno verjamem, da smo danes mladi v Evropi privilegirana generacija. 

Drži, da je svet na mnogo področjih še vedno v veliki krizi, da je brezposelnost med mladimi še 
zmerom prisotna in da je osamosvojitev od staršev še vedno želja, ki je ni lahko uresničiti. Drži 
pa tudi, da je razviti svet po vseh ekonomskih pokazateljih v velikem blagostanju. Samo nekaj 
desetletij nazaj je oseba, ki je imela le en par hlač in škornjev ter suknjič, veljala za premožno. 
Danes se nihče več ne pojavi v javnosti dva dni zapored oblečen v enaka oblačila. Svet, v katerem 
odrašča generacija današnjih mladih, je popolnoma drugačen od sveta, v katerem so odraščali 
njihovi starši. Stvari se ne odvijajo več po starih vzorcih in dogme iz preteklosti ne držijo več. 
Starši, šola, kulturne institucije in mediji ne vzgajajo samostojno mislečih ljudi za današnji čas. 
Starejše generacije si jemljejo celo pravico, da si zamišljajo prihodnost za današnje mlade. 
Pogosto slišimo napotke: »Kar je veljalo zame, bo dobro tudi zate. Imaš dobro izhodišče, vse 
sem ti pripravil, pelji po isti poti naprej.«. To ne drži!

V zadnjem desetletju se je zgodila tiha revolucija, ki je ni nihče opazil — razen tistih mladih, ki so 
jo soustvarjali. Nič ni narobe z mladimi, ki so individualisti, ki preživijo mnogo časa na internetu, 
ki tkejo odnose po virtualnih družbenih omrežjih in ki jim splet prinaša neizmerno količino 
informacij in napotkov. Tu vidijo svojo priložnost in tu spreminjajo svet. S pravim znanjem, 
dobro idejo in z mnogo manjšim denarnim vložkom kot kadarkoli doslej se da ustvariti delo in 
eksistenco, ki osrečuje. To je privilegij današnje mlade generacije.

Mladi, s katerimi se srečujem v Ustvarjalniku, se z brezposelnostjo ne obremenjujejo. Zrejo v 
prihodnost, ustanavljajo nova podjetja in uresničujejo svoje ideje, o katerih starejše generacije 
niso niti sanjale. Večina dodane vrednosti, ki se danes oblikuje v svetu, je neotipljiva, skriva se 
v naših možganih. Prvič, odkar obstaja civilizacija, več denarja namenimo za svojo srečo kot 
za potešitev osnovnih potreb. Danes nas ne zanima le tisto, kar je funkcionalno, temveč tisto, s 
čemer izražamo svojo individualnost, značaj in prepričanje. Mladi so to dojeli. Sami si ustvarjajo 
delo in zaposlitev. Tudi če so v začasnih zaposlitvah, so se v njih znašli. Vidijo, kje so priložnosti, 
in če dobijo potrebno podporo in svobodo, lahko sežejo daleč. Zato potrebujejo podjetniške 
vsebine v šolah.

 Matija Goljar, vodja Ustvarjalnika 
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Izkustveni pristop pri poučevanju podjetništva  

Pomen podjetništva in podjetniške miselnosti narašča za posameznike, organizacije, podjetja in 
družbo kot celoto. Potencialni vplivi podjetništva so se vse večji, zagonska podjetja in ambiciozni 
podjetniki pa so postali pomembna gonilna sila na področju inovacij, napredka, gospodarstva in 
družbenih sprememb. V luči hitrih globalnih sprememb na različnih ravneh, premikov na področju 
svetovnih trendov in dejstvu, da je podjetništvo opredeljeno kot transverzalna kompetenca, je še 
toliko pomembneje okrepiti inizboljšati podjetniške sposobnosti vsakega posameznika. Dobra 
novica je, da je podjetniške sposobnosti, znanja in naravnanost mogoče pridobiti z učenjem, 
kar spodbuja razvoj podjetniške miselnosti in kulture v korist tako posameznika kot družbe 
kot celote. Podjetniška miselnost lahko posameznikom pomaga pri ustvarjanju in razvoju idej, 
zaznavanju priložnosti, prevzemanju pobud in tveganj, obvladovanju negotovosti in sprememb, 
sprejemanju ambicioznih odločitev in napredku, uporabi sredstev, povečanju finančne in 
ekonomske pismenosti, poleg tega pa spodbuja mreženje, sodelovanje z drugimi in pomembno 
prispeva k osebni rasti ter povečanju možnosti za zaposlitev. Ni treba posebej poudarjati, kako 
zelo pomembno je začeti poučevati podjetništvo zgodaj, če ne že v vrtcu, pa zagotovo v osnovnih 
in srednjih šolah.

Podjetniško izobraževanje se že dolgo osredotoča na teoretični pristop, pripravo poglobljenega 
poslovnega načrta in razvoja podjetja v pisarni. V zadnjem desetletju je prišlo do premika 
tudi na tem področju, in sicer v smeri bolj izkustvenega pristopa, ki temelji na razvoju idej, 
praktičnih metod in orodij, terenskem delu in razvoju poslovnih modelov. Izkustveno poučevanje 
podjetništva ima potencial postati povezava med svetovoma izobraževanja in dela.

Ta priročnik je zasnovan kot didaktično gradivo, ki omogoča učiteljem in izvajalcem usposabljanja 
uporabo izkustvenih metod in orodij za poučevanje udeležencev izobraževanja in mentorirancev, 
kako razviti in začeti uresničevati svojo poslovno idejo. Priročnik je pripravljen tako, da ga lahko 
vsakdo uporabi za usmerjanje, usposabljanje ali mentorstvo mladih in iskalcev zaposlitve, da bi 
jim pomagal razviti podjetniško miselnost in jim omogočil vstop na trg dela kot bolj usposobljenim 
zaposlenim ali samozaposlenim oziroma podjetnikom. Verjamemo, da se lahko mladi uspešno 
soočijo s trenutnimi in prihodnjimi izzivi v današnjem svetu. Zagotoviti jim moramo le pomoč in 
usmerjanje na podlagi praktičnega, izkustvenega pristopa. 

Ta priročnik je nastal v okviru projekta CREATOR – Experimental Approach to Teaching 
Entrepreneurship through Workplace Training (eksperimentalni pristop k poučevanju podjetništva 
skozi usposabljanje na delovnem mestu). Metodologija, praktične dejavnosti in didaktična gradiva 
za poučevanje podjetništva, predstavljena v tem priročniku, so bila preizkušena in potrjena na 
podjetniškemu usposabljanju izvajalcev usposabljanj pod vodstvom STEP Inštituta aprila 2018 
v Ljubljani. Učitelji in izvajalci usposabljanj so imeli priložnost praktično izkusiti celoten proces 
za zagotovitev enakega pristopa vseh pri izvajanju lokalnih usposabljanj z učitelji in udeleženci 
izobraževanja v svojih državah. Pa vendar je priročnik napisan tako, da je preprosto razumljiv 
in uporaben za vsakogar, ki dela z udeleženci izobraževanja (ali drugimi posamezniki) in ga vsaj 
malo zanima podjetništvo.

Peter Drucker je dejal: »Podjetništvo ni niti znanost niti umetnost. Je vaja.« In vaja dela mojstra. 
Želimo vam uspešno vajo in da postanete kar najboljši učitelj izkustvenega podjetništva. 
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Uvod v sodobne trende na področju poučevanja podjetništva

            Vaja 1 .
            Asociacije, povezane s podjetništvom.

Mnogi učitelji ne podpirajo poučevanja podjetništva v šolah, ker verjamejo, da podjetništvo podpira 
predvsem materialistične vrednote. Po drugi strani delodajalci kritizirajo šolski sistem, ker ta 
temelji na teoriji in ne pripravlja študentov na resnično življenje. Podjetništvo se spreminja. Po 
vsem svetu se je njegov obseg občutno povečal kot odziv na tehnološke spremembe, globalizacijo 
in spreminjanje vrednot, povezanih z delom. Podjetništvo ima danes različne oblike, kot so 
socialno podjetništvo, ekološko podjetništvo, kmetijsko podjetništvo, tehnološko podjetništvo.

Ker se podjetništvo spreminja, je tudi poučevanje podjetništva v zadnjih nekaj letih doživelo 
manjši preporod. Ta uvod stremi k uvedbi nekaterih teh sprememb.

MOJE POZITIVNE 

MISLI O 

PODJETNIŠTVU
 SO ...

MOJE NEGATIVNE MISLI O PODJETNIŠTVU SO ...

MOJA ODPRTA 
VPRAŠANJA O 
PODJETNIŠTVU 

SO ...

PODJETNIŠTVO
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1.  Od poslovnega načrtovanja do poslovnega eksperimentiranja

Start-up podjetje ni manjša različica velikega podjetja. Pa vendar se je izobraževanje o 
podjetništvu v preteklosti osredotočalo na poučevanje priprave dobrega poslovnega načrta. 
To pa temelji na predpostavki, da je prihodnost predvidljiva in da lahko pripravimo natančen 
poslovni načrt, če imamo dovolj znanja o trženju, financah in izdelku. Učitelji podjetništva so 
se začeli zavedati, da se poslovni načrt v praksi najpogosteje niso izkazali za uspešne. To pa 
zato, ker udeleženci izobraževanja niso imeli priložnosti preizkusiti svojih predpostavk in razviti 
svojih izdelkov ali storitev s postopnim preverjanjem odzivov uporabnikov. Poslovni načrt 
tako odraža bolj ustvarjalnost udeležencev izobraževanja kot pa njihove dejanske podjetniške 
kompetence. Pojavljati so se začele različne alternative poučevanja podjetništva. Najbolj znane 
so vitki štartnik (angl. lean startup) (Blank in Dorf, 2012), poslovno modeliranje (angl. business 
modelling) (Osterwalder, Pigneur in Clark, 2010) in dizajnersko razmišljanje (angl. design 
thinking) (Brown in Katz, 2009).

2.  Od teorije do prakse, ki temelji na teoriji

Podjetništva se naučimo tako, da ga izvajamo (Neck, Greene in Brush, 2014). Kdor se uči 
podjetništva, nikdar ne vidi teorije, ampak jo raziskuje z opravljanjem vaj. Podjetništvo je metoda, 
kar pomeni, da:

• lahko vsak postane podjetnik (podjetništvo ni prirojeno),
• je podjetništvo povezano z načinom razmišljanja in vedenjem (brez posebnih osebnostnih 

lastnosti, ki bi opredeljevale podjetnika),
• nam lahko različni modeli pomagajo pri pridobivanju podjetniških kompetenc,

Podjetništvo kot metoda izoblikuje podjetniški duh, ki zahteva učenje skozi izkušnje in razmislek 
o izkušnjah.

Preglednica 1: Primerjava metode in procesa
Vir: povzeto po Neck idr. (2014.)

Podjetništvo kot metoda
• moderno poucEvanje •

SKUPEK DEJAVNOSTI  

FAZE UČENJA  

ITERATIVNO  

USTVARJALNO  

USMERJENOST K DEJANJEM  

NALOŽBA ZA UČENJE  

SODELOVALNO 

ZNANI VLOŽKI IN PREDVIDLJIVI REZULTATI

KORAKI DO CILJA

LINEARNO

PREDVIDLJIVO

OSREDOTOČENOST NA NAČRTOVANJE

PRIČAKOVANI REZULTATI

TEKMOVALNO

Podjetništvo kot proces
• tradicionalno poucEvanje •
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3. Pet praks podjetniškega izobraževanja

Sodobno podjetniško izobraževanje skozi izkustveno učenje je povezano s pridobivanjem 
spretnosti, znanj in miselnosti, potrebnih za podjetniško delovanje. Neck et al. (2014) predstavljajo 
pet pedagoških praks podjetniškega izobraževanja. Naš pristop k poučevanju podjetništva 
temelji na njihovih predpostavkah ter pristopih poslovnega modeliranja, dizajnerskega 
razmišljanja in načelih vitkih start-up podjetij in se zaokroži v celovit sklop srečanj, ki olajšajo 
pridobivanje podjetniških kompetenc.

Slika 1: Vaje pri podjetniškem izobraževanju.
Vir: Neck idr. (2014.)

ANALIZAINOVATIVNOST

TESTIRANJE

EMPATIJA

PRAKTIČNE 
VAJE
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4.  Učiteljeva vloga

Da bi udeleženci izobraževanja pridobili dragocene podjetniške izkušnje, mora učitelj spodbujati 
in krepiti podjetniški duh udeležencev izobraževanja, vzpodbuditi miselnost, ki bo temeljila na 
praksi, in izgraditi okolja, v katerih je mogoče praktično preizkušati znanje.  (Neck idr., 2014).

Preglednica 2: Vloga učitelja pri poučevanju podjetništva

5. Definicija podjetništva v evropskem okviru podjetniških kompetenc EntreCompa

Namen raziskave EntreComp1  je vzpostaviti skupni evropski referenčni okvir za podjetništvo 
kot kompetenco. Pri tem podjetništvo velja za ključno transverzalno kompetenco, uporabno za 
posameznike, skupine in tudi organizacije. 

Podjetništvo pomeni, da delujete, ko se pojavijo priložnosti in ideje ter jih spreminjate v nekaj, 
kar predstavlja vrednost za druge. Ustvarjena vrednost je lahko finančne, kulturne ali socialne 
narave (FFE-YE, 2012). 

Ta opredelitev se osredotoča na ustvarjanje vrednosti (ne glede na vrsto ali kontekst) v 
zasebnem, javnem in tretjem sektorju ter v vsaki hibridni kombinaciji teh treh. Vključuje različne 
vrste podjetništva, vključno z notranjim podjetništvom, socialnim podjetništvom, zelenim 
podjetništvom in digitalnim podjetništvom. 

Podjetništvo kot kompetenca je uporabno na vseh področjih življenja in omogoča ter spodbuja 
osebnostni razvoj posameznikov, njihovo aktivno prispevanje k družbenemu razvoju, sposobnosti 
za vstop na trg dela kot zaposleni ali samozaposleni ter k zagonu ali nadgradnji podjetja, ki ima 
lahko kulturni, socialni ali poslovni motiv. 

Več o raziskavi preberite na povezavi: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/ bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf 

1  Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship
Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi: 10.2791/593884.
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POSLOVNO NAČRTOVANJE

PREDAVALNICA

KAZNOVANE

TEORIJA, PRIMERI

KAKOVOST POSLOVNEGA NAČRTA

DVOSMERNA KOMUNIKACIJA

OMOGOČA RAZMIŠLJANJE

INOVATIVNOST POSLOVNIH MODELOV
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DOBRODOŠLE
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PROCES UČENJA

Vsebina
Podjetništvo kot metoda
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Podjetništvo kot proces

tradicionalno poucevanje
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Zgradba predavanj

Za igro, empatijo, ustvarjalnost, eksperimentiranj in razmišlljanje je vsako predavanje 
sestavljeno iz treh zaporednih delov. Prvi del obsega prebijanje ledu, ki je povezano z glavno 
temo predavanja. V prvem delu predavanja prav tako pregledamo domače naloge udeležencev 
izobraževanja. Drugi del je najdaljši in je navadno namenjen določeni podjetniški tematiki  
in/ali razvijanju poslovnih idej udeležencev izobraževanja. Tekom izobraževanja skupine delajo 
na lastnem poslovnem projektu. V zadnjem delu učitelj naloži domačo nalogo, povezano z glavno 
temo predavanja. Včasih se domača naloga nanaša na projektno delo udeležencev izobraževanja, 
včasih pa se nanaša na podjetništvo na splošno in ne na točno določeno poslovno idejo.

Učitelj spodbuja razmišljanje udeležencev izobraževanja skozi vprašanja in usmerjanje njihove 
pozornosti na različne zorne kote določene tematike. Razmišljanje je vključeno v vse tri dele 
predavanja.

Slika 2: Struktura predavanj o podjetništvu

Kako naj udeleženci izobraževanja sedijo?
• V krogu
• V majhnih skupinah
• Lahko tudi stojijo in imajo sestanek stoje, pri čemer ustvarijo plakat 

Ne priporočamo:
• Sedenja v vrstah
• Sedenje v amfiteatralni predavalnici 

Ne pozabite: Mize so ovire za sproščeno sodelovanje med učiteljem in udeleženci izobraževanja.

Prebijanje ledu Tema Domaca naloga

RAZMIŠLJANJE
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Srečanje 1: Podjetništvo je ...

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• razumeli, kaj je podjetništvo;
• razlikovali med start-up in uveljavljenim podjetjem;
• motivirani za projektno delo;
• seznanjeni s strukturo izobraževanja o podjetništvu. 

Zakaj:
• za širjenje zavedanja, da lahko vsak postane podjetnik, če si tega želi. 

 

1.1 Prebijanje ledu

            Vaja 2. 
            Medsebojno spoznavanje.

Opišite se s številkami. Udeleženci izobraževanja se morajo opisati v številkah. Ta način prebi-
janja ledu najprej predstavi učitelj. Na primer, moj opis je: 3, 42 in 1. To pomeni:

3                  rojstni dan imam marca,

42                prejšnji teden sem pretekel 42 kilometrov,

1                  vsak dan rad berem eno uro. 

Udeleženci izobraževanja na papir zapišejo tri številke. Po treh minutah se predstavijo s šte-
vilkami. Če imate dovolj časa, se udeleženci izobraževanja predstavijo s tremi številkami, drugi 
pa poskušajo uganiti, kako jih te številke opisujejo.

Ta način prebijanja ledu je pomemben za podjetništvo, ker v podjetništvu iščemo različne načine 
za izvedbo dejavnosti.

1.2 Tema: podjetnik in podjetništvo

            Vaja 3. 
            Zmagovalna kombinacija.

Namen te vaje je predstaviti podjetništvo. Udeleženci izobraževanja najprej zapišejo svoje odgo-
vore in jih nato delijo z ostalimi.
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5 pridevnikov: _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Kako deluje? Kaj delajo podjetniki?  ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Občutki:  ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sopomenka:    _____________________________________________________________________________

Učitelj spodbuja udeležence izobraževanja, naj zapišejo tako pozitivne kot negativne stvari. 
Učitelj zapiše odgovore, spodbudi razpravo in navede primere.            

             Vaja 4. 
             20 €
 

V žepu imate 20 evrov. Katere poslovne ideje lahko uresničite z 20 evri? V sedmih minutah se 
domislite vsaj sedem idej.

         Vprašanja za razpravo
• Kaj potrebujete za zagon podjetja?
• Se podjetnik rodi ali izoblikuje?
• Velika športna nadarjenost ni enako kot velik športnik. Zakaj? Kaj to pomeni v podjetništvu? 

Namen te vaje je pokazati udeležencem izobraževanja, da finančna sredstva niso najpomem-
bnejša pri zagonu posla. Najpomembneje je biti proaktiven, ustvarjalen in ciljno usmerjen. In 
seveda imeti dobro ekipo.

Opredelitve pojma start-up podjetja

start-up podjetje je podjetje, ki dela na reševanju težave tam, kjer rešitev ni ocitna 
in uspeh ni zagotovljen.
Neil Blumenthal

start-up podjetje je podjetje, partnerstvo ali zacasna organizacija, 
ki išce ponovljiv in razširljiv poslovni model.

Wikipedia

V zacetni fazi življenjskega cikla podjetja podjetnik napreduje od idejne faze do 
zagotavljanja financiranja, pri cemer postavi temelje osnovne strukture poslovanja in 
zacenja poslovanje ali trgovanje.                                                 http://www.businessdictionary.com/

Novi pojem: PODJETNIŠTVO



18

            Vaja 5. 
            Start-up podjetje je …

Preberite opredelitve start-up podjetja in ustvarite svojo opredelitev start-up podjetja:

Ta vaja se lahko izvaja kot individualna vaja, v parih ali trojicah.

        Vprašanja za razpravo
• Katera start-up podjetja poznate?
• Ali zagonska podjetja navadno ustanovijo posamezniki ali ekipe?
• Katera zagonska podjetja so uspešnejša: tista, ki so jih ustanovili ekipe ali posamezniki?
• Zdaj veste, kaj je podjetništvo. Lahko poveste, kaj podjetništvo ni? 

 

1.3 Struktura izobraževanja o podjetništvu

Dejavnosti:
• 10–15 (fleksibilnih) predavanj 
• Projektno delo v ekipi, kjer boste ustvarili in razvili poslovno idejo
• Domača naloga
• Vsako predavanje bo sestavljeno iz: prebijanja ledu, podjetniške tematike in domače 

naloge 

Spodbujali bomo:
• Timsko delo
• Zapisovanje idej – vsaka ideja je vredna
• Eksperimentiranje – napake so dobrodošle, ker se iz njih veliko naučimo
• Proaktivnost – biti aktiven je bistvo podjetništva
• Delo na terenu – podjetništvo se odvija na terenu, ne v pisarni ali predavalnici
• Konstruktivno, ustvarjalno in produktivno razmišljanje
• Prispevek udeležencev izobraževanja

Dodajte svoja pričakovanja:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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1.4   Domača naloga: intervju s podjetnikom ali študija primera

1. možnost 

Poiščite podjetnika v svojem lokalnem okolju in z njim opravite intervju. Povabite ga, naj z vami 
deli svojo zgodbo. V nadaljevanju je nekaj vprašanj za pomoč pri intervjuju.

• Kako ste se odločili za zagon podjetja?
• Kaj je bilo najpomembnejše za vaš poslovni uspeh?
• Če pustite skromnost ob strani, kaj najbolj cenite pri sebi, svojem delu in svojem strokov-

nem znanju?
• Kako je videti vaš običajni dan?
• Kaj najbolj cenite pri tem, da ste podjetnik?
• Katera je najdragocenejša izkušnja v vaši podjetniški karieri?
• Kakšen nasvet bi dali mladim, ki bi radi zagnali novo podjetje? 

Pripravite kreativen plakat o svojem podjetniku ali kratek navdihujoč videoposnetek (3 min), v 
katerem ga boste predstavili.

To vajo lahko udeleženci izobraževanja izvajajo individualno ali v parih.

2. možnost  

Poiščite uspešno start-up podjetje in o njem izvedite spletno raziskavo. 
Iščete lahko naslednje podatke:

• Kaj počnejo? 
• Kdo so njihove stranke?
• Kako so razvili svojo idejo, kako so zagnali posel?
• Katere so njihove prednosti in odlike? Kaj je tisto, zaradi česar so uspešni? 
• Katere so njihove vrednote, cilji, o čem sanjajo? 
• Kateri so njihovi izzivi ali morebitni izzivi? 
• Kako se promovirajo?  

Pripravite kreativen plakat, na katerem boste predstavili to start-up podjetje.

To vajo lahko udeleženci izobraževanja izvajajo individualno ali v parih.
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1.5   Dodatno gradivo

            Vaja 6. 
            Podjetnikov kredo (za starejše od 16 let).

Ne odločam se za usodo navadnega človeka.
Pravico imam biti nekaj posebnega … če zmorem.

Iščem priložnost … ne pa varnosti.
Kot državljan ne želim biti vzdrževanec,

ponižan in otopel, ker mora
Država skrbeti zame.

Hočem preudarno tvegati,
sanjati in graditi.

Najsi mi spodleti ali uspe.
Ne želim zabarantati spodbude za podporo;

življenjski izzivi so mi ljubši
od zagotovljenega životarjenja;

srh izpolnitve
ljubši od postanega miru Utopije.

Svoje svobode ne zamenjam za tujo dobrotljivost
in svojega dostojanstva ne za milodar.

Nikdar se ne bom hulil pred kakim gospodarjem
in se ne pripogibal pred kako grožnjo.

Moja rojstna pravica je, da stojim zravnan,
ponosen in neustrašen;

da mislim in delujem sam od sebe,
da uživam koristi od tega, kar ustvarim,
in da se drzno kosam s svetom, govoreč:

To je, z božjo pomočjo, moje delo.
Vse to pomeni
biti podjetnik.

Thomas Paine: Common Sense, 1776 (prevod Branko Gradišnik)

         Vprašanja za razpravo
• Kako je ta pesem pomembna za podjetnika?
• Kaj bi ji dodali (ali iz nje izbrisali)?
• Pripravite kratek poslovni kredo za svojo ekipo.
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2.2 Tema: trendi in priložnosti za inovacije

                                       
                                          

Slika 3: Heraklit 

        Vprašanja za razpravo
• Kako razumete ta citat? 

Glede na eno najnovejših raziskav, Megatrendi 2030 iz Unternehmer positionen in Z-Punkt, 
je svet, kot ga poznamo danes, rezultat družbenih, tehničnih in gospodarskih sprememb v 
preteklosti. Naša življenja so za vedno preoblikovale številne majhne in velike inovacije. Danes 
ljudje delajo, komunicirajo in potujejo drugače kot pred nekaj desetletji. Gotovo je samo nekaj: 
svet se bo še naprej spreminjal.  

Srečanje 2: Sodobni trendi

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• pridobili nekaj vpogledov v prihodnje trende,
• razlikovali med trendi, težavami in priložnostmi,
• razmišljali o različnih temah in jih poskusili nekako povezati,
• motivirani za inovativno razmišljanje pri soočanju s trendi. 

Zakaj:
• za ozaveščanje o tem, da so priložnosti pravzaprav povsod okoli nas. 

 

2.1 Prebijanje ledu

            Vaja 7. 
             Dokončajte povedi ...

Sprehodite se po prostoru do vsakega posameznega udeleženca izobraževanja in vsak naj dokonča eno od 
naslednjih ali podobnih povedi:

1. Moja najboljša oziroma sanjska služba je ...
2. Najhujši projekt, na katerem sem kdaj koli delal , je bil ...
3. Najbolj tvegana stvar, ki sem jo kdaj koli storil , je bila ...
4. Moja babica je vedno govorila ...

5. Internet je nekaj, kar ...
6. Družbena omrežja lahko ...
7. Individualizem bi opisal kot ...
8. Če bi bil milijonar, bi bil/naredil ...
9. Migracije so ...

Nic ni stalnega razen sprememb. 
 Citat Heraklita, grškega filozofa, rojenega leta 544 p. n. š.
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Tema megatrenda Podrocje potencialnih inovacij

DEMOGRAFSKE SPREMEMBE

• RAST SVETOVNEGA PREBIVALSTVA
• STARANJE PREBIVALSTVA
• POVEČEVANJE MIGRACIJSKIH TOKOV
• UPADANJE PREBIVALSTVA NA ZAHODU
• DEMOGRAFSKI PREMIKI

INDIVIDUALIZACIJA DOSEGA NOVO 
RAVEN

• INDIVIDUALIZEM KOT SVETOVNI POJAV
• SPREMINJANJE RAZMERIJ
• KOMPLEKSNE BIOGRAFIJE IN IDENTITETE
• OD MASOVNIH TRGOV NA MIKROTRGE
• SAMOZADOSTNOST IN EKONOMIJA PO NAČELU »NAREDI 

SAM«

SPREMEMBE VLOG SPOLOV

• RAZPAD TRADICIONALNIH VLOG SPOLOV
• VSE POMEMBNEJŠA VLOGA ŽENSK NA DELOVNIH MESTIH
• SPOŠTOVANJE SOCIALNIH IN KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN
• VSE VEČJI POMEN ZDRAVEGA RAVNOVESJA MED DELOM IN 

ZASEBNIM ŽIVLJENJEM
• NOVE STRUKTURE DRUŽIN IN ŽIVLJENJSKIH SLOGOV

NOVI VZOREC MOBILNOSTI

• POVEČEVANJE MOBILNOSTI PO VSEM SVETU
• OVIRE PRI POVEČANJU MOBILNOSTI
• DIGITALNO MREŽENJE PROMETA
• NOVI KONCEPTI VOZIL
• PAMETNE LOGISTIČNE REŠITVE

DIGITALNA KULTURA

• DIGITALNE TEHNOLOGIJE, KI VSTOPAJO V VSE VIDIKE 
VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA IN JIH POVEZUJEJO

• VEČJE RAZLIKOVANJE MED DIGITALNIMI ŽIVLJENJSKIMI 
SLOGI

• NOVA OBLIKA DRUŽBENEGA KOMUNICIRANJA, 
SODELOVANJA IN ORGANIZIRANJA

• SPLET 4.0

NA ZNANJU TEMELJEČE 
GOSPODARSTVO

• DVIG RAVNI IZOBRAZBE PO VSEM SVETU
• INOVACIJE KOT KLJUČNO GONILO IN DEJAVNIK KONKURENČNOSTI
• USTVARJANJE VREDNOSTI NA PODLAGI PODATKOV IN ZNANJ
• NOVA ELITA GLOBALNIH ZNANJ – USTVARJALNI RAZRED
• VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

POSLOVNI EKOSISTEMI

• NOVA PARTNERSTVA V VREDNOSTNI VERIGI
• INOVACIJE SISTEMOV
• PREPLETANJE POSLOV
• UPRAVLJANJE KOMPLEKSNOSTI

SPREMEMBE V SVETU DELA

• ZELO DINAMIČNE IN PRILAGODLJIVE DELOVNE PRAKSE
• NOVI VODSTVENI IN ORGANIZACIJSKI VZORCI
• METODE DELA, KI VKLJUČUJEJO SODELOVANJE
• NAPREDEK NA PODROČJU AVTOMATIZACIJE

NOVE POTROŠNIŠKE NAVADE

• PREMIKI NA PODROČJU POTROŠNJE IN PREDNOSTNIH IZBIR 
POTROŠNIKOV

• VEČJA BLAGINJA V DRŽAVAH TRETJEGA SVETA
• POTROŠNJA V PROCESU DOHITEVANJA V NOVO 

INDUSTRIALIZIRANIH DRŽAVAH
• TRAJNOSTNA POTROŠNJA NA ZAHODU (EKO, BIO, PRAVIČNA 

TRGOVINA)
• SPREMEMBA NAKUPOVALNIH NAVAD
• VSE VEČJI POMEN SODELOVALNE POTROŠNJE

Preglednica 3: Trendi in priložnosti

        Vprašanja za razpravo
• Toda katera bo naslednja sprememba?
• Je ta morda že tukaj?
• Kako bo svet videti čez 20 ali celo 50 let?  

Kakšni so megatrendi in kako bodo vplivali na naše globalne zadeve na dolgi rok, lahko preberete v 
poročilu na povezavi www.unternehmerpositionen.de. V naslednji preglednici smo povzeli nekatere od njih.
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2.3 Domača naloga

 

Slika 4: Vinod Khosla, ameriški podjetnik, poslovnež, ustanovitelj programskega jezika Java, milijarder z lestvice revije 
Forbes, O Vinodu Khosli: https://en.wikipedia.org/?title=Vinod_Khosla 

       Vprašanja za razpravo
• Kako razumete ta citat? 

Izberite enega od trendov in ga povežite s poslovno priložnostjo:
1. TREND: nove potrošniške navade – sprememba nakupovalnih navad ... kupovanje prek spleta
2. TREND: demografske spremembe – staranje prebivalstva in migracije med državami EU
3. TREND: na znanju temelječa družba – dvig ustvarjalnega razreda  

POTENCIALNA INOVACIJA ali NOVA POSLOVNA PRILOŽNOST
1. Interaktivno in igrivo urbano pohištvo – spodbujanje ljudi, naj bodo aktivni na različnih 

področjih, različnih ravneh in v različnih starostnih skupinah 
2. 3D-tiskalniki – možnost tiskanja lastnih izdelkov 
3. Digitalna kultura – moč družbenih omrežij 
4. Kultura izmenjave – menjava in delitev izdelkov in storitev z drugimi kot alternativa 

nenehni rasti, proizvodnji in potrošništvu

Slika 5. Potencialne inovacije in nove poslovne priložnosti

POTENCIALNA 
INOVACIJA IN 

NOVA POSLOVNA 
PRILOŽNOST

NA ZNANJU 

TEMELJEČA 

DRUŽBA – DVIG 

USTVARJALNEGA 

RAZREDA

DEMOGRAFSKE 
SPREMEMBE 
– STARANJE 

PREBIVALSTVA IN 
MIGRACIJE MED 
DRŽAVAMI EU

1. INTERAKTIVNO IN IGRIVO URBANO POHIŠTVO – 

SPODBUJANJE LJUDI, NAJ BODO AKTIVNI NA RAZLIČNIH 

PODROČJIH, RAZLIČNIH RAVNEH IN V RAZLIČNIH 

STAROSTNIH SKUPINAH 

2. 3D-TISKALNIKI – MOŽNOST TISKANJA LASTNIH IZDELKOV 

3. DIGITALNA KULTURA – MOČ DRUŽBENIH OMREŽIJ 

4. KULTURA IZMENJAVE – MENJAVA IN DELITEV IZDELKOV IN 

STORITEV Z DRUGIMI KOT ALTERNATIVA NENEHNI RASTI, 

PROIZVODNJI IN POTROŠNIŠTVU

NOVE POTROŠNIŠKE 
NAVADE – 

SPREMEMBA 
NAKUPOVALNIH 

NAVAD ... 
KUPOVANJE PREK

SPLETA 

Vecja kot je težava, vecja je priložnost. 
Priložnost za inovacijo. 

Vinod Khosla
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            Vaja 8. 
            Spremembe

Kaj vidite na sliki?

Slika 6: Vpogled v proces izobraževanja v 16. stoletju oz. notranjost šole iz 16. stoletja, kot je prikazana v delu Science and 
Literature in The Middle Ages (Znanost in književnost v srednjem veku) Paula Lacroixa, objavljenega v Londonu 1878

Primerjajte to sliko s sliko spodaj.

Slika 7: Izobraževanje v 21. stoletju

       Vprašanja za razpravo
• Razmislite o trendih, ki obdajajo izobraževalni sektor, in razmislite o najnovejšem razvoju v 

procesu izobraževanja. Kakšno bo izobraževanje v prihodnosti?

Dodajte svoje mnenje:

• Razmislite o svoji sanjski predavalnici ali prostoru, ki bo v prihodnosti namenjen učenju. Kako 
bi bil videti? Katere funkcije, materiale in opremo bi imel? Lahko ga opišete, skicirate na papir 
ali uporabite spletne programe (na primer Google SketchUp https://www.sketchup.com/).

Dodajte svoje mnenje:
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Srečanje 3: Inovativno razmišljanje in nore ideje

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• pojasniti inovativnost,
• razlikovati med različnimi viri inovacij,
• opredeliti primere inovacij. 

Zakaj:
• za ozaveščanje o tem, da težave predstavljajo priložnost za inovacije. 

V teoriji in v skladu s Priročnikom Oslo v okviru OECD je inovacija implementacija novega ali bistveno 
izboljšanega izdelka, blaga ali storitve; nove metode trženja; ali nove organizacijske metode v 
poslovni praksi, organizaciji delovnega mesta ali zunanjih odnosih (OECD/Eurostat, 2005).

            Vaja 9. 
            Revolucionarne inovacije

Razmislite o revolucionarni inovaciji, ki resnično spreminja svet.

Inovacije ločimo glede na stopnjo novosti, torej glede na to, ali so nove za podjetje, nove na trgu 
ali nove v svetu. Spremembe, ki ne štejejo za inovacije, vključujejo prilagoditev, redne sezonske in 
druge ciklične spremembe (na primer nova modna kolekcija proizvajalca oblačil) ter trgovanje z 
novimi ali znatno izboljšanimi izdelki (na primer v trgovini na debelo in na drobno, prevozništvu 
in skladiščenju). Inovativnost lahko opredelimo na naslednje načine. 

• Vrsta inovacij: Oslo priročnik opredeljuje štiri vrste inovacij: inovacije pri izdelkih, 
procesih ter na področju organizacije in trženja (OECD/Eurostat, 2005). A številne 
inovacije imajo lastnosti, ki so značilne za več kot le eno kategorijo inovacij, zato 
je lahko te inovacije v točno določeno kategorijo razvrstiti težko in zavajajoče, 
ko govorimo o vrstah inovacijskih dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo podjetja.  

• Vpliv inovacij: radikalno ali prelomno inovacijo lahko opredelimo kot inovacijo, ki ima 
pomemben vpliv na trge in gospodarsko dejavnost podjetij na tem trgu; medtem ko 
postopna inovativnost zadeva obstoječi izdelek, storitev, proces, način organizacije ali 
metodo z bistveno izboljšano zmogljivostjo ali nadgraditvijo. Postopna inovativnost je 
prevladujoča oblika inovativnosti.

• Vir inovacij: tehnološke inovacije so navadno povezane z izdelkom in procesom 
inovacij, medtem ko so netehnološke inovacije navadno povezane z organizacijskimi 
in trženjskimi inovacijami. Tehnološke in netehnološke inovacije so zelo povezane med 
seboj.



26

• Družbeni namen inovacij: enotna definicija socialnih inovacij ne obstaja, čeprav večina 
rada poudarja njihov ključni cilj, tj. doseganje družbenih ciljev, v manjši meri pa vrsto 
vpletenih akterjev (na primer neprofitne organizacije, posamezniki, univerze, vladne 
agencije in podjetja). Družbene inovacije iščejo nove odgovore na družbene težave, tako da 
prepoznavajo in zagotavljajo nove storitve za izboljšanje kakovosti življenja posameznikov 
in skupnosti, ter tako, da prepoznavajo in uvajajo nove integracijske procese na trg 
dela, nove kompetence, nova delovna mesta in nove oblike sodelovanja kot raznolike 
elemente, ki vsi prispevajo k izboljšanju položaja posameznikov v skupini delovne sile. 

OECD prav tako navaja nekaj primerov, kdaj nekaj ne velja za inovacijo, saj so merila opredelitve 
včasih precej zapletena. In tukaj je razlog, zakaj velikim podjetjem primanjkuje inovativnega 
načina razmišljanj, saj so obtičala v navadah tradicionalne inovativnosti. Minimalna zahteva pri 
spremembah izdelkov ali funkcij podjetja, da bi ti veljali za inovacijo, je, da je gre za nekaj, kar je 
za podjetje novo ali je bistveno izboljšano. Bolj na splošno je inovacije mogoče razlikovati glede 
na to, ali so nove za podjetje, nove na trgu ali nove v svetu. Vseh sprememb ni mogoče šteti za 
inovacije. Naslednji primeri niso inovacije:

• Zaustavitev nečesa: prenehanje uporabe procesa, trženjske ali organizacijske metode, 
čeprav prekinitev pomeni izboljšanje poslovanja podjetja.

• Preprosta pomembna zamenjava ali razširitev: nakup identičnih modelov vgrajene 
opreme ali minimalne razširitve in posodobitve obstoječe opreme ali programske 
opreme ne veljajo za inovacijo v procesih. Nova oprema ali razširitve morajo biti nove 
za podjetje in prinesti precejšnje izboljšave specifikacij.

• Spremembe zaradi sprememb cen dejavnikov: spremembe v ceni izdelka ali 
produktivnosti procesa, ki izhajajo izključno iz sprememb v cenah dejavnikov proizvodnje, 
ne veljajo za inovacije.

• Prilagajanje po meri: podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo po meri, izdelujejo po en in 
pogosto zapleten element po naročilu strank. Če enkratno izdelan izdelek ni bistveno 
drugačen od izdelkov, ki jih je podjetje izdelalo pred tem, ne gre za inovativen izdelek.

• Redne sezonske in druge ciklične spremembe: v nekaterih panogah, kot so oblačila in 
obutev, obstajajo sezonske spremembe glede na vrsto blaga oziroma storitev, kar lahko 
spremljajo spremembe v videzu zadevnih izdelkov. Te vrste rednih sprememb v obliki 
običajno ne veljajo niti za inovativen izdelek niti za trženjsko inovacijo; ne gre na primer za 
inovativne izdelke, če proizvajalec oblačil predstavi vetrovke za novo sezono, razen če te na 
primer vsebujejo podlogo z bistveno izboljšanimi lastnostmi. Če pa sezonske spremembe 
pomenijo korenito spremembo v oblikovanju izdelka, ki je del novega trženjskega 
pristopa, ki ga je podjetje prvič uporabilo, je to treba upoštevati kot trženjsko inovacijo. 

• Trgovanje z novimi ali bistveno izboljšanimi izdelki: opredelitev inovacije za nove izdelke 
je zapletena na področju storitev rokovanja z blagom in trgovine (distribucija na debelo 
in na drobno, prevozništvo in skladiščenje). Trgovanje z novimi ali izboljšanimi izdelki 
načeloma ne velja za inovacijo na področju izdelkov za trgovca na debelo, prodajalno 
ali podjetje za prevoz in skladiščenje teh izdelkov. Če pa se podjetje začne ukvarjati 
z novimi vrstami blaga (tj. z vrstami blaga, ki jih podjetje pred tem ni prodajalo), ta 
dejavnost lahko velja za inovativen izdelek, saj podjetje ponuja novo storitev ali izdelek. 

V praksi se zagonska in majhna podjetja navadno osredotočajo na netehnološke inovacije in raje 
poskušajo biti inovativna v svojem razmišljanju ali poslovnem modelu kot pa zapravljati čas in 
denar za odkrivanje tehnologije, ki bi ustrezala pravni opredelitvi inovativnosti. 
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3.1  Primer

Milijonsko podjetje za dostavo britvic Dollar Shave Club – ustanovitelja Mike Dubin in Mark 
Levine. Spoznala sta se na neki zabavi in začela razpravljati o nejevolji, ki jo doživljata pri 
kupovanju britvic. Nič novega. Ljudje so se nad britvicami pritoževali že leta in leta – pretirane 
cene, tehnološki »preboji« na področju brivnikov, ki jih nihče dejansko ni potreboval, boleče 
britje s topimi starimi rezili in neumna plastična ohišja britvic v vsaki trgovini. Mike in Mark sta 
se strinjala, da je izkušnja britja zanič, zato sta se jo odločila izboljšati.

Slika 8: britvice Shave Club

Začelo se je z ugotavljanjem, česa si ljudje v resnici želijo: odličnega britja brez precenjene brivske 
tehnologije in odvečnega obiska trgovine. Njuna ideja je bila tako preprosta kot revolucionarna: 
podjetje, ki vam dostavi britvice. Začela sta sodelovati z enim največjih proizvajalcev britvic in 
podjetje za dostavo britvic Dollar Shave Club se je rodilo julija 2011.

Tako sta brez kakršne koli revolucionarne inovacije preoblikovala poslovni model in uporabniško 
izkušnjo pri nakupovanju britvic. Glede na najnovejši članek iz revije Wall Street Journal, ki je 
izšla 21. junija, je podjetje vredno 615 milijonov dolarjev ... Poslovati pa je začelo šele leta 2011.

Slika 9. Shave club                                                              Slika 10. Shave club 

Ko strat-up ideja in majhno podjetje povzročita veliko spremembo na trgu in razvoj trga.
Več na: http://www.dollarshaveclub.com/ ili https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI 

Pomembno: Ko iščete noro idejo, razpravljajte o težavah in ne željah ... Ljudje raje govorijo o 
težavah kot željah. 
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Te blagovne znamke (Uber, Airbnb, Facebook, Alibaba) ne bi obstajale, če ne bi sledile norim 
idejam:

Slika 11. Tom Goodwin, Twitter

Dodatni primeri:
• Hrvaški dežnik – njihova poslovna zgodba je prikazana infografično kot vizualna predstavitev 

informacij. Kompleksne informacije tako pritegnejo pozornost, laže jih je deliti in predelati.  
http://hrvatskikisobran.com/o-nama/

• Mate Rimac – električni avtomobili: http://www.rimac-automobili.com/en/
• Madbarz – fitnes aplikacija: https://www.madbarz.com/

3.2 Prebijanje ledu

             Vaja 10. 
             Težave in rešitve.

1. možnost 

Kakšno težavo vidite? Se lahko domislite inovativne rešitve?

Slika 11: Šola nekoč in danes
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2. možnost 

Pomislite na vsakdanjo težavo, ki vas muči. Se lahko domislite nove, inovativne rešitve?

3. možnost:

Izberite izdelek, ki ga uporabljate vsak dan. Kako bi ga lahko uporabili na drugačen način? Ga lahko 
uporabite za nekaj povsem drugega? Poskusite preveriti svojo zamisel pri sodelavcih in prijateljih.

3.3 Domača naloga

Poiščite ustvarjalno rešitev za to težavo: ob 9. uri pričakujete skupino tujih učiteljev, ki se bodo 
udeležili vaše delavnice, ob 8:45 pa ugotovite, da nimate gradiva, ki ste ga pripravili za delavnico, 
in da ste USB-ključ s predstavitvijo pozabili doma. V svojem kovčku/poslovni torbi najdete kup 
samolepilnih lističev ... Domislite se, kako boste začeli delavnico z ustvarjalno dejavnostjo, s 
katero boste udeležence zaposlili z delom v skupini, vi pa boste medtem lahko uredili dostavo 
gradiva in USB-ključa na prizorišče delavnice. 

3.4  Prebijanje ledu – ne čakajte, da postanete slabe volje

Moja zgodba: kako sem šel na eno pivo in pristal na jadrnici. Ali, kako sem vetrovno vreme 
izkoristil za celodnevno lenarjenje v viseči mreži in ogled mesta v večernih urah. 
Vaša zgodba: povejte svojo zgodbo, prepričan sem, da mi imate kaj povedati.

3.5  Dodatna literatura

• OECD/Eurostat (2005), The Measurement of Scientific and Technological Activities—
Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition.

•  https://www.youtube.com/watch?v=cW8S-QBKcq4 
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Srečanje 4: Raziskovanje uporabnikov 

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• razumeli pomen raziskovanja uporabnikov,
• razlikovali med različnimi raziskovalnimi tehnikami pri razvoju poslovne ideje,
• pripravili načrt razvoja za svojo poslovno idejo. 

Zakaj:
• da bi ponotranjili idejo, da se podjetništvo dogaja med uporabniki in ne v laboratoriju. 

4.1 Prebijanje ledu

            Vaja 11. 
             Krepitev empatije za raziskovanje uporabnikov

Udeleženci izobraževanja delajo v skupinah od štiri do pet oseb. Učitelj pripravi listke z 
različnimi poklici (oglejte si spodaj). Vsaka skupina dobi en poklic. Udeleženci izobraževanja 
imajo tri minute časa, da pripravijo opis predavalnice z zornega kota oseb, ki delajo v določeni 
stroki. Kaj opažajo? Kaj mislijo? Kako se počutijo? Ne smejo povedati, kateri poklic predstavljajo. 
Samo predavalnico naj opišejo. Drugi udeleženci izobraževanja morajo ugotoviti, kateri poklic je 
predstavila posamezna skupina.

        Vprašanja za razpravo
• Empatija pomeni, da se postavimo v kožo nekoga drugega. Empatija pomeni globoko 

razumevanje težav in realnosti tistih, za katere nekaj oblikujete. Kako nam lahko empatija 
pomaga v podjetništvu?

• Skozi empatijo lahko spoznavamo svoje stranke. Česa se lahko naučimo? Zakaj je to 
pomembno?

• Kako lahko izboljšate svojo sposobnost empatije?
• Kaj lahko ovira proces empatije?

GASILEC KUHAR
ARHITEKT

VLOMILEC NAČRTOVALEC
POROK KMET
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4.2 Kvalitativni pristop k raziskavam

Namen raziskovanja uporabnikov je:
• razumevanje potreb,
• razumevanje ovir,
• razumevanje omejitev. 

Kako?
• Brez predsodkov.
• Brez vrednotenja.
• Brez predvidevanj.
• Brez obsojevanja. 

Govorimo o KVALITATIVNEM RAZISKOVANJU. Na koncu te faze boste imeli več vprašanj kot odgovorov.

            Vaja 12. 
             Terensko raziskovanje

Kako je raziskoval in poizvedoval Indiana Jones? 
Kako raziskuje slavna antropologinja Jane Goodall?

Kako si predstavljate, da k raziskovanju in poizvedovanju pristopi sedemletni otrok?

Prvi korak v vašem poslovnem izzivu je sestaviti ekipo. Raziskovanje zahteva posebno okolje. 
Cilj je prepoznati specifični vidik človeškega vedenja in ga spremeniti v prednost za uporabnike, 
pri tem pa obdržati poslovno vrednost. Zakaj veliko podjetij ne more uporabiti takšne poti do 
uspeha in zakaj je podjetjem, ki jim je to nekoč že uspelo, težko enako storiti še enkrat? Teh 
procesov ni preprosto spontano integrirati v delovni proces. Ko se poglobimo v različne faze 
raziskovanja in razvoja, hitro ugotovimo, da je pri tem potrebna kombinacija dveh načinov 
razmišljanja: analitičnega in ustvarjalnega. Zelo redko najdemo kombinacijo obeh načinov 
razmišljanja. Ljudje navadno uporabijo enega ali drugega. 
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Vendar je to oviro mogoče premostiti tako, da sestavimo raznoliko ekipo. Z zagotovitvijo 
raznolikosti ljudi v ekipi lahko presežemo omejen način razmišljanja vsakega posameznika. 
Optimalna velikost raziskovalne ekipe je od štiri do šest oseb. Poskusite izbrati ljudi z različno 
izobrazbo, izkušnjami, različnega spola in osebnostnih lastnosti. Edino, kar bi morali imeti 
skupnega, je sposobnost timskega dela.

Pri raziskovanju potreb uporabnikov je pomembno razlikovati med opazovanjem in interpretacijo. 
Interpretacija sledi v naslednjih fazah. V prvi fazi se osredotočite na zbiranje informacij brez 
njihove interpretacije

             Vaja 13. 
             Opazovanje v primerjavi z interpretacijo.

Oglejte si spodnjo sliko. Kaj vidite na njej, če jo samo opazujete? Kaj vidite na njej, če jo 
interpretirate?

V nadaljevanju si bomo ogledali tri načine raziskovanja potreb uporabnikov: intervju, opazovanje 
in raziskovanje na terenu.

Ta pristop k raziskovanju bomo uporabili, ker uporabniki ne naredijo vedno tega, kar pravijo. Ne 
zavedajo se popolnoma svojih želja in potreb, pa tudi, če se jih, tega pogosto ne znajo ubesediti.

Opazovanje Interpretacija

ce bi vprašal svoje stranke, cesa si želijo, bi 
rekle, da hitrejšega konja.

Henry Ford
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4.3  Opazovanje

Najprej se vprašajte, kaj je tisto, kar že veste o svojem poslovnem izzivu. To storite, da se izognete 
ponovnemu zbiranju že pridobljenih informacij.

Načini zbiranja informacij
• Fotografiranje
• Snemanje videoposnetkov
• Zapisovanje
• Skiciranje
• Zbiranje gradiva, letakov, brošur, embalaž, izrezkov iz časopisov 

Kaj opazujete?
• Fizični prostor: fizične lastnosti, kaj izstopa, kaj ne izstopa.
• Katere osebe so vpletene: uporabniki, zaposleni, proizvajalci, vodje, mediji, občine, 

lokalne skupnosti, interesne skupine.
• Dejavnosti: posamezne dejavnosti in vedenja, povezane dejavnosti, zaporedja de-

javnosti, podobnosti v dejavnostih, razlike v dejavnostih.
• Predmeti: prisotnost predmetov, odsotnost predmetov, značilnosti predmetov.
• Dogodki: kaj se dogaja, kaj ljudje počnejo.
• Čas: zaporedja, začetki, konci, posamezne faze, trajanje, čas pojava določenih vedenj, 

odzivov ali dejavnosti.
• Cilji: kaj ljudje poskušajo doseči.
• Čustva: katera čustva ljudje doživljajo in izražajo.

Opazujemo, kaj ljudje:
• PRAVIJO: kateri so nekateri citati in besede, s katerimi je vaš uporabnik nekaj opredelil?
• POČNEJO: katera dejanja in kakšno vedenje ste opazili?
• MISLIJO: kaj bi lahko vaš uporabnik mislil? Kaj vam to pove o njegovih ali njenih pre-

pričanjih?
• ČUTIJO: katera čustva bi lahko vaš predmet preučevanja doživljal?

Ne pozabite, da misli/prepričanj in čustev/občutkov ni mogoče neposredno opazovati. O njih je 
mogoče zgolj sklepati, in sicer tako, da smo zelo pozorni na razne namige. Bodimo pozorni na 
govorico telesa, ton glasu in izbiro besed. 
  

            Vaja 14. 
             Pozornost in opazovanje.

           Kaj opazite v tej predavalnici? Zapišite čim več v eni minuti.
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V katerem primeru ste opazili več? Zakaj?

Opazovanje je tesno povezano z našo pozornostjo. Če se osredotočimo na manjše dele ob določenem 
trenutku, bomo verjetno opazili več. Pomembno je, da od časa do časa spremenimo svoj fokus.

4.4  Intervju

Če ste dober poslušalec in znate vzpostaviti zaupanje, se vam bodo ljudje odprli. Njihove zgodbe 
vam bodo pomagale pridobiti nove vpoglede, navdih in ideje.

Uporabite pol-strukturirane intervjuje. Najprej si vnaprej pripravite nekaj vprašanj, nato 
sledite zgodbi sogovornika in po njej razvijajte nova vprašanja. Intervjuje je mogoče izvajati 
z različnimi udeleženci: s posamezniki ali skupinami, uporabniki ali strokovnjaki. Vedno 
je koristno poiskati uporabnika, ki uporablja izdelek ali storitev na nenavaden način. 

Imate dve ušesi in ena usta.
Pri intervjujih jih uporabite v enakem razmerju.

Zdaj se osredotočite na polovico predavalnice. Kaj opazite zdaj? Zapišite čim več v 30 
sekundah.

Zdaj se osredotočite na drugo polovico predavalnice. Kaj opazite zdaj? Zapišite čim več v 30 
sekundah.
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Poslušajte tako z očmi kot z ušesi!

Postavljajte odprta vprašanja. Odprta vprašanja spodbujajo pogovor in uporabnika, da 
se odpre. Odprta vprašanja naj predstavljajo največji del intervjuja. To so vprašanja, ki se 
navadno začnejo s črko K: kaj, kdo, kdaj, kje, kateri, kakšen, kako itn.

        Tukaj je nekaj primerov odprtih vprašanj.

• Kaj mi lahko poveste o ...?
• Kaj še mi lahko poveste o tem?
• Kaj vam je pri tem všeč?
• Česa pri tem ne marate?
• Kaj pogrešate?
• Kako uporabljate ...?
• Na kakšne načine uporabljate ta izdelek?
• Kaj delate, kadar ...?
• Kaj storite, ko ...?
• Povejte mi kaj več o tem.
• Lahko opišete ...?
• Mi lahko pokažete ...?
• Kako pogosto dosežete ...?
• Kaj bi radi dosegli?
• Kakšen je postopek?
• Kateri so vaši koraki?
• Kaj imajo vse te stvari skupnega?
• Kaj se zgodi najprej? In potem?
• Kaj je za vas pomembno?
• Kaj vam prinaša?
• Kako to doživljate?
• Kam je usmerjena vaša pozornost?
• Kako si vi to razlagate?
• Kšne občutke vam to vzbuja?
• Kakšne so posledice?
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Spodbudite uporabnika, da razmišlja na glas.

Čeprav je vprašalnica »zakaj« prav tako odprta, jo je treba uporabljati previdno, saj lahko spominja 
na zasliševanje in intervjuvancem vzbudi občutek, da se morajo braniti. Ker je ugotavljanje 
razlogov za določeno vrsto vedenja zelo pomembno pri dizajnerskem razmišljanju, poskusite 
vprašalnico »zakaj« čim pogosteje nadomestiti z drugimi vprašalnicami.

        Tukaj je nekaj možnosti, ki jih lahko uporabite.
• Za kakšen namen?
• Kako ste sprejeli to odločitev?
• Kaj je za vsem tem?
• Kakšni so razlogi za to?

Še eno zanimivo vprašanje odprtega tipa je »kaj, če«. To vprašanje je namenjeno spodbujanju 
ustvarjalnega razmišljanja, odpiranju novih možnosti in preverjanju svojih hipotez.

        Tukaj je nekaj primerov vprašanj s »kaj, če«.
• Kaj, če bi ta izdelek imel ...
• Kaj bi se zgodilo, če ...
• Kaj, če teh ovir ne bi bilo? 

Zaprta vprašanja zapirajo pogovor in prinašajo kratke odgovore. To so vprašanja, ki se začnejo z 
»ali«. Če sogovorniku postavite vprašanje »Ali vam je ta izdelek všeč?«, bo ta odgovoril z da ali 
ne. Če, po drugi strani, vprašate »Kaj natanko vam je všeč pri tem izdelku?«, povečate možnosti, 
da se bo sogovornik odprl. Zaprta vprašanja so manj primerna za začetek intervjuja, lahko pa so 
koristna proti koncu pogovora, če jih uporabite za preverjanje svojega razumevanja. Primer: »Če 
prav razumem, ta storitev vzame veliko preveč časa. Je to res?«

POKAŽI MI

ZAKAJ

NARIŠI

RAZMISLI NAGLAS

Modro izberite svojega uporabnika. Mati, oče in prijatelji niso uporabniki.

Poiščite inovativne uporabnike, ki uporabljajo izdelke na nove in inovativne 
načine.

Spodbujajte pripovedovanje zgodb in izmenjavo izkušenj.

Ne predstavljajte svoje poslovne ideje in ne sprašujte uporabnikov, ali jim je 
všeč, kako bi jo oni spremenili, kdaj bi jo uporabili in koliko bi zanjo plačali!

Intervju dokumentirajte s slikami, skicami, fotografijami, zapiski, 
videoposnetki itn.
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            Vaja 15. 
             Vadite veščine za izvedbo intervjuja.

Radi bi razvili nov pametni telefon in odločili ste se opraviti intervju z drugim udeležencem 
izobraževanja o njegovih izkušnjah s telefonom, ki ga trenutno uporablja.

V treh minutah pripravite oporne točke za intervju z vprašanji.

Na voljo imate pet minut za izvedbo in dokumentiranje intervjuja.

        Vprašanja za razpravo
• Kaj ste naredili dobro?
• Katere spretnosti so pomembne za učinkovito izvedbo intervjuja?
• Kaj bi pri naslednjem intervjuju naredili drugače?
• Kako lahko izboljšate svoje spretnosti izvajanja intervjujev?

* Če izvedba intervjuja osebno med udeleženci izobraževanja ni mogoča (čeprav je to zelo pri-
poročljivo), ga lahko opravijo tudi prek spleta (prek aplikacij Skype, Zoom itn). Prav tako lahko 
zbirajo informacije s pomočjo spletnih vprašalnikov in anket (https://www.surveymonkey.com/, 
https://www.1ka.si/).
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4.5  Terensko raziskovanje

To pomeni proučevanje vedenja in izkušenj ljudi v njihovem naravnem okolju. Če pripravljate 
načrt za novo restavracijo, opazujte ljudi v restavracijah. Če delate na novem kolesu, pojdite na 
teren s kolesarji. Če razvijate nov medicinski pripomoček, se pridružite zdravstvenim delavcem, 
ki uporabljajo te vrste naprav itn.

Pridružite se uporabnikom in postanite njihova senca. Poglobite se v kontekst. Sproščeno se 
pogovarjajte z njimi. Postavite se v njihovo kožo.

Presezite okvire obstoječih kontekstov in poiščite navdih tudi v novih kontekstih. Primer: če 
želite izboljšati logistiko na področju distribucije, si poglejte logistični sistem letalske družbe ali 
dostavnega podjetja.

Poiščite odstopanja in navdih ter vse, kar vidite, vselej postavite v kontekst. Kako se uporabniki 
razlikujejo med seboj? Ali kdo izstopa, ko gre za uporabo določenega izdelka ali storitve? Ali 
uporabljajo izdelek ali storitev na neobičajen način?

Uporabite vse svoje čute: glejte, poslušajte, okušajte, vohajte in se dotikajte.

             Vaja 16. 
             Ideje za terensko raziskovanje.

Radi bi izdelali nov prodajni avtomat. Oblikujte sedem konkretnih idej, kako bi pristopili k 
raziskavam na terenu. Katere lokacije bi opazovali? Kaj bi opazovali? Katere osebe bi prosili za 
intervju? Kako lahko v svojo raziskavo vključite igranje vlog? Kako bi zbirali podatke? 

Za to nalogo imate na voljo deset minut.
    

4.6  Vedenje raziskovalca

• Empatija – postaviti se v kožo nekoga drugega
• Dejansko zanimanje za uporabnika, radovednost
• Vzpostaviti odnos, ki temelji na zaupanju
• Poslušanje
• Opazovanje podrobnosti in celotne slike
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             Vaja 17. 
             Raziskovalni načrt za vašo poslovno idejo.

Pripravite raziskovalni načrt za svojo poslovno idejo. Domislite se idej za svojo raziskavo, 
naredite načrt, kako boste izvedli raziskavo, razdelite vloge svoji ekipi in določite roke za vsako 
dejavnost. Opredelite tudi, kako boste dokumentirali svojo raziskavo.
 

Kaj bomo naredili Kako bomo to naredili Kdo bo to naredil Kdaj Dokumentiranje

4.7  Domača naloga: spoznavanje uporabnikov

Oglejte si naslednje poglavje. Terensko delo je prvi korak pri razvoju vaše poslovne ideje. Kakovost 
tega koraka je povezana z vsemi drugimi koraki. Svojih uporabnikov ne moremo spoznati v 
predavalnici. Pojdite na teren in poiščite ustrezne vire informacij o svojih uporabnikih.

Tokrat je vaša domača naloga vaš prvi stik z uporabniki. Pri razvoju svoje poslovne ideje boste 
imeli še več stikov s uporabniki, ko boste iskali povratne informacije o svoji poslovni ideji.
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4.8  Dodatna vaja

Seznanjenost s segmentacijo trga je lahko uporabna za udeležence izobraževanja na vsakem 
koraku razvoja njihovih idej. O svojih potencialnih strankah lahko razmišljajo skozi pristop SDP 
(ang. STP - segmentation, targeting, positioning).

      Segmentacija                                              dolocanje ciljnih trgov                                          Pozicioniranje

Segmentacija: merila za segmentacijo strank so lahko:geografske (lokacija, kjer vaše stranke 
živijo, nakupujejo, se izobražujejo, preživljajo svoj prosti čas; ali imajo te lokacije dobre prometne 
povezave ...), demografske (starost, spol, število družinskih članov, interesi, verska pripadnost, 
dohodek ...) in psihografske (življenjski slog, interesi, dejavnosti, stališča ...) značilnosti.

Določanje ciljnih trgov: izberite najboljšo skupino ljudi z enakimi lastnostmi in se osredotočite 
nanje. Ko jih izberete, lahko raziščete potrebe vaše izbrane ciljne skupine.

Pozicioniranje: razvijte natančno pozicioniranje izdelka za izbrane tržne segmente/stranke. 
Razvijte trženjsko strategijo za vsak segment/ciljno skupino.

PRIMER:

Segmentacija 
Lastnik lokala meni, da sta njegovi merili za segmentacijo starost in glasbeni okus, zato je 
oblikoval štiri potencialne ciljne skupine:

1. mladi do 25 let, ki jim je všeč tehno,
2. mladi do 25 let, ki ne marajo tehna,
3. starejši od 25, ki jim je všeč tehno,
4. starejši od 25, ki ne marajo tehna.

Določanje ciljnih trgov
Lastnik meni, da lahko največ zasluži, če izbere prvo skupino, zato je to njegova glavna ciljna 
skupina/segment (to še ne pomeni, da drugi ljudje ne bodo prišli v njegov lokal).

Pozicioniranje
Za dosego kar najboljšega dohodka mora lastnik narediti vse, da bi zadovoljil svojo ciljno skupino 
(ustrezno opremiti lokal, vrteti le tehno glasbo, pripraviti dobro trženjsko strategijo, da mladi 
ljubitelji tehna vedo, da je lokal namenjen njim ... ).
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Srečanje 5: Terensko delo

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• preizkusili različne metode raziskovanja,
• imeli informacije o svojih uporabnikih.

Zakaj:
• da bi pridobili vpogled v trg na podlagi izkušenj iz prve roke. 

5.1  Zakaj je terensko delo pomembno

S terenskim delom pretvorimo svoje domneve, hipoteze in želje v dejstva.

Podjetniki imajo veliko domnev o svojih uporabnikih. Te domneve pogosto odražajo perspektivo 
podjetnikov in ne perspektive uporabnikov. Na primer, pri snovanju novega supermarketa bi 
lahko sklepali, da stranke potrebujejo pomoč prodajalcev. Vendar, ali to res drži ali je to samo 
naša splošna izkušnja iz različnih supermarketov? S poglobljeno raziskavo lahko odkrijete 
nekatere druge potrebe svojih strank pri nakupu izdelkov za vsakodnevno življenje.

Čustveno se oddaljimo od svoje začetne poslovne ideje.

Drži, pri podjetništvu gre za strast. Vendar strasti ne zamenjajte za slepoto. Včasih so podjetniki 
tako prepričani v svojo poslovno idejo, da sploh ne iščejo informacij o uporabikih. Celo zavračajo 
povratne informacije, če te po naključju pridejo do njih. Ne zaljubite se v svojo poslovno idejo 
Bodite odprti in se naučite razumeti svoje stranke.

5.2  Navodila za terensko delo

Premislite o raziskovalnem načrtu iz prejšnje vaje. Bodite ambiciozni in zberite čim več podatkov.

Ne pozabite, da potrebujete tudi dokumentacijo, ki jo boste delili s člani svoje ekipe: videoposnetki, 
fotografije, zapiski, skice ...

Opravite vsaj 15 intervjujev, opazujte vsaj deset situacij, preizkusite se v vsaj treh primerih 
igranja vlog, sami preizkusite storitev ali izdelek, če je to mogoče, in poiščite vsaj sedem drugih 
virov informacij.
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Kako premagati nekatere začetne težave?
• Če ste v skrbeh zaradi izvedbe intervjujev, jih opravite v parih.
• Če ne veste, kje najti 15 oseb za intervjuje, začnite z eno ali dvema in ti vam lahko 

povesta, kje najti dodatne intervjuvance.
• Enako je z opazovanjem. Če ne veste, kaj bi opazovali, poskusite z eno situacijo in dobili 

boste ideje, kaj opazovati naslednje. Prav tako lahko spremenite svoj fokus in se včasih 
osredotočite samo na čustva, drugič na vedenje itn.

• Ali vaša zamisel temelji na spletu in menite, da ne morete opraviti raziskav na terenu? 
Vaš teren je v tem primeru tudi splet. Analizirate lahko različne spletne skupnosti ali 
opazujete uporabnike pri interakciji s spletnimi portali.

5.3  Dodatno gradivo

• Blog Steva Blanka o devetih smrtonosnih grehih start-up podjetij: 
http://steveblank.com/2012/05/14/9-deadliest-start-up-sins/ 
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Srečanje 6: Osmišljanje podatkov in razumevanje trga 

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• interpretirali podatke
• ovrednotili pomen podatkov,
• ustvarili poslovno priložnost, ki bo usmerjena na uporabnika.

Zakaj:
• za razumevanje uporabnikov z namenom prilagoditi poslovno idejo glede na potrebe 

uporabnikov.

6.1  Prebijanje ledu
 

            Vaja 18. 
             Osmišljevanje.

Udeležencem izobraževanja pokažite eno od slik Salvadorja Dalija in najprej naj napišejo, kaj na 
sliki vidijo, nato pa naj si za sliko izmislijo vsaj tri naslove. Za vsako nalogo so na voljo tri minute. 
Udeleženci izobraževanja lahko delajo v parih.

Slika 15: “Labodi odsevajo slone” (levo) ter “Obraz prikazni in sadna jed na plaži” (desno) Salvadorja Dalija

        Vprašanja za razpravo
• Kako ste se odločili glede naslovov?
• Katera so morebitna skrita sporočila na slikah?
• Tudi vaše stranke imajo nekaj odprtih in nekaj skritih sporočil za vas. Kaj potrebujete, da bi 

našli ta skrita sporočila?

Vidim ... Možni naslovi ...
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6.2   Proces interpretacije

Šele v tej fazi lahko začnete interpretirati stvari. Prejšnja faza je bila namenjena samo zbiranju 
informacij in vsebin. Namen faze interpretacije je:

• osmisliti vsebine - sinteza,
• pridobiti vpoglede in se učiti o potrebah uporabnikov,
• opredeliti možnosti za razvoj novega izdelka ali storitve.

Celotna ekipa naj se sreča na enem mestu.

1. Delite svoje zgodbe
• Zberite zapiske, fotografije in drugo gradivo vseh članov ekipe.
• Delite svoje zgodbe, pogovarjajte se.
• Bodite konkretni.
• Pišite, pišite, pišite.
• Kdo, kaj, kdaj, kje, zakaj, kako.

Slika 16: Osmišljanje se začne z zbiranjem informacij na enem mestu

2.   Prepoznavanje vzorcev
• Povzemite ključne pomene.
• Posebej shranite ključne informacije.
• Določite glavne misli, povezovalno temo.
• Stvari se lotite eno po eno, ne izpuščajte ničesar, bodite sistematični.

Slika 17: Osredotočite se na pomen, ki ga skrivajo vaši podatki
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3.   Iskanje tem
• Raziskujte podobnosti, razlike, razmerja.
• Opredelite kategorije.
• Raziščite razmerja med različnimi kategorijami.
• Razdelite jih v skupine, jih večkrat znova razporedite.

Slika 18: Kategorije vam pomagajo videti vaš izziv bolj jasno

4.  Grafična predstavitev
• Pripravite vizualno predstavitev svojih interpretacij.
• Dobra grafična predstavitev vam bo pomagala videti vaš izziv bolj jasno.

Slika 19: Dobra grafična predstavitev vam pomaga videti vaš izziv bolj jasno.

5.  Priprava zemljevida uporabnikov
• Zemljevid uporabnikov (ang. customer map). odraža vaše razumevanje uporabnikov
• Gre za zemljevid čustev, ki vam pomaga strniti vaša opažanja.
• GOVOR: katere besede, povedi uporablja uporabnik?
• DEJANJA: Katera ravnanja in vedenja ste opazili?
• MISLI: kaj bi lahko vaš uporabnik mislil? Kaj vam to pove o njegovih ali njenih prepričanjih?
• ČUSTVA: katera čustva bi lahko uporabnik doživljal? 
• Ne pozabite, da misli/prepričanj in čustev/občutkov ni mogoče neposredno opazovati. O 

njih je mogoče zgolj sklepati, in sicer tako, da smo zelo pozorni na razne namige. Bodimo 
pozorni na govorico telesa, ton glasu in izbiro besed. 

Slika 20: Primer zemljevida uporabnikov

Vir: http://eyetowardinnovation.blogspot.com/2012/04/graph-
ic-recording-innovative-way-to.html (22.10. 2018)
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Slika 21: Prazen zemljevid uporabnikov za vaše vpoglede

6.   Priložnosti
• Od obstoječih pogojev do prihodnjih priložnosti.
• Korak k naslednji fazi (oblikovanje idej ali konceptov).
• Znova ubesedite težave ali potrebe.
• Tvorite povedi »Kako bi lahko ...«.

TEŽAVE potrebe

DELA

GOVORIMISLI

SLIŠI VIDI

ČUTI
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6.3  Vedenje raziskovalca

• Analitično razmišljanje
• Sintetično razmišljanje
• Kategoriziranje
• Iskanje vzorcev v ozadju
• Poslušanje
• Zapisovanje
• Risanje

6.4  Domača naloga

Vprašajte vsaj tri različne ljudi iz vašega lokalnega okolja (seveda ne sorodnikov ali prijateljev, 
ampak pojdite na teren), kako bi lahko bili bolj ustvarjalni. Njihove odgovore prinesite na 
naslednje predavanje.

Poved »Kako bi lahko ...«

Ta poved je ključnega pomena pri dizajnerskem razmišljanju, saj nam omogoča znova ubesediti 
osnovne izzive. Težava je opredeljena s stališča uporabnika. Oblikujte povedi v aktivu oz. tvorniku, 
saj vam bo aktivno izhodišče pozneje pomagalo ustvariti nove zamisli. Aktivne povedi so lahko 
bistveno drugačne od vašega izhodiščnega izziva. Do tega trenutka se izziv temeljito analizirali 
in opredelili njegovo bistvo z zornega kota uporabnika. Recimo, da je bil izhodiščni izziv, kako 
povečati prodajo določenega kmetijskega stroja. Mogoče bi nas dizajnerski način razmišljanja 
pripeljal do ugotovitve, da uporabniki niso zadovoljni s podporo, ko gre za poprodajne storitve, 
zaradi česar se odločijo za nakup nekega drugega stroja. V tem primeru bi se poved »Kako bi 
lahko« glasila: Kako bi lahko pomagali svojim strankam pri uporabi našega kmetijskega stroja?

        Tukaj je še nekaj drugih primerov povedi »Kako bi lahko«:
• Kako bi lahko gospodinjam olajšali iskanje novih idej za obroke?
• Kako bi lahko ustvarili okolje, ki bi spodbujalo ljudi h gojenju zelenjave?
• Kako bi lahko pomagali obiskovalcem nakupovalnih središč pri skrbi za njihove otroke?
• Kako bi lahko voznikom olajšali dolge ure sedenja za volanom?
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Srečanje 7: Ustvarjanje zamisli

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• uporabljali več ustvarjalnih metod,
• naravnani v smeri spodbujanja ustvarjalnosti,
• znali ovrednotiti različne zamisli.

Zakaj:
• da bodo vztrajni pri razvoju poslovne ideje in ne bodo zadovoljni z najočitnejšo rešitvijo.

7.1  Prebijanje ledu

            Vaja 19. 
             Sprehod po galeriji.

Udeleženci izobraževanja delajo v skupinah od štiri do pet oseb. S seboj naj prinesejo svoje 
odgovore o ustvarjalnosti iz prejšnje naloge. Učitelj jim poda naslednje gradivo: eno stojalo z 
listi, tri različne revije ali publikacije s fotografijami, palico, lepilo, škarje in flomastre. Udeleženci 
izobraževanja pripravijo plakate o tem, kako izboljšati ustvarjalnost. Za nalogo imajo na voljo 
deset minut. Po desetih minutah plakat prilepijo na steno. Naslednjih deset minut se vsi 
udeleženci izobraževanja sprehajajo po predavalnici in si ogledujejo plakate drugih.

7.2  Proces oblikovanja idej ali konceptov

Preglednica 5: Sprožilci in zaviralci ustvarjalnosti

Namen te faze je poiskati čim več zamisli za izziv, ki smo se ga lotili v nalogi s povedi »Kako bi 
lahko ... «. Najpomembnejše v tej fazi pa je osredotočanje na količino in ne na kakovost zamisli. 
100, 200, 300 idej – ni meja.

Sprožilci

PRIČAKOVANJA DRUGIH 
GLEDE USTVARJALNOSTI

OSREDOTOČENA POZORNOST

ZAPISOVANJE IDEJ

NAMERNO ISKANJE POVEZAV V NAKLJUČJIH

EMPATIJA DO DRUGIH

HUMOR

METODE USTVARJALNOSTI

OBSOJANJA

RES JE, AMPAK ...

KRITIZIRANJE IDEJ

PODCENJEVANJE POSAMEZNIKOV

PASIVNOST

STRAH PRED NAPAKAMI

PREZGODNJE ZADOVOLJSTVO S 
PRVO IDEJO

Zaviralci
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Obstajajo različne metode oblikovanja idej, ki jih lahko uporabite v fazi oblikovanja idej ali konceptov:
 
• Možganska nevihta (ang. brainstorming).
• Metode razmišljanja Edwarda de Bona:

• De Bono, E. (1988). De Bono’s thinking course. London: BBC Books. 
• De Bono, E. (1998). Simplicity. London: Viking.  
• De Bono, E. (2010). Lateral thinking. London: Viking. 
• De Bono, E. (1986). Six thinking hats. Harmondsworth, Middlesex, England; New York, 

N.Y., U.S.A: Viking. 

• Michael Michalko tehnike razmišljanja:

• Michalko, M. (2001). Cracking creativity: the secrets of creative genius. Berkeley, Calif.: 
Ten Speed Press. 

• Michalko, M. (2006). Thinkertoys: a handbook of creative-thinking techniques. Berkeley: 
Ten Speed Press. 

Podrobneje si bomo ogledali proces oblikovanja idej ali konceptov s pomočjo treh različnih 
metod: možganske nevihte (brainstorming), nizanja naključnih besed in metode SCAMPER.

7.3  Možganska nevihta

            Vaja 20. 
             Načela možganske nevihte.

Naredite seznam načel možganske nevihte. V skupinah s štiri do pet udeležencev izobraževanja pripravite 
smernice za učinkovito možgansko nevihto. Navedite najmanj sedem načel v sedmih minutah.

• Izogibajte se vrednotenju.
• Spodbujajte nore zamisli.
• Hranite se z idejami drugih.
• Ostanite osredotočeni na temo.
• Vizualizirajte.
• Zapišite svoje ideje.
• Ena oseba govori, vsi drugi poslušajo.
• Delajte na količini idej.

Nacela možganske nevihte ...
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Slika 22: Količina zamisli je ključnega pomena

Vaše izhodišče je poved »Kako bi lahko ...«.

Vse člane ekipe spomnite na glavna načela možganske nevihte. Ustvarite čim več zamisli. Količina 
je pomembna. Bodite vztrajni in si vzemite dovolj časa. Šele po 20 minutah procesa začnejo 
možgani proizvajati najboljše ideje, medtem ko pred tem mislijo samo na najočitnejše asociacije.

7.4  Naključna spodbuda

Avtor metode naključna spodbuda je Edward de Bono. Videoposnetek o metodi si oglejte na 
povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=dQbxUSF7ZS8 

Potrebujemo nov način, kako izstopiti iz začaranega kroga, novo spodbudo, ki nam bo pokazala 
drugo pot. To pomeni, da moramo uporabiti metodo, ki je naključna, nepovezana z našimi 
izkušnjami in našo presojo. Ne morete dobiti novih zamisli tako, da se bolj poglobite v stare, zato 
morate dodati nekaj, kar je naključno ali nepovezano s situacijo.  Naključna spodbuda popelje 
razmišljanje v popolnoma novo smer.

Primer naključne spodbude

Cigarete PO* milo. Milo asociira na svežino, svežina na pomlad, ta pa pomeni rože. Mogoče bi 
morala vsaka cigareta v filtru vsebovati seme rože in ko kadilec odvrže ogorek, iz njega zraste 
roža, ki tako še polepša park.                                                                         

PO = provokativna operacija 

            Vaja 21. 
             Naključna spodbuda

Individualno delo. Poskušate si izmisliti novega detektivskega junaka po imenu James Cooper. 
Da bi dobili nove zamisli, uporabite naključne besede in si recite: 
»James Cooper in provokativna operacija PO sladoled«.

Kaj lahko uporabim kot naključno besedo? Besedo, sliko, zvok ...
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7.5  S.C.A.M.P.E.R.

Mihael Michalko je analiziral slog razmišljanja slavnih oseb: Einsteina, Leonarda da Vincija, 
Freuda, Darwina, Mozarta ... Zbral in objavil je različne metode ustvarjalnosti. Ena od njih je 
S.C.A.M.P.E.R.

Videoposnetek o metodi S.C.A.M.P.E.R. najdete na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=G8w0rJhztJ4 

Postopek izvedbe metode S.C.A.M.P.E.R. je preprost.

1. Osamite svoj izziv oziroma predmet, o katerem želite razmišljati. 

2. Postavite si vprašanja SCAMPER.
• Kaj lahko nadomestim?
• Na kakšen način lahko kombiniram, združujem?
• Kaj lahko prilagodim od drugod?
• Kaj lahko okrepim, povečam?
• Kako lahko spremenim uporabo?
• Kaj lahko izločim, zmanjšam, omejim?
• Kaj lahko preuredim, obrnem, naredim nasprotno?

7.5  Izbiranje zamisli

Ko končate z oblikovanjem idej, zožite število idej in naredite seznam. Ovrednotite prednosti in 
slabosti vsake ideje na seznamu in izberite tiste zamisli, ki jih boste razvijali naprej.

Ker oblikujemo poslovno priložnost, bodo izbrane zamisli v najboljšem primeru povezane in 
bodo skupaj odražale zgodbo.

“Demokracija točk”

Vsak udeleženec izobraževanja dobi od tri do šest samolepilnih nalepk (točk). Vsak te točke 
nameni svojim priljubljenim zamislim (največ dve točki na idejo).

Substitute
Combine 
Adapt 

Modify / Magnify 
Put 

Eliminate 
Reverse / Rearrange
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PMI: plus, minus, zanimivo

PMI je tehnika, ki jo spodbuja odprtega duha oz. svoboden razmislek o določeni zadevi, situaciji, 
aktivnosti. V kolikor tehniko PMI jasno in razumljivo razložimo, nam lahko služi kot orodje za 
uporabo na nadaljnjih srečanjih. Namesto zgolj odločanja o tem, ali vam je neka zamisel všeč ali 
ne, se morate pri tem postopku razmišljanja potruditi in poiskati prednosti (P = PLUS), slabosti 
(M = MINUS) in zanimivosti (I = ZANIMIVO (ang. interesting)). Zanimivosti so tiste, ki niso ne dobre 
ne slabe, a je vredno biti pozoren nanje. 

PMI je način obravnave idej, namigov in predlogov. Naravni odziv na idejo je, da nam je všeč ali 
ne, da jo odobravamo ali ne. Če nam je zamisel všeč, je zelo nenaravno pri njej iskati negativne 
vidike oziroma slabosti. Če nam ideja ni všeč, je zelo nenavadno pri njej iskati pozitivne vidike 
oziroma prednosti. Enako nenaravno je izločiti zgolj zanimive vidike zamisli. Opravite PMI za 
vsako idejo, izbrano v vaji “demokracija točk”.

7.7  Vedenje raziskovalca

• Odprto, ustvarjalno razmišljanje
• Neomejeno razmišljanje
• Poslušanje zamisli drugih ljudi
• Komuniciranje idej na način, da jih drugi lahko razumejo (risba, vizualizacija, zapis)

7.8  Domača naloga

Poiščite drugo ustvarjalno metodo Edwarda de Bona ali Michaela Michalka in jo uporabite pri 
svojem poslovnem izzivu. To nalogo udeleženci izobraževanja opravljajo individualno.

7. 9  Dodatno gradivo

• O Edwardu de Bonu: https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Bono
• Edward de Bono na portalu YouTube:  

https://www.youtube.com/results?search_query=edward+de+bono
• Komplet orodij za spodbujanje ustvarjalnosti, ki jih je zbral Michael Michalko:  

http://creativethinking.net/#sthash.6Aj5OFBF.dpbs

plus minus Zanimivo
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Srečanje 8: Razvoj prototipov

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• razumeli vlogo izdelave prototipov v podjetništvu,
• vedeli, kako prenesti ideje v oprijemljive izdelke,
• naredili prototip svoje poslovne ideje.

Zakaj:
• da bi se naučili, kako izboljšati poslovno idejo.

Spodleti naj vam hitro in pogosto ... in s cim manj stroškov ... zato eksperimentirajte,
 naredite prototip in ga testirajte, preden vas to stane prevec. 

 Tom Kelley, IDEO’s CEO, 2011  

Ni mi spodletelo. Le našel sem deset tisoc nacinov, ki ne delujejo.  

 Thomas Edison, izumitelj

Naslednji korak pri razvoju poslovne ideje je priprava prototipa, da ga preizkusite in se na njem učite. 
Zelo pomembno je, da vizualizacija idej in konceptov začne rasti s perspektive 2D v 3D. Običajno 
so priprave prototipov povezane s prototipi izdelkov, zadnje čase pa se priprava prototipov pogosto 
nanaša tudi na izdelavo prototipov za storitve, kot je načrtovanje izkušnje za prihodnje končne 
uporabnike. Obstajajo različni opisi, kaj izdelava prototipov sploh je, nekaj pa je skupno vsem, in sicer, 
da je prototip namenjen preizkušanju in nadaljnjemu razvoju naše ideje, izdelka, storitve in izkušnje.

Prototip je začetni vzorec, model ali predstavitev narejenega izdelka in je namenjen preizkušanju 
koncepta ali postopka oziroma je namenjen za ponovno izdelavo ali v učne namene. To je izraz, ki se 
uporablja v različnih kontekstih, vključno s področji semantike, oblikovanja, elektronike in programske 
opreme. Prototip je namenjen testiranju in preizkušanju nove zasnove s strani sistemskih analitikov 
in uporabnikov z namenom izboljšav. Izdelava prototipov služi pridobivanju specifikacij za dejanski 
delovni sistem in ne za zgolj teoretičnega. Pri nekaterih modelih delovnih procesov je izdelava prototipa 
(včasih imenovana tudi materializacija) korak med formalizacijo in ovrednotenjem ideje.

Wikipedia 2015

Po načelih izobraževalnega programa Stanford D.school je izdelava prototipov za testiranje 
ponavljajoče se ustvarjanje artefaktov nizke ločljivosti, ki raziskujejo različne vidike vaše rešitve 
zasnove in prostora zasnove. Temeljni način za testiranje naših prototipov je omogočanje 
uporabnikom, da jih preizkusijo in se na njih odzovejo. Pri ustvarjanju prototipov za preizkušanje z 
uporabniki imate možnost preveriti svoje odločitve o rešitvah kot tudi svoje dojemanje uporabnikov 
in njihovih potreb.

Stanford D.school, 2011

Prototip je osnutek izdelka, ki vam omogoča raziskati svojo idejo in vam pokaže namero, ki se 
skriva za funkcijo, ali splošno idejno zasnovo za uporabnike, preden v njen razvoj vložite čas in 
denar. Prototip je lahko vse od skice na papirju (nizka stopnja zvestobe) prek nečesa, ki omogoča 
ogled vsebine z zgolj nekaj kliki, pa do popolnoma delujoče spletne strani (visoka stopnja zvestobe). 

Usability.gov, 2015
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Pri izdelavi prototipov je pomembno razmisliti o tem, kaj želite izvedeti s svojimi prototipi, in 
ustvariti predmete ter scenarije z nizko ločljivostjo, s katerimi preverite svoja vprašanja. Koncept z 
nizko ločljivostjo vam omogoča uresničevanje številnih zamisli, preden se prezgodaj osredotočite 
na eno samo. Namen izdelave prototipov je ne le oblikovati koncept vaše rešitve v dejanski velikosti 
ali kot model, ampak tudi ustvariti izkušnje, ki uporabnikom omogočajo, da se odzovejo. Izberite 
rešitev, ki obsega vse vidike, pomembne za tisto, kar želite preizkusiti, in se ne ustavljajte pri 
drugih vidikih. Prav tako morate misliti na kontekst in scenarij testiranja, s katerim želite pridobiti 
pomembne povratne informacije. V vseh primerih ni mogoče predmeta le predati mimoidočim 
in pričakovati realnih povratnih informacij. Izdelek ali storitev testirajte v kontekstu, v katerem 
bo vaša rešitev dejansko uporabljana (ali v približkih pomembnih delov tega konteksta). Če na 
primer želite ustvariti sistem shranjevanja hrane za potrošnike, naj ga ti testirajo v svojih domačih 
kuhinjah – nekatera pomembna vprašanja se bodo odprla le v tem okolju.

V ta namen lahko prototipe razdelimo v pet kategorij: 

• prototipi nizke locljivosti pokažejo prvo vizualizacijo in zasnovo 
 
 
 
 
 
 
 

• prototipi, ki omogocajo komunikacijo z uporabniki 
 
 
 
 
 
 
 
 

• prototipi, ki prikazujejo funkcionalnost 
 
 
 
 
 
 
 

• prototipi, ki preizkušajo razlicne materiale

TESTIRANJE 

RAZLIČNIH 

MATERIALOV 

POGOVARJAJTE 

SE Z 

UPORABNIKI IN 

PREIZKUSITE 

NJIHOVO 

IZKUŠNJO

FUNKCIONALNOST

VIZUALIZACIJA IDEJE IN ZASNOVA
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• prototipi, ki preizkušajo razlicne koncepte. 

8.1 Prebijanje ledu 

            Vaja 22. 
             Vse najboljše za rojstni dan.

Prišli ste v službo in sodelavec ima rojstni dan. Namesto da mu samo čestitate, mu poskusite 
pripraviti ustvarjalno darilo ali vsaj lep spomin na ta dan v službi. Odprite predal svoje pisarniške 
mize in v njem poiščite različne materiale, ki vam vzbudijo nore ideje. Odločite se za eno in se 
domislite darila.

Sponka za papir          Samolepilni listki                    Svinčnik               Lepilni trak                                   

8.2 Hitro razvijanje prototipov 

            Vaja 23. 
             Prototip spletnega mesta.

Poiščite spletno stran, ki jo obiščete pogosto ali vsak dan iz različnih razlogov. Nato poskušajte 
analizirati uporabniško perspektivo in poiščite priložnosti za izboljšave ali zamisli za nove 
vsebine/storitve. Ko končate analizo, začnite s pripravo prototipa nove spletne strani, ki jo 
nadgradite s svojimi idejami in izboljšavami. Ne otežujte si preveč stvari. To naredite s papirjem 
in svinčnikom. Oglejte si spodnji primer. Na voljo imate pet minut za analizo in pet minut za 
pripravo prototipa. 

Če udeleženci izobraževanja želijo, lahko prototip spletne strani ustvarijo tudi prek spleta 
(https://wordpress.com/).

MISLITE Z 
ROKAMI IN 

TESTIRAJTE 
KONCEPT   
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NEKAJ NASVETOV ZA IZDELAVO PROTOTIPOV

• Zacnite graditi. Četudi niste prepričani, kaj počnete, vas bo že to, da boste v roke vzeli 
nekaj materiala (papir, lepilni trak in drugo, kar najdete v predalu, je dober začetek!), 
spodbudilo, da začnete.

• Osredotocite se na zgodbo  – videz ni pomemben.
• Velikost ni pomembna  – koncept nove hiše ne zgradi hiše, ampak prikaže model (npr. 

uporabo LEGO kock namesto pravih zidakov ...).
• Ne zapravljajte casa  za podrobnosti. 
• Ne zadržujte se predolgo pri enem prototipu. Nadaljujte, preden se čustveno preveč 

navežete na katerega od svojih prototipov.
• Ne zaljubite se v svojo zamisel – izogibajte se čustveni navezanosti.
• Ne sprejmite dokoncne odlocitve  o izdelku/storitvi, še preden končate prototip.

Izogibajte se unicujocemu nacinu razmišljanja  – na primer »to ni mogoče, to ni za nas ...«
• Gradite z mislijo na uporabnika. Kaj želite preizkusiti z uporabnikom? Kakšno vedenje 

pričakujete? Odgovora na ti vprašanji vam bosta pomagala pri osredotočanju pri izdelavi 
prototipa in vam pomagala do pomembnih povratnih informacij v fazi testiranja.

• Ugotavljanje pomembnih STIcNIH tock UPORABNIŠKE IZKUŠNJE (ang. touch points).. 
Ugotovite, kaj je tisto, kar preizkušate pri vsakem prototipu. Pri testiranju mora 
prototip podati odgovor na določeno vprašanje.

Prototipi so lahko marsikaj.

           Model iz papirja                                                         Programska oprema
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           Digitalni 3D model                                                      Animirana knjiga 

           Simulacija                                                                    Sheme, preglednice 

           Maketa                                                                          Animacija

          Mehanski model                                                           Risbe, skice
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8.4 Dodatno gradivo 

Literatura:
• Brown, T., & Katz, B. (2009). Change by design: how design thinking transforms  

organizations and inspires innovation (1st ed.). New York, USA: HarperBusiness. 
• Kelley, T., & Littman, J. (2001). The art of innovation. London: HarperCollinsBusiness. 

Videoposnetek:
•  http://www.youtube.com/watch?v=VTyvnLQUP1c&feature=related)

Spletne strani:
•  https://popapp.in/
•  http://www.creativebloq.com/ux/how-prototype-websites-paper-31514246
•  https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype
•  http://dschool.stanford.edu/

8.3 Domača naloga 

Pomislite na kavarno ali lokal, kamor najraje zahajate. Ali na vegetarijansko restavracijo, kjer 
solato dobite za s sabo oziroma jo lahko pojeste zunaj. Medtem ko si predstavljate prostor, si 
lahko izmislite interaktivne storitve ali igre, ki jih je mogoče ponuditi preden pridete v restavraci-
jo ali celo, ko ste tam ali pozneje, ko restavracijo že zapustite. Uporabite spodnjo prazno predlo-
go in nam pokažite svojo ustvarjalnost/zgodbo!

Oglejte si:  https://popapp.in/

Nasveti za predstavitev: pokažite nam svoj prototip z različnimi slikami, kjer je ena slika na eni 
vidni površini ene mobilne strani.
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Srečanje 9: Pripovedovanje zgodb

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja: 
• razumeli stične točke uporabniške izkušnje
• pripovedovanje zgodb uporabili v svoji poslovni ideji. 

Zakaj:
• za učinkovito uresničitev poslovne ideje. 

Faza izvedbe v podjetniškem projektu
 

“Ne gre za ideje. Gre za uresnicitev idej.”       Scott Belsky, soustanovitelj omrežja Behance.

Če začetna faza pomeni začetek projekta, ko se ideja za projekt razišče in izpopolni, je faza 
izvedbe tista, v kateri projekt dobi končno obliko. V tej fazi projekt postane viden zunanjim 
deležnikom, ki se jim lahko zdi, da se je projekt pravzaprav šele začel. Faza izvedbe je faza 
»dela« in je pomembna za ohranitev zagona. 

Slika 24: Podjetniški proces

analiziranje in  
ugotavljanje

težav

Interpretacija

oblikovanje ideje
in koncepta

razvoj 
prototipa

izvedba

Oblikujte uporabniško izkušnjo, 
ki je pomembna!      

Thomas Lockwood, 2010
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TOUCHPOINT 10!

TOUCHPOINT 11

TOUCHPOINT 12

TOUCHPOINT 5

TOUCHPOINT 9

TOUCHPOINT 2

TOUCHPOINT 3

TOUCHPOINT 7

TOUCHPOINT 5

TOUCHPOINT 6

TOUCHPOINT 1

TOUCHPOINT 8
TOUCHPOINT 4

Sticne tocke in zadovoljstvo uporabnikov

Vsako podjetje želi izboljšati zadovoljstvo uporabnikov in zato je pomembno pri vsaki stični točki 
imeti v mislih uporabnika. Morda vedno dostavite odličen izdelek, pravočasno in z nasmehom, 
toda neustrezne stične točke, kot so neciljno oglaševanje, napake na računih ali okorna spletna 
stran lahko uporabnika odvrnejo. Na srečo je večina teh stičnih točk v vaših rokah. Vse, kar 
morate storiti, je to, da jih prepoznate – čisto vse – in začnete pridobivati povratne informacije.

               Trgovina                                Gumb              iStore

Slika 25: Primer stičnih točk podjetja Apple

Stična točka (točka stika, stik s stranko, trenutek resnice, kontaktna točka) opisuje vmesnik 
izdelka, storitve ali blagovne znamke s strankami/uporabniki, osebami, ki niso stranke, zapos-
lenimi in drugimi deležniki pred in med transakcijo ter po njej. To je mogoče uporabiti v okoljih 
B2B (poslovanje med podjetji) in tudi B2C (poslovanje podjetje–stranka).

Wikipedia, 2015

Stične točke s strankami so točke za stik blagovne znamke s strankami, od začetka do konca. 
Stranka lahko na primer zasledi vaš posel na spletu ali v oglasu, vidi boniteto in mnenja, obišče 
vašo spletno stran, nakupuje v vaši trgovini ali se obrne na vašo službo za pomoč strankam. Zdi 
se dolg seznam, a to je le nekaj vaših stičnih točk.

www.surveymonkey.com/mp/identify-customer-touchpoints, 2015

  

Slika 26: Stične točke uporabniške izkušnje
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Krepitev blagovne znamke in pripovedovanje zgodb

Pripovedovanje zgodb je eden najučinkovitejših instrumentov, s katerimi vdihnemo življenje 
blagovni znamki, in pogosto je to eden ključnih elementov pri trženju vsebin. Ko svoje izdelke in 
storitve obogatite z identiteto, tako da ujamete njihove zgodbe in jih delite, svojo ciljno publiko 
popeljete na popotovanje, po katerem hrepenijo. Da bi uporabniki začutili osebno povezanost z 
vašo blagovno znamko, mora biti zgodba vašega podjetja avtentična, ustvarjalna in navdihujoča.

Čustveno znamčenje je progresivna trženjska strategija, ki ima potencial spodbujati prihodke in 
povečati število zvestih strank. Potrošnikova čustva do vaše blagovne znamke navadno pomenijo 
odločitev za nakup vašega izdelka. Blagovna znamka je stvar dojemanja. Ko pripovedujete 
zgodbo, ki pooseblja posameznikove izzive, ustvarite izkušnjo, ki je po volji vašim uporabnikom.

Pri pisanju zgodbe vaše blagovne znamke morate konkretno opredeliti, kaj želite, da storijo 
uporabniki, in pojasniti, zakaj je to pomembno za njihovo življenje. Povzemite potrebne korake 
in pokažite uporabnikom, kako lahko prepoznajo svojo nagrado. Prodaja mora biti ustvarjalna, 
a hkrati subtilna in pogosto posredna. Pripovedovanje zgodb ni izmišljanje zgodb. Dejansko je 
pravi razlog, zaradi česar vaš posel obstaja, zaradi česar ste sploh razvili izdelke in storitve ter 
zaradi česar delate, to kar delate, poln zgodb. Želite izpolniti potrebe in za zagotovitev tega ste 
se domislili zgodb. Celo interni prodajni komplet o rešitvah je mogoče spremeniti v knjigo zgodb, 
ki pripoveduje zgodbe, s katerimi se lahko ljudje poistovetijo.

Pripovedovanje zgodb je lahko pristop v okviru posebnega projekta, pa tudi način pisanja in 
ustvarjanja vsebin, tako da povezujemo osebne in obstoječe zgodbe v zgodbo blagovne znamke. 
Nekateri pravijo, da so vse dobre vsebine pravzaprav pripovedovanje zgodb. To je mit. Včasih 
mora biti vsebina zgolj informativna. Dobro pripovedovanje zgodb niti ni neposredno povezano 
z vami, vašimi blagovnimi znamkami in vašimi rešitvami/izdelki. Gre za čustva, potrebe ter 
napisane in nenapisane podobe, povezane s temi čustvi in potrebami, ki so prav tako povezane 
s tem, kar vaša blagovna znamka vzbuja.

Edinstven prodajni element

Edinstven prodajni element (tudi edinstvena prodajna ponudba) je dejavnik, s katerim se vaš izdelek/
storitev razlikuje od konkurence; sem sodijo na primer najnižji stroški, najvišja kakovost ali prvi 
obstoječi izdelek te vrste. Lahko ga razumemo kot »kaj imate, česar konkurenca nima«. Vsak oglas 
mora predstavljati ponudbo uporabniku – ne zgolj besed, izdelka ali oglaševanja z izložbenim oknom. 
Vsak oglas mora vsakemu bralcu podati zgodbo, ki mu pove, kakšno korist mu prinaša. Ponudba 
mora imeti to, česar konkurenca ne more imeti oziroma tega ne ponuja. Edinstvena mora biti ali 
blagovna znamka ali trditev, ki je ostali s tega določenega področja ne podajo.

Razlogi, da poveste zgodbo:
• pripovedovanje zgodb gradi verodostojnost,
• pripovedovanje zgodb sprošča močna čustva in ekipam pomaga, da se tesneje povežejo,
• zgodbe dovoljujejo raziskovanje spornih in neprijetnih tem,
• pripovedovanje zgodb ustvarja junake,
• zgodbe vabijo uporabnike, naj se pridružijo novemu življenjskemu slogu.

Podjetniška ekipa mora po eni strani še naprej zbirati in pripovedovati zgodbe, po drugi pa zbirati 
povratne informacije od uporabnikov. Zgodbe, ki jih zberete od ljudi, bodo ekipi pomagale zgraditi 
izhodišče, od koder je mogoče slediti temu, kako rešitve vplivajo na življenja posameznikov. 
Stalno zbiranje povratnih informacij ekipi pomaga obnavljati ideje, da bi te postale stroškovno in 
drugače učinkovitejše in ustreznejše. 
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9.1 Prebijanje ledu

             Vaja 24. 
             Izmislite si zgodbo.

Vizualno pripovedovanje zgodb je klasičen primer, kako prikazati in pojasniti tematsko vsebino v 
osnovni šoli. Otroci se učijo hitreje, če dejansko vidijo in občutijo predmet, kot če se o njem učijo 
iz knjig. Podobno mi odrasli vizualno podobo zgodbe dojemamo veliko bolje prek videoposnetkov 
in slik na digitalnih medijih. Ko govorimo o digitalnih medijih, imamo v mislih zlasti družbene 
medije, ki za prenos sporočil v večji meri uporabljajo slikovno gradivo.

Dokončajte zgodbo, tako da naslednji povedi dodate svoje besede.

Spomnim se, da sem kot otrok ... ali
Richard je star 17 let in rad ..

9.2  Pripovedovanje zgodb

             Vaja 25. 
             Pripovedovanje zgodb.

Predstavljajte si ali si izmislite zgodbo za izdelek (dizajnerski stol) na sliki.

Primer: Euro paleta je paleta, katere specifikacije določa Evropsko paletno združenje (EPAL), 
in je izdelana iz lesa. Vsaka paleta ima zgodovino, skozi katero je potovala po svetu ... zato ... 
uporabimo informacije z njenega zadnjega potovanja ...
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9.3 Domača naloga

Izberite izdelek na sliki in ga poskusite uporabiti kot stično točko v zgodbi oglaševalske kampanje 
za novo trgovino s čevlji (predstavljajte si eno, oglejte si primere spodaj) v mestnem središču. 
Pripravite kratek videoposnetek (največ dve minuti), ki pripoveduje zgodbo okrog tega posebnega 
stola in izkušnjah iz trgovine.

ali

Trgovina:

ali

9.4  Dodatno gradivo

Literatura:
• Lockwood, T. (2009). Design thinking: integrating innovation, customer experience and 

brand value. New York, USA: Allworth Press; Design Management Institute. 
• Kelley, T., & Littman, J. (2005). The ten faces of innovation: IDEO’s strategies for beating 

the devil’s advocate & driving creativity throughout your organization. New York: 
Currency/Doubleday. 

Videoposnetka:
•  http://www.referralcandy.com/blog/storytelling-in-marketing-11-examples/
•   http://blog.linkbird.com/en/content-marketing/4-top-storytelling-examples-inspire- 

optimize-content-marketing/

Spletne strani:
•  https://www.surveymonkey.com/mp/identify-customer-touchpoints/
•  http://www.marketingdonut.co.uk/marketing/marketing-strategy/branding/ten- 

ways-to-build-a-brand-for-your-small-business
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Srečanje 10: Poslovni model in poslovno načrtovanje

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• razlikovali med poslovnim modeliranjem in poslovnim načrtovanjem,
• uporabili orodje za oblikovanje poslovnega modela.

Zakaj:
• za sistematični razvoj lastne poslovne ideje.

Ko enkrat razumete poslovne modele, lahko zacnete razvijati prototipe poslovnih 
modelov na enak nacin, kot izdelujete prototipe izdelkov.

Alexander Osterwalder, 2009

10.1  Tema: razlike med poslovnim modeliranjem in načrtovanjem 

Opredelitve poslovnega modela:

Orodje za oblikovanje poslovnega modela je orodje za strateško upravljanje in podjetništvo. Omogoča 
vam opisovati, oblikovati, izzvati, izumljati in se drugače ukvarjati s svojimi poslovnimi modeli.  

Business Model Generation, 2011

Poslovni model je »abstraktna predstavitev organizacije, pa naj gre za konceptualno, besedilno in/
ali grafično predstavitev, in sicer vseh temeljnih medsebojno povezanih arhitekturnih, in finančnih 
ureditev ter dogovorov o sodelovanju, ki jih je zasnovala in razvila organizacija zdaj in jih bo v 
prihodnje, kakor tudi vseh temeljnih izdelkov in/ali storitev, ki jih organizacija ponuja ali jih še bo, 
na podlagi teh ureditev in dogovor, ki so potrebni za dosego strateških ciljev in namenov.

Wikipedia, 2015

Osnovni konstrukti ali dimenzije poslovnega modela so ponujena vrednost, arhitektura vrednosti, 
finance, povezane z vrednostjo, in mreža vrednosti, ki izražajo poslovni model.  

Al-Debei and Avison, 2008

Poslovni model opisuje razloge in logiko o tem, kako organizacija ustvarja, prinaša in zajema 
vrednost v gospodarskem, socialnem, kulturnem ali drugem kontekstu. Postopek izgradnje 
poslovnega modela je del poslovne strategije.

Investopedia, 2015

Načrt, ki ga podjetje uresničuje z namenom ustvarjanja prihodkov in dobička iz poslovanja. 
Model vključuje poslovne komponente in funkcije poslovanja, kot tudi prihodke, ki jih ustvarja, in 
odhodke, ki nastanejo.

Različite web stranice, citirane u rubrici Marginality, Von Braun & Gatzwailer, 2014

Običajni ljudje bi lahko rekli, da je poslovni model modni izraz, in ne bi se veliko zmotili, saj je 
poslovni model pogost izgovor, ko poslu ne gre dobro ali podjetje konča v stečaju. A poslovni 
model sega vse tja do prvih dni poslovanja in zgolj opisuje način, kako podjetje služi denar. 
Poslovni model je lahko preprost ali zelo zapleten.
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Obstaja nekaj zelo slikovitih primerov.
• »Poslovni model restavracije je služiti denar s kuhanjem in strežbo jedi lačnim gostom.«
• »Poslovni model spletne strani morda ni tako jasen, saj lahko podjetja prihodke 

ustvarjajo na številne različne načine – nekatera služijo (ali vsaj poskušajo) s ponudbo 
brezplačnih storitev in potem prodajo oglasov drugim podjetjem, medtem ko drugi 
prodajajo izdelke ali storitve neposredno spletnim strankam.«

Izmislite si svojo definicijo:

Opredelitve poslovnega načrta:

Pisni dokument, ki podrobno opisuje, kako bo novo podjetje doseglo svoje zastavljene cilje. 
Poslovni načrt bo razkril pisni načrt s stališča trženja ter operativnih in finančnih vidikov. Včasih 
poslovni načrt pripravijo tudi že uveljavljena podjetja, ki želijo poslovanje zapeljati v novo smer.

Investopedia, 2015

Pisni dokument z opisom narave poslovanja, prodajne in trženjske strategije ter finančnega 
ozadja, vsebuje pa tudi pričakovani izkaz poslovnega izida.

Entrepreneur.com, 2015

Poslovni načrt je formalni izkaz poslovnih ciljev, razlogov, zakaj so ti dosegljivi, ter načrtov, kako 
jih doseči. Prav tako lahko vsebuje osnovne informacije o organizaciji ali ekipi, ki si prizadeva za 
dosego teh ciljev. Poslovni načrti lahko ciljajo na spremembe v dojemanju in znamčenju s strani 
stranke, naročnika, davkoplačevalca ali večje skupnosti. Pri obstoječih podjetjih, ki načrtujejo 
večje spremembe ali nove naložbe, je potreben načrt za naslednjih tri do pet let, saj v tem 
časovnem okviru vlagatelje zanima njihov letni donos.

Wikipedia, 2015

Vodstvo podjetja pripravi skupek dokumentov, v katerih strne svoje operativne in finančne cilje 
za bližnjo prihodnost (običajno za obdobje od enega do treh let) ter prikaže, kako jih namerava 
doseči. Služi kot vodilo za različne politike in strategije podjetja, prav tako pa se nenehno spreminja 
in prilagaja, kot se spreminjajo pogoji ter pojavljajo nove priložnosti in/ali nevarnosti. Poslovni 
načrt za predstavitev zunanjemu občinstvu (posojilodajalci, potencialni vlagatelji) vsebuje 
podrobnosti o preteklosti in sedanjosti ter napovedi uspešnosti podjetja. Navadno vsebuje tudi 
napoved bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov, da ponazori, kako bo 
iskano financiranje vplivalo na finančno stanje podjetja.

businessdictionary.com, 2015
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           Izmislite si svojo definicijo:

           Kakšna je razlika med poslovnim načrtom in poslovnim modelom?

10.2  Prebijanje ledu

Kaj vidite na sliki? Poskusite opredeliti vseh devet delov spodnje slike in jih poimenujte!

Slika 12: Kanvas poslovni model
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           Oblikujte lastne ideje in si naredite zapiske:

Kaj vidite na sliki? Poskusite opredeliti nekatere slike ...

           Naredite si zapiske:
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10.3  Kanvas poslovni model

Zgodile so se velike spremembe, ki so prinesle usmerjenost v uporabnika namesto v organizacijo. 
To je posledica moči družbenih omrežij, ki so ljudem omogočila postati močnejši od podjetij 
po vsem svetu. V preglednici so predstavljena osnovna vprašanja, na katera podjetniki radi 
odgovorijo. 

Kanvas poslovni model je predstavljen z devetimi deli, ki jih lahko razumemo tudi kot vitko start-
up predlogo (ang. lean start-up template) za razvoj novega ali nadgradnjo obstoječega modela. 
Devet delov opisuje ponujeno vrednost podjetja ali izdelka/storitve, infratrukturo, uporabnike in 
finance.

Slika 25. Kanvas poslovni model

Vsak element je mogoče preprosto opisati z odgovori na naslednja vprašanja. V praksi to pomeni, 
da z odgovori na vsa vprašanja z lahkoto predstavite svoj poslovni model za že obstoječa ali 
v prihodnje ustanovljena podjetja. Poskusite odgovoriti na vsa vprašanja, ko premišljujete o 
svojem poslovnem modelu.

Usmerjenost v podjetje

• KAJ LAHKO PRODAMO 

STRANKAM?

• KAKO LAHKO BOLJE DOSEŽEMO 

SVOJE STRANKE?

• KAKŠEN ODNOS VZPOSTAVIMO S 

STRANKAMI?

• KJE IN KAKO LAHKO ZASLUŽIMO 

DENAR?

• KAKŠNO TEHNOLOGIJO 

UPORABLJAMO? 

• KATERE SO REALNE POTREBE UPORABNIKOV 

IN KAKO JIM LAHKO POMAGAMO? 

• KAKO NAŠI UPORABNIKI ŽELIJO, DA JIH 

DOSEŽEMO?

• KAKŠNE ODNOSE PRIČAKUJEJO UPORABNIKI, 

DA JIH BOMO VZPOSTAVILI Z NJIMI? 

• KAKŠNA JE VREDNOST, KI SO JO 

UPORABNIKI PRIPRAVLJENI PLAČATI?

• TEHNOLOGIJA ŽE OBSTAJA IN JE 

DOSTOPNA VSEM – KAKO JO LAHKO 

UPORABIMO?

USMERJENOST NA UPORABNIKA

Ključne aktivnosti Ponudba vrednosti

Odnosi z uporabniki

Uporabniki

Distibucijske poti

Ključni partnerji

Struktura stroškov Ključni viri Viri prihodkov
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Kdo so vaši uporabniki? 
• Kako so povezani s preostankom vašega poslovnega modela? 
• Kako dragoceni so?
• Kakšno delo opravljate za uporabnike? Katere potrebe izpolnjujete?
• Množični trg, tržna niša, segmentirane, diverzificirane ...

Kakšno vrednost ponujate:
• Kakšno vrednost ponujate uporabniku?
• Katero od težav svojih uporabnikov pomagate reševati? 
• Katere sklope izdelkov in storitev ponujate za vsak segment uporabnikov?
• Katere potrebe uporabnikov izpolnjujete?

Slika 14: Hierarhija potreb uporabniških izkušenj. Seductive Interaction Design, Andersen, 2011

Katere so vaše distribucijske poti:
• Prek katerih poti si vaši uporabniki želijo, da jih dosežete?
• Kako jih zdaj dosegate?
• Kako so naši kanali integrirani? 

Kako načrtujete/upravljate/gradite odnose z uporabniki: 
• Kakšne vrste odnosov vsak od segmentov uporabnikov pričakuje, da jih boste 

vzpostavili in vzdrževali z njimi?
• Katere boste dejansko vzpostavili?

Pomembne
- imajo oseben pomen

Prijetne
 - nepozabno doživetje

Priročne 
-  za preprosto uporabo, delovanje skladno z razmišlanjem

Uporabne
- zagotovitev porabe brez težav

Zanesljive
- dostopnost in natančnost

Funkcionalne (korisnost) 
- delovanje skladno s programiranjem
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Kateri so vaši ključni viri:
• Kateri so vaši ključni viri za podporo vašim dejavnostim?
• Jih je preprosto kopirati?

• 

Katere so vaše ključne dejavnosti:
• Katere ključne dejavnosti zahteva vaša ponujena vrednost?
• Vaši distribucijski kanali? 
• Odnosi z uporabniki?
• Tokovi prihodkov?

Kdo so vaši ključni partnerji (ključna partnerstva):
• Kdo so vaši ključni partnerji? 
• Kdo so vaši ključni dobavitelji?
• Katere ključne vire pridobivate od partnerjev?
• Katere ključne dejavnosti partnerji izvajajo bolje in celo ceneje kot vi? 

Kateri so vaši stroški (struktura stroškov): 
• Kateri so najpomembnejši stroški, neločljivo povezani z vašim poslovnim modelom? 
• Kateri ključni viri so najdražji? 
• Katere ključne dejavnosti so najdražje? 

Kateri so vaši viri prihodkov (tokovi prihodkov):
• Kakšno vrednost so vaši uporabniki zares pripravljeni plačati?
• Kaj trenutno plačujejo? 
• Kako trenutno plačujejo? 
• Kako bi raje plačevali? 
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10.4  Domača naloga

        V eni povedi napišite, kaj je poslovni model družbe Google Corporation.

Opredelite poslovni model družbe Google Corporation s pomočjo orodja za oblikovanje 
poslovnega modela.

Ključni 
partnerji

Ključni viri Ponudba  
vrednosti

Odnosi z
uporabniki

Segmenti 
uporabnikov 

Ključne dejavnosti Kanali 

Struktura stroškov Viri prihodkov 
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10.5  Primerjava z asociacijami

10.6  Dodatno gradivo

Videoposnetka:
• Osterwalder pojasnjuje orodje za oblikovanje poslovnega modela:
•  https://m.youtube.com/watch?v=RzkdJiax6Tw

Več na povezavi:
•  http://www.businessdictionary.com/definition/business-plan.html#ixzz3e3pP8CMS

možganska nevihta

znova premisliti

narediti

razmišljati

zgraditi

opaziti

Poslovni
MODEL

analizirati

spremeniti

načrtovati

izračunati

pisati

brati

Poslovni 
nacrt
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Srečanje 11: Stroški in tokovi prihodkov
  

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• razlikovali med različnimi vrstami stroškov,
• razumeli tokove prihodkov.

Zakaj:
• da bi se naučili, kako narediti trajnosten poslovni model.

Pri proizvodnji, raziskovanju, maloprodaji in računovodstvu je strošek vrednost denarja, 
porabljenega za izdelavo nečesa, zato tudi ni več na voljo za uporabo.

Različne vrste stroškov: 

1.  Proizvodni stroški in neproizvodni stroški
Proizvodni stroški so tisti stroški, ki so neposredno vpleteni v proizvodnjo izdelkov/storitev. Primeri 
proizvodnih stroškov vključujejo stroške surovin in stroške, povezane z zaposlenimi. Proizvodni 
stroški so navadno razdeljeni na: stroške materiala, stroške dela, stroške izdelave oziroma 
proizvodnje. Neproizvodni stroški so stroški, ki niso nastali neposredno v proizvodnji izdelkov/
storitev. Takšni stroški so na primer plače prodajnega osebja in stroški trženja. Na splošno so 
neproizvodni stroški razdeljeni na prodajne in distribucijske stroške ter administrativne stroške.

2.  Neposredni stroški in posredni stroški
Neposredni stroški nastanejo zaradi materiala, dela, izdatkov ali stroškov distribucije, povezane 
z izdelavo izdelka. Natančno in preprosto jim je mogoče slediti do izdelka, oddelka ali projekta. 
Vzemimo primer delavca, ki osem ur izdeluje avto za avtomobilsko proizvodno podjetje. 
Neposredni stroški, povezani z avtomobilom, so izplačevanje plače zaposlenemu in plačilo delov, 
ki so potrebni za izdelavo avtomobila. Po drugi strani so posredni stroški izdatki, ki niso povezani 
s stroški proizvodnje blaga ali storitev. Posrednim stroškom ni mogoče preprosto slediti do 
izdelka, oddelka, dejavnosti ali projekta. Na primer, podjetje, ki izdeluje polprevodnike, oddaja 
poslovni prostor v stavbi in izdeluje mikročipe. Izplačilo plač zaposlenim in plačilo materialov 
za izdelavo mikročipov sta neposredni strošek. Vendar električna energija za napajanje celotne 
stavbe velja za posredne stroške, ker je prikazana na enem računu in ji je težko slediti nazaj do 
podjetja, ki izdeluje polprevodnike.

Stvari, ki jih imam v življenju najraje, ne stanejo nic. 
Pravzaprav je jasno, da je cas najdragocenejši vir vseh 

nas. Tako kot je, placujem ceno s tem, da nimam prav 
veliko zasebnega življenja. 

Steve Jobs, 1985
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3.  Spremenljivi stroški in fiksni stroški
Fiksni stroški se ne spreminjajo s številom blaga ali storitev, ki jih podjetje zagotavlja. Podjetje 
na primer za dve leti v najem vzame proizvodni stroj. Podjetje mora plačati 2.000 dolarjev na 
mesec za stroške najema. Najemnina, ki jo podjetje mesečno plačuje, velja za fiksen strošek. 
V nasprotju s fiksnimi stroški se spremenljivi spreminjajo glede na raven izhodnih vrednosti 
proizvodnje. Ta vrsta stroškov se spreminja glede na število izdelkov, ki jih podjetje proizvaja. 
Spremenljivi stroški se povišajo skladno s povečanjem obsega proizvodnje in se tudi znižajo, ko 
se obseg proizvodnje zmanjša. Na primer, proizvajalec igrač mora zapakirati svoje igrače pred 
njihovo odpremo v trgovine. Ti stroški veljajo za spremenljive zato, ker se stroški embalaže 
zvišajo, ko proizvajalec izdela več igrač. A če se proizvajalcu igrač obseg proizvodnje zmanjša, 
se znižajo tudi spremenljivi stroški, povezani z embalažo.

Prihodki

Prihodki pomenijo znesek, ki ga v podjetje prinašajo poslovne dejavnosti družbe. V primeru vlade 
so prihodki denar od davkov, taks, kazni, medvladnih nepovratnih sredstev ali transferjev, prodaje 
vrednostnih papirjev, rudarske pravice in pravice do virov, kakor tudi vse morebitne prodaje.

Tok prihodkov je ena oblika prihodkov. Tokovi prihodkov se nanašajo zlasti
 na posamezne metode, na podlagi katerih denar priteka v podjetje.

Investopedia, 2015

Splošna razvrstitev prihodkov: prihodki iz poslovanja in prihodki, ki ne izhajajo iz poslovanja. 
Prihodki iz poslovanja so vsi prihodki, ki izhajajo iz glavne dejavnosti podjetja, kot so prodaja 
izdelkov ali storitev. Tudi prihodki od licenčnin oziroma denar, ki ga podjetje zasluži od podeljenih 
licenčnih pravic, na splošno veljajo za del prihodkov iz poslovanja. Prihodki, ki ne izhajajo 
iz poslovanja, so prihodki, ki ne izvirajo iz poslovanja podjetja na področju njegove osnovne 
dejavnosti, ampak iz sekundarnih virov dohodkov. 
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 Slika 27: Primer skupnih prihodkov podjetja glede na vrsto/tip

Ali veste, katere so glavne vrste prihodkov družbe Google?

Slika 28: Prihodki družbe Google temeljijo na trženju... 97 % v letu 2011
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?
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* Pri stroških in prihodkih lahko udeležencem izobraževanja pojasnite tudi metode določanja 
cen. Več o tem preberite na povezavah: 
http://www.businessmanagementideas.com/pricing/price-determination-6-factors-affecting-
price-determination-of-product/2267
http://www.yourarticlelibrary.com/marketing/pricing/price-determination-cost-competition-
and-demand-based/49117

11.1 Prebijanje ledu

             Vaja 26. 
             Izračun

Poskusite izračunati, kakšni so skupni 
stroški prevoza (v vaši skupini) za prihod 
v izobraževalno ustanovo/pisarno/na 
predavanje. Ko izračunate končni znesek, 
poskušajte ugotoviti, čigavi stroški so najvišji 
in čigavi najnižji. Pripravite načrt, kako bi 
bili celotni stroški prevoza za naslednje 
predavanje nižji od današnjih ...

11.2 Načrtovanje stroškov in prihodkov

             Vaja 27. 
             Stroški in prihodki za znano podjetje.

Pripravite načrt stroškov in prihodkov za podjetje z visokimi dobički, kot je Apple, in nevladno 
organizacijo, kot je Greenpeace. Uporabite spodnjo predlogo:

* Udeleženci izobraževanja lahko pri tej vaji izračunajo stroške za svojo poslovno zamisel 
namesto zgornjega primera.

Kakšni so stroški? Kakšni so prihodki?

Kako bi jih poimenovali? Vrste prihodkov?

Vrste stroškov?

Struktura stroškov Viri prihodkov 
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11.3  Domača naloga

Izziv fiverr.com
Tokratni izziv je zaslužiti prek portala fiverr.com. Oblikujte idejo za prodajo kakršne koli storitve 
ali izdelka za 5 dolarjev. Spletna platforma fiverr.com je objavila več deset tisoč ponudb, ki jih 
vsakodnevno vidi več kot milijon uporabnikov. Naloga je objaviti oglas za določeno storitev/
izdelek, ki ste si ga izumili. Bodite kar najbolj ustvarjalni in po prijavi naložite svojo ponudbo. 
Izziv traja en teden in zmagovalec bo tisti, ki bo največ zaslužil. Če nihče ne bo prodal ničesar, 
kot kriterij za zmago velja število ogledov. Zmagovalec bo tisti z največ ogledi.

Namigi: 
• prek računov na družbenih medijih razširite novico o svoji objavi na fiverr.com;
• oglas naj bo kar najbolj edinstven (zanimiva ponudba, dobro spremno besedilo; 

privlačnost, morda lahko pripravite tudi kratko videopredstavitev);
• dodatne nasvete poiščite na zanimivih spletnih straneh, kot je  http://money.usnews.com/

money/personal-finance/articles/2013/08/07/the-secret-to-making-money-on-fiverr. 

11.4  Dodatno gradivo

Literatura:
• Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Clark, T. (2010). Business model generation: a handbook for 

visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, USA: Wiley.

Videoposnetka:
•   https://www.youtube.com/watch?v=bgp_AAxUJpQ

•   https://www.youtube.com/watch?v=tRaEOYvmBmA 

Spletne strani:
•    http://www.investopedia.com/ask/answers/041415/what-are-different-types-costs-cost 
     accounting.asp

•   http://www.investopedia.com/ask/answers/010915/what-types-revenue-are-taxable.asp
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Srečanje 12: Ekipa = ljudje = ustanovitev »podjetja«
  

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• razumeli vlogo ekipe v poslovnem svetu,
• razlikovali med različnimi vlogami v ekipi. 

Zakaj:
• za izgradnjo uspešne zagonske ekipe.

12.1 Prebijanje ledu

             Vaja 28. 
             Izziv s penicami (ang. marshmallov challenge).

Ekipa mora v 18 minutah zgraditi najvišjo prostostoječo strukturo iz 20 surovih špagetov, enega 
metra lepilnega traku, enega metra vrvice in ene penice. Penica mora biti na vrhu.

        Vprašanja za razpravo
• Kako ste se počutili med vajo?
• Kako ste prišli do idej?
• Kakšna je bila vloga vsakega posameznega člana ekipe pri tej vaji?
• Kaj ste se naučili iz te vaje?
• Kaj bi spremenili v svojem pristopu, če bi morali to vajo ponoviti?

Več o izzivu:  http://marshmallowchallenge.com 

             Vaja 29. 
             Skupina in ekipa.

Kakšna je razlika med skupino in ekipo?

skupina:

ekipa:
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Katera poved je pravilna?
• Vse skupine so ekipe.
• Vse ekipe so skupine.

Slika 29: EKIPA = skupaj vsi dosežemo več

Za zagotovitev uspeha se mora vsaka start-up ekipa odlikovati v treh vidikih svojega poslovanja: 
izdelku, trženju in financah. Toda posameznik sam ne more zagotoviti odličnosti na vseh treh 
področjih. Tako ima ekipa več možnosti za uspeh. Ni naključje, da so start-up podjetja, ki so jih 
ustanovile ekipe, običajno uspešnejša kot start-up podjetja, ki so jih ustanovili posamezniki.

Slika 30: Izdelek, trženje, finance – osnovni vidiki start-up podjetja

             Vaja 30. 
             Start-up ekipe.

Katera podjetja, ki so jih ustanovile ekipe, poznate? Katera podjetja, ki so jih ustanovili 
posamezniki, poznate?

izdelek

FINANCetrženje

Podjetja, ki so jih ustanovile ekipe                                 Podjetja, ki so jih ustanovili posamezniki
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12.2  Vloge v ekipi

             Vaja 31. 
             Timske vloge po Belbinu.

Oglejte si spodnjo sliko in se pogovorite o tem, katere so vaše naravne vloge pri delu v ekipi. 
Katere vloge vam ne ustrezajo? Je laže sodelovati s podobnimi ali drugačnim osebami?  

Timska vloga Tipicne znacilnosti Možne (dovoljene) slabosti

Inovator
Genialen, išče in razvija ideje, inteligentnost 
in znanje, kreativen, domiseln, 
neortodoksen, rad se loteva zapletenih in 
težavnih problemov.

Ne zanimajo ga sposobnosti realizacije, 
sanjaški, preveč stvari in idej ga lahko ovira 
pri učinkoviti komunikaciji. Lahko spregleda 
protokole in predpisane postopke.

Raziskovalec virov

Ekstravertiran, entuziastičen, radoveden. 
Sposobnost vzpostavljanja kontakta z 
ljudmi in raziskovanja novosti, sposobnost 
za soočanje z izzivi, odlično prepoznava 
priložnosti, raziskuje ideje, ima dobre 
komunikacijske sposobnosti, predstavlja 
vez med skupino in okoljem. 

Preveč navdušen. Nagnjen k izgubi interesa 
po tem, ko prvotna navdušenost mine, nima 
pravih idej.

Koordinator

Zrel, samozavesten, odkriva talente, 
razjasnjuje cilje, učinkovito delegira. 
Sposoben sprejeti ostale člane tima glede na 
njihove prednosti in brez predsodkov, močan 
čut za objektivnost, optimalno izkorišča vire, 
pozna prednosti in pomanjkljivosti članov ter 
skupine, je miren in stanoviten.

Povprečno ustvarjalen, ni izrazito kreativen. 
Lahko deluje kot da manipulira. Delegira 
svoj del nalog.

Spodbujevalec

Napet, dinamičen, družaben, dobro dela 
pod pritiskom. Sposoben delovanja pod 
pritiskom, ima zagon za premagovanje 
izzivov. Visoko motiviran in vztrajen, 
spodbuja ostale člane, jim postavlja izzive.

Nagnjen k provokaciji, razdražljivosti in 
nepotrpežljivosti, lahko nestrpen in napet, 
nepotrpežljiv, trmast in moteč za ostale 
člane.

Kritik
Realen, preudaren, analitičen, odloča se 
racionalno, razmisli o in oceni različne 
možnosti,  razmišlja strateško in dolgoročno.

Primanjkuje mu inspiracije ali sposobnosti 
za motiviranje drugih, lahko je nečustven, 
pretirano kritičen, brez občutka za okolico, 
preveč kritičen.

Timski delavec

Sodelovalen, socialno usmerjen, blag 
in občutljiv. Ima sposobnost odzivanja 
na ljudi in situacijo, dviguje timski duh, 
pomembno mu je vzdušje v skupini, motijo 
ga nesporazumi, bori se za pravice drugih, 
je razumevajoč in zna prisluhniti.

V kritičnih situacijah neodločen,izogiba se 
odkritim konfrontacijam, hitro zapade pod 
vpliv močnejšega.

Izvajalec
Konzervativen, predvidljiv. Dobre 
organizacijske sposobnosti, praktičen, trdo 
dela, samodiscipliniran, vesten, opravi tudi 
rutinska dela, sistematičen.

Nefleksibilen, se ne odziva na nepreverjene 
ideje, lahko tog, vztraja pri načelih, ne vidi 
novih priložnosti

Dovrševalec

Natančen, metodičen, vesten, prizadeven. 
Sposobnost izpeljati stvari do konca, 
perfekcionist, pazi, da se ne dogajajo 
napake, da se skupina drži rokov, ne mara 
površnosti, netočnosti.

Nagnjenost k zaskrbljenosti zaradi majhnih 
stvari, ne želi delegirati, lahko je nestrpen in 
perfekcionist.

Strokovnjak
Strokoven,  učinkovit, resen, 
samodiscipliniran, umirjen, notranje motiviran, 
ima poglobljena, specialistična znanja in 
veščina, rad se uči in poglablja znanje.

Njegov prispevek je ozek, lahko se preveč 
zadržuje pri tehničnih podrobnostih in 
tehnologijah, praviloma ga ne zanima delo 
z drugimi.

Slika 31: Vloge v ekipi po Belbinu
Vir: http://www.traininggearasia.com/psychometrics/1936-2/ 



80

Belbin je pripravil tudi vprašalnik za opredelitev vlog posameznikov v ekipi:  http://www.belbin.
com/rte.asp?id=8.

* Na začetku izobraževanja lahko razpravljate o vlogah v ekipi in izpolnite vprašalnik ter udeležence 
izobraževanja nato razdelite v ekipe glede na njihove posebne vloge. Oblikujejo se lahko tudi skupine 
glede na svoje želje in sposobnosti (ekipa ima lahko na primer enega člana, ki ga zanima razvoj 
zamisli, enega za področje raziskav, enega za finance, enega za razvoj izdelkov itn.).

Slika 32: Kako učinkovito komunicirati z različnimi ljudmi? 
Vir: http://www.belbin.com/media/1489/things-to-do-and-not-to-do.pdf

For	more	information:	 	
+44	(0)1223	264975	 		I			www.belbin.com
©	BELBIN®	2016.	‘BELBIN’	is	a	registered	trademark	of	BELBIN	ASSOCIATES,	UK.

Handout:	Belbin® Things	'To	do'	and	'Not	to	do'

Resource	
Investigator Teamworker Co-ordinator

Plant Monitor	
Evaluator Specialist

Shaper Implementer Completer	
Finisher

Go	outside	the	group	to	initiate	
new	contacts.	Develop	the	ideas	of	
the	PLANT.	Use	your	enthusiasm	to	
build	up	other	people’s	enthusiasm.	
Search	out	new	markets.	Negotiate	
with	others.

Let	people	down	by	neglecting	to	
follow	up	arrangements.	Talk	too	
much	so	others	cannot	get	enough	
air	time.

Promote	good	team	atmosphere	
by	reacting	to	the	needs	of	others.	
Support	members	of	the	group	
when	necessary.	Become	a	broker	
in	times	of	argument,	and	defuse	
any	hostility.

Avoid	situations	that	may	entail	
pressure.	Side	with	the	most	
dominant	in	a	desire	to	please.

Establish	an	air	of	authority	over	the	
team	with	your	mature	approach.	
Bring	others	into	discussions	when	
they	have	things	to	contribute.	Hold	
the	group	together.	Praise	and	
encourage	others.

Take	credit	for	the	effort	of	the	
team.	Overplay	your	status.	Neglect	
to	do	your	fair	share	of	the	work.

Come	up	with	ideas	and	suggestions	
for	solving	problems	and	working	
out	solutions.	Invent	a	new	way	of	
tackling	the	issues	in	hand.	Create	
an	original	piece	of	work.	Look	at	
things	from	a	different	angle.

Evaluate	your	own	ideas.	Have	
strong	ownership	of	your	own	ideas	
when	co-operation	with	others	
would	yield	better	results.

Provide	a	balanced	opinion	on	all	
ideas	and	options.	Be	ready	to	
explain	what	actions	you	prefer	
and	why.	Stop	ill	thought	out	
courses	of	action.	Take	your	time	
over	your	decisions.

Be	seen	by	the	team	as	a	cynic.	
Give	a	negative	reaction	to	
everything	you	hear.	Dampen	the	
positive	approach	of	the	team.

Show	your	enthusiasm	for	a	
particular	subject.	Cultivate	a	sense	
of	professionalism	and	encourage	
your	fellow	team	members	to	trust	
your	knowledge.	Keep	your	
expertise	and	skills	up-to-date.

Discount	the	importance	of	factors	
outside	your	own	area	of	
competence.	Become	over	protective	
of	the	boundaries	of	your	job	area.

Get	things	moving.	Stop	
complacency	and	laziness.	Be	
honest,	straightforward	and	open	
with	others.Make sure	the	team	is	
achieving	goals.	Push	things	
forward.

Hold	grudges,	become	overbearing.	
Lose	your	sense	of	humour when	
the	going	gets	tough.

Organise systems.	Ensure	you	
and	others	follow	the	laid	out	
procedures.	Get	down	to	the	
practical	issues.	Try	and	turn	ideas	
into	action.	Be	loyal	to	your	
organisation and	people	within	it.

Obstruct	change.	Be	resistant	to	
new	ideas	of	the	team.	Be	seen	as	
a	“stick	in	the	mud”.

Try	to	raise	standards	in	all	you	do.	
Concern	yourself	with	detail.	Use	
your	ability	to	help	other	members	
of	the	team	who	may	not	be	so	
strong	on	accuracy.	Promote	
excellence.

Allow	perfectionism	to	turn	into	
obsessive	behaviour.	Penny	pinch	
or	split	hairs	on	trivial	issues.
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Srečanje 13: Predstavitev svoje poslovne ideje
  

Ob koncu srečanja bodo udeleženci izobraževanja:
• znali pripraviti videoposnetek za promocijo svoje poslovne ideje,
• znali pripraviti učinkovit prodajni nastop.

Zakaj:
• za urjenje svojih predstavitvenih veščin.

S casom, vztrajnostjo in desetimi leti truda bo slej kot prej videti, kot da ste uspeli cez noc. 
 Biz Stone, soustanovitelj Twitterja.

13.1 Prebijanje ledu

             Vaja 32. 
             Fortune cookie.

Napišite pozitivno sporočilo svojim sodelavcem, da jim vlijete pogum za učinkovit prodajni 
nastop. Sporočilo napišite na papirček, ga nalepite na čokolado in dajte v škatlo. Vsak udeleženec 
izobraževanja naj iz škatle vzame eno čokolado s sporočilom.

        Vprašanja za razpravo
• Kako ste se počutili, ko ste prebrali sporočilo?
• Kakšna je povezava med pozitivnimi sporočili in vašo samozavestjo?

13.2  Videoposnetek

S kratkim videoposnetkom o vaši poslovni ideji bo ta postala vidna in pripravljena na promocijo. 
Pri pripravi videoposnetka se zavedajte, da je manj več. Dolgi videoposnetki ne pritegnejo 
pozornosti enako kot kratki, zato naj vaš videoposnetek ne traja več kot tri minute.

Cilja videoposnetka sta:
• pritegniti potencialne vlagatelje v vašo poslovno idejo,
• predstavitev ideje vašim strankam.



82

Tukaj je nekaj namigov za pripravo dobrih videoposnetkov.
• Videoposnetek mora jasno povedati, kdo ste. Ljudje vam bodo zaupali le, če se lahko poistovetijo 

s posameznikom, ki ima za sabo zgodovino.

• Zgodba izza projekta je vedno precej zanimiva. Gre za to, kako se vam je ideja utrnila, kako daleč 

je že njena izvedba in kako goreče čutite svojo kampanjo.

• Za pridobitev sredstev boste morali pojasniti, zakaj jih potrebujete in kako jih boste uporabili pri 

uresničevanju projekta.

• V videoposnetku se osredotočite na interese občinstva.

• Če v njem nastopate tudi sami, se ustrezno oblecite.

• Predstavite ljudi, s katerimi delate.

• Vključite humor, če je ustrezno, in na pravi način.

• Predstavite prototip za jasno osredotočenost.

• Glavna sličica videoposnetka mora biti strateško izbrana, da vzbuditi radovednost gledalca.

• V posnetek ne dodajajte avtorske glasbe, ne da bi pred tem vprašali za dovoljenje.

Vir: http://thestartupvideos.com/video-tips/tips-to-create-video-kickstarter-campaign/ 

13.3  Kratka prestavitev poslovne ideje - pitch

Vsak pitch ima dva elementa: vsebino in posredovanje sporočila. ZPri pitch-u je potrebno 
upoštevati oba elementa.

Slika 33: Dva elementa prodajnega nastopa

STRUKTURA PITCH-A
Čeprav so pitch-i kratki (največ pet minut), morate ponuditi odgovore na več vprašanj (Gray, 
Brown, in Macanufo, 2010).

• Kdo so vaši končni uporabniki? Ne recite, da vsi. Imejte jasno predstavo o profilu svojih uporabnikov.
• Kakšne so potrebe uporabnikov? Povejte, kaj je uporabnikova težava in kakšno rešitev 

boste zagotovili s svojim izdelkom/storitvijo.
• Kakšno je poimenovanje izdelka? Ne le poimenovanje, pomembna je celotna blagovna 

znamka, vključno z logotipom in sloganom.
• Katera je vaša tržna kategorija? Tukaj gre za opis ideje, na primer zaposlitveni portal, 

program usposabljanja, skupnost medsebojne pomoči.
• Katera je ključna prednost? To je odgovor na vprašanje, zakaj kupiti vaš izdelek.
• Kdo ali kaj predstavlja konkurenco? Vedno obstaja konkurenca. Zavedajte se tega in 

povejte, zakaj je vaša rešitev boljša.
• Katera je edinstvena prednost, po kateri se izdelek razlikuje od drugih? Povejte, s kom 

ali čim končni uporabnik primerja to idejo in kaj je pri vaši zamisli edinstvenega.

VSEBINA: rešitev za težavo, 
ponujena vrednost, poslovni 

model ...

POSREDOVANJE: očesni stik, govorica telesa, ton glasu, oblačila ...

pitch
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Ocena PITCH-A

Predavatelj ali udeleženci izobraževanja lahko uporabijo spodnjo preglednico, da podajo povratne 
informacije o predstavitvi poslovne ideje.

Kategorija Opis tocke

Ideja
Kaj je ideja? Kako deluje? 
(Jasen in dobro razumljen 
opis izdelka ali storitve.)

1       2       3       4       5

Uporabnik
Komu je namenjeno? (Začetni 
ciljni trg je jasno opisan in 
njegova velikost opredeljena.)

1       2       3       4       5

Potreba
Zakaj to potrebujejo? (Težava 
ali dana priložnost sta jasno 
predstavljeni in razumljeni.)

1       2       3       4       5

Poslovni model
Kako služite denar? (Različni 
elementi poslovnega modela 
so jasno razumljeni.)

1       2       3       4       5

Razlikovanje

Zaradi česa je izdelek/
storitev tako poseben in 
drugačen? (Nekateri posebni 
vidiki, ki so všeč končnim 
uporabnikom, so opredeljeni 
in utemeljeni.)

1       2       3       4       5

Ljudje
Ekipa ima ali je opredelila 
potrebne veščine, stike in 
izkušnje.

1       2       3       4       5

Prošnja
Finančni načrt je smiseln in 
znesek naložbe opredeljen.

1       2       3       4       5

Preglednica 6: Ocena prodajnega nastopa po Babson Rocket Pitch Evaluation (Neck idr., 2014)

13.4  Domača naloga

Poiščite in si oglejte vsaj tri najboljše posnetke o promociji poslovne ideje na platformah 
Kickstarter (www.kickstarter.com) in Indiegogo (www.indiegogo.com).

13.5  Dodatno gradivo

Amy Cuddy: Power poses
•  https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are 
•  https://www.youtube.com/watch?v=zmR2A9TnIso
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zapiski
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Slovarcek

• Računovodstvo – sistem, ki zagotavlja kvantitativne podatke o financah.
• Sredstva – vrednost celotnega premoženja, ki ga podjetje ima in uporablja pri 

svojem poslovanju.
• Posel – organizacija, ki deluje z namenom ustvarjati dobiček.
• Poslovanje med podjetji (B2B) – eno podjetje prodaja blago ali storitve drugemu 

podjetju.
• Poslovanje podjetje-potrošnik (B2C) – podjetje prodaja blago ali storitve 

neposredno končnemu uporabniku.
• Koncentracija – merilo, v kolikšnem obsegu poslujete z določeno stranko ali 

partnerjem (odvisnost od ene ali nekaj naročnikov in partnerjev predstavlja 
preveliko koncentracijo). 

• Pogodba – uradni dogovor za izvedbo dela za plačilo. CRR (v %) = ((število strank 
ob koncu obdobja – število novih strank, pridobljenih v obdobju)/število strank 
na začetku obdobja) × 100

• Strošek pridobitve nove stranke (Customer Acquisition Cost – CAC) – strošek 
pridobitve stranke. Seštejete stroške trženja oziroma trženja in prodaje ter 
jih razdelite na število strank, ki jih pridobite v določenem časovnem obdobju. 
Pri zapravljenih 200 dolarjih in pridobljenih desetih strankah CAC znaša 20 
dolarjev.

• Življenjska vrednost stranke (Customer Lifetime Value – CLV) – nekaj odstotkov 
strank postane stalnih. Več stalnih strank ko imate in več ko te stranke zapravijo, 
višji CAC si lahko privoščite. CLV je pogosto težko izračunati in je v izračun 
v določeni meri vključeno tudi predpostavljanje, vsaj v začetni fazi. Ko pa si 
ustvarite nekaj zgodovine, lahko začnete spremljati ohranjanje strank in trende 
zapravljanja.

• Stopnja ohranjanja strank (Customer Retention Rate – CRR) – ključno 
merilo, ki kaže, kolikšen odstotek strank je ostal z vami v določenem obdobju, 
izračunati pa ga je mogoče na letni, mesečni ali tedenski osnovi. Eden od 
načinov, kako natančno izmeriti CRR: 

• Dolg – posojilo, najeto pri bankah (ali drugih organizacijah), ki ga je treba vrniti 
po določenem času.

• Amortizacija – zmanjšanje vrednosti sredstva po določenem obdobju.
• Podjetnik – nekdo, ki organizira, upravlja in prevzema tveganje zagona novega 

posla.
• Lastniški kapital – denar, pridobljen od vlagateljev v zameno za lastništvo 

podjetja.
• Strošek – denar, porabljen za zaloge, opremo in druge naložbe.
• Finance – upravljanje in razporejanje denarja in drugih sredstev.
• Fiksni strošek – enkraten strošek, ki se ne spreminja glede na obseg poslovanja.
• Bruto dobiček – odstotek vseh prihodkov od prodaje, ki ostane podjetju po 

odštetih stroških za proizvodnjo izdelkov ali storitev. Višji kot je odstotek, več 
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podjetju ostane od vsakega dolarja od prodaje (če je bruto dobiček podjetja 25 
% za vsak dolar ustvarjenih prihodkov, bo podjetje obdržalo 0,25 dolarja pred 
izplačilom plač, plačilom najemnin itn).

• Industrija – kategorija sorodnih dejavnosti podjetij.
• Vlagatelj – vsaka oseba, ki daje oziroma vlaga kapital v pričakovanju 

finančnega donosa. Naložbe izkorišča za povečanje svojih denarnih sredstev 
in/ali zagotavljanje prihodkov v določenem obdobju. Vlagatelji navadno izvedejo 
analize, da ugotovijo ugodne naložbene priložnosti in navadno raje izberejo 
manjša tveganja in višje donose.

• Obveznosti – vrednost tistega, kar podjetje dolguje nekomu drugemu.
• Upravljanje – organizacija in izvedba poslov za dosego zastavljenih ciljev.
• Trženje – proces promocije, prodaje in distribucije izdelka ali storitve.
• Neto prihodek/dobiček – prihodki minus stroški.
• Neto vrednost – skupna vrednost podjetja.
• Doba povračila naložb – čas, ki je potreben za povrnitev začetne naložbe v 

podjetje.
• Izdelek – nekaj izdelanega ali proizvedenega za namene prodaje; blago.
• Stopnja dobička – razmerje med dobičkom in prihodki, prikazano v odstotkih.
• Donosnost naložbe (ROI) – koliko denarja dobi podjetje v zameno za naložbo.
• Prihodki – celoten znesek dohodkov pred odštetimi odhodki.
• Prodajne možnosti – potencialne stranke.
• Storitev – delo, opravljeno za plačilo, ki koristi nekomu drugemu.
• Deležnik – oseba, skupina ali organizacija, ki ima interes ali se je zadeva 

organizacija/podjetje in lahko vpliva ali nanjo vplivajo dejavnost, cilji in politike 
podjetja. Primeri: upniki, direktorji, zaposleni, vlada, lastniki (delničarji), 
dobavitelji, sindikati in skupnost, iz katere podjetje črpa svoje vire.

• Dobavitelj – organizacija, ki podjetju zagotavlja zaloge za poslovanje.
• Ciljni trg – posebna skupina strank, na katero podjetje meri s svojimi izdelki in 

storitvami.
• Spremenljivi stroški – stroški, ki se spreminjajo glede na dejavnost podjetja.
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