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UVOD
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Uvod

Priročnik za preverjanje idej je del projekta, ki ga je ustanovila Evropska komisija v okviru 
programa Erasmus +, imenovanega RISE - “Regional Innovation Hubs Strenghtening Social 
Entrepreneurship through Cross-Border Community Projects”.

Namen projekta je izboljšati zaposljivost in profesionalizacijo mladih z zagotavljanjem metod 
in orodij iz resničnega start-up sveta ter jih spodbujati k oblikovanju lastnih idej in projektov 
za reševanje socialnih problemov. Priročnik za preverjanje idej je sestavljen iz Priročnika 
za socialno podjetniško usposabljanje ter služi kot dopolnilo k  in prav tako se dopolnjuje 
z »Regional Innovation Hubs Creation and Establishment Manual” in “Social Entrepreneur 
Badge (SEB)”.
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Projekt RISE je namenjen spodbujanju in ozaveščanju mladih o ustanavljanju novih podjetij/
startupov kot možnosti za zaposljivost ter hkrati ustvarja velik vpliv na družbo. Priročnik za 
preverjanje idej bo študentom in učiteljem zagotovil potrebno znanje in orodja za preizkušan-
je in vrednotenje idej in rešitev, ki so ustvarjene z namenom pomoči pri reševanju socialnih 
problemov.

Po predhodnem usposabljanju, ki je temeljilo na ustvarjanju idej in reševanju problemov, je 
cilj tega usposabljanja razviti osnovne spoznanja na treh pomembnih področjih:

- Testiranje: spoznati, kaj preizkusiti, da bi razumeli našega uporabnika izdelka/storitve, prav 
tako pa tudi različne testne metode. Udeleženci se bodo naučili, kako pridobiti povratne in-
formacije in potrditi svoja spoznanja s pomočjo Lean Startup Feedback Loop/“Lean Startup” 
povratne zanke.

- Poslovni model: organiziranje naših idej in hipotez na trg s pomočjo praktičnega vizualnega 
orodja Kanvas poslovnega modela, ki spodbuja razumevanje, razpravo, ustvarjalnost, analizo 
in validacijo. Udeleženci se naučijo uporabljati tudi Kanvas poslovnega modela na temelju 
družbene osredotočenosti.  

- Predstavitvene tehnike: spoznavanje in testiranje naših izdelkov/storitev z nekaterimi 
pomembnimi komunikacijskimi orodji, da bi navdihnili občinstvo in prepričali druge, naj 
podprejo naš projekt.

Čemu je namenjen 
priročnik?

Priročnik za preverjanje idej
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Komu je 
namenjen?

Priročnik za preverjanje idej se bo najprej osredotočil na programe poklicnega izobraževanja, 
ki temeljijo na testiranju in potrjevanje idej ali ustvarjenih inovativnih rešitev. Usposabljanje se 
osredotoča predvsem na:

1. dijake/študente, ki opravljajo zadnje stopnje poklicnega izobraževanja (stari okoli 18-25 let).

2. učitelje v poklicnih šolah, ki se želijo učiti novih metodologij in orodij za testiranje svojih 
šolskih projektov.

3. inovativna središča (“Hube”), ustvarjena v šolah in drugih organizacijah ter strokovnjakih v 
sektorju podjetništva in inovacij.

Uvod

KAKO TESTIRATI S POMOČJO IGRANJA VLOG?

KAKO BI STRUKTORIRALI “PITCH”? 

KAJ POMENI ITERACIJA? 

Načili se boste odgovoriti na spodaj navedene teme: 
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Cilj usposabljanja je usposobiti študente in učitelje za preizkušanje idej ali rešitev, ki po-
magajo pri reševanju socialnih problemov. Študenti bodo kompetence pridobivali z učenjem 
skozi delo, delom v skupinah in uporabljanjem orodij, ki so jim na voljo v realnih projektnih 
idejah.

Inovativni pristopi, ki so vključeni v Priročnik za preverjanje idej, so prave metode Startup 
sveta in inovativni pristopi, ki so bili uporabljeni in prilagojeni posebnemu primeru pok-
licnega izobraževanja in usposabljanja, njihovim učiteljem in študentom ter inovacijskim 
središčem, ustvarjenih v šolah.

Načeloma bi se morali načrti usposabljanja osredotočiti na vaje za: ‘’izdelavo, produkt, te-
stiranje in opazovanje’, ne pa toliko na učiteljevo predavanje. Naučili se bomo, kako preiz-
kusiti zamisli, da bi dobili povratne informacije in ponovili postopek, dokler ne pridemo do 
rešitve, ki ustreza potrebam uporabnika. Testiranje se bo izvedlo na treh področjih: testiranje 
izdelka ali storitve, testiranje našega poslovnega modela in testiranje predstavitve našega 
projekta. Celotno usposabljanje bo vključeno v praktičen pristop, kjer se bodo udeleženci 
učili z delom.

Priročnik za preverjanje idej

Metodologija
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Opazujte 

Vsebine

Skozi testiranje imate priložnost razumeti svojega uporabnika in pridobiti povratne infor-
macije od njega o ideji ali rešitvi, ki jo iščete. Ni dovolj, da razumete ali je ljudem vaša rešitev 
všeč ali ne, temveč se morate spraševati: »Zakaj?« in se osredotočite na to, kar se lahko naučite 
o osebi, problemu in o možnih rešitvah. 

Razlogi, zakaj testiramo so:

 - Izboljšati prototipe in rešitve. Včasih to pomeni, da nazadujemo.
 - Če želite izvedeti več o svojem uporabniku. Pogosto prinaša nepričakovana odkritja.
 - Izboljšati svoje stališče. V primeru, da je rešitev napačna ali neuspešna, lažje in pravil
 no odpravimo težavo. 

Faza testiranja sledi štirim fazam ‘’double diamond model’’: opazujte ali odkrivajte, definira-
jte, oblikujte idejo in naredite prototip ter testirajte. V tem priročniku se bomo osredotočili na 
fazo implementacije - preizkušali naše izdeje z namenom pridobivanja povratnih informacij. 

Namen testiranja

Definirajte Oblikujte 
idejo 

Naredite 
prototip 

Testiranja
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Načrtujte, kako boste testirali svoj prototip, še preden ga ustvarite, kar vam bo omogočilo, da 
boste učinkovitejši pri iskanju rešitve problema.

DOLOČITE, KAJ BOSTE TESTIRALI: 

What kind of 

feedback are 

you looking 

for?

Zelite dobiti 
povratne in-
formacije o 
prvem vtisu vaše zamisli?

Kje in kako zelite pre-jemati povratne in-formacije?

Odvisno od tega, ali ste zainteresirani za pridobivanje povratnih informacij s prvim vtisom, to 
storite z intervjujem (vprašalnik); če želite opazovati vedenje ljudi, lahko razmislite o vzpostavit-
vi dejavnosti (igranje vlog); če želite razumeti in hitro preskusiti svojo idejo s pomočjo 3D mod-
elov (Legoplay); če ste zainteresirani za razumevanje vašega uporabnika v daljšem časovnem 
obdobju, razmislite o tem, da uporabnikom dovolite uporabo vašega fizičnega izdelka (modeli).

Bodite jasni glede tega, kaj se morate naučiti in katere komponente vam bodo dale potrebne 
odgovore. Osredotočite se samo na testiranje kritičnih elementov.

Primeri: Morda želite izvedeti nekaj takega, kot je: »Kako veliko naj bo to?« Ali »Kako naj bi iz-
gledal produkt socialnega podjetja?«

Priročnik za preverjanje idej
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Metode  Testiranja 
in Orodja

Vsebine

Vprašalnik
Če želite imeti dober pogovor s povratnimi informacijami, se poslužite mešanice spontanih 
reakcij in strukturiranih vprašanj (to vam bo pomagalo primerjati različna mnenja o isti 
temi).

Nekaj priporočil za pripravo vodnika skozi vprašalnik 1:

 - Združite strukturirana vprašanja z odprtimi vprašanji, ki vam lahko dajo nepriča-
kovana spoznanja.

 - Izogibajte se vprašanjem z  da/ ne odgovorom.

- Povabite ljudi, da razmislijo o izboljšavah vaše ideje.
  “Kako bi izboljšali to idejo?”
  “Če bi lahko spremenili eno stvar, kaj bi bilo?”

- Ne pozabite na vprašati kakšna spoznanja so se pojavila med razvijanjem ideje?

- Ustvarjanje odprtega in skupnega podnebja za zagotavljanje poštenosti od ljudi.

- Formulirajte svoja vprašanja tako, da bodo vodila do konstruktivnih povratnih informacij.
  “Kaj vas najbolj vznemirja pri tej zamisli in zakaj?”

__________
1 Priporočila za vprašalnike, ki temeljijo na Riverdaleu, Ideo (2011): “Design Thinking” za vzgo-
jitelje
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Primer dobre strukture za vaš vprašalnik:

1. Začnite s splošnimi vtisi.
       2. Udeleženci naj delijo svoje prve misli o vaši 

ideji.

3. Zahtevajte posebne povratne informacije.

       4. Začnite z razpravo in spodbudite širši 
pogovor.

VEČ INFORMACIJ:
Za nekaj primerov si oglejte to spletno mesto z veliko predlogami:
https://www.surveymonkey.com/mp/sample-survey-questionnaire-templates/

Priročnik za preverjanje idej

STRUKTURA VPRAŠALNIKA 
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Vsebine

Radi uporabljamo post-it listke, table, stene in več fizičnih stvari za naše timsko delo. Vendar 
pa nam lahko orodja IKT pomagajo pri delu z ljudmi v daljavi. Zato nekaj nasvetov za delo 
preko spleta:

Iščete spletno orodje, ki organizira vaše projekte in ideje v 
tabele/miselne vzorce?

https://trello.com

Iščete spletno orodje za analizo priljubljenosti najpogoste-
jših iskalnih poizvedb v Iskanju Google?

https://trends.google.com/
trends/

Ali želite ustvariti lastno predlogo? http://touchpointdashboard.
com/

Iščete brezplačno hrambo v oblaku in nanj naložite kate-
rokoli datoteko, da jo delite s svojo ekipo?

https://www.google.com/drive/
https://www.dropbox.com
https://onedrive.live.com/

Iščete orodje za spletne ankete? https://docs.google.com/forms
Iščete orodje za pošiljanje e-poštnih sporočil potencialnim 
strankam?

https://mailchimp.com/

Iščete aplikacije za ustvarjanje animiranih videoposnetkov? https://www.moovly.com
https://www.powtoon.com
https://www.vyond.com/

Iščete orodje za izdelavo prototipov za spletne in mobilne 
aplikacije?

https://www.justinmind.com/
https://www.fluidui.com/
https://www.axure.com/
https://marvelapp.com/pop/

IKT ORODJA, KI VAM LAHKO POMAGAJO V PROCESU: 
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Igranje Vlog
Hiter in oprijemljiv način preizkušanja ideje ali izkušnje je, da se postavite v vlogo in odigrate 
scenarij 2.   

 1. Najprej poskusite s svojo oblikovalsko ekipo, morda se boste veliko naučili. 
 2. V najboljšem primeru poskusite s testiranjem v realnem kontekstu uporabnikovega 
 življenja. Če to ni mogoče, poiščite najbolj ši približek realne situacije, tako da upo
 rabnik prevzame vlogo ali nalogo, ki ustreza vašemu prototipu.

Sledite naslednjim priporočilom:

 - Najprej določite, katere vaše ideje želite testirati z igranjem vlog. 
 - Ne pozabite, da morate od uporabnikov dobiti primerne odzive s povratnimi infor
 macijami o svoji ideji ali protipu. 
 - Vzemite si čas in ugotovite, kaj želite preveriti:
   Ali iščem določeno vrsto interakcije?
   Ali se bo ta oseba odzvala na moj izdelek?

 - Ne porabljajte preveč časa za izbiro kostumov in rekvizitov. Že nekaj podrobnosti 
 lahko pričara občutek resnične igre.

__________
2 Priporočila za igranje vlog, bazirano na IDEO.org (2015) : The Field Guide to Human-Cen-
tered Design.

Priročnik za preverjanje idej
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Lego® Serious Play® 
LEGO® SERIOUS PLAY® je inovativna in eksperimentalna metoda, ki jo lahko uporabljamo v 
številnih kontekstih: kreativno razmišljanje, komunikacija, team building, strategija, upravljan-
je sprememb in drugih. V tem priročniku se bomo osredotočili na to, kako to orodje uporabiti 
kot metodo testiranja vaše ideje ali prototipa. Temelji na konceptu »ročnega znanja«, na igriv 
in sproščen način, ki temelji na idejah Seymour Papert, kjer se učenje izjemno dobro dogaja, 
ko se ljudje ukvarjajo z gradnjo izdelka.

4 koraki:

 1. Ekipa ali moderator opredeli izziv z vprašanjem.
 2. Skupina ali več skupin zgradi svoj lasten model 3D LEGO® in ustvari zgodbo s katero 
 odgovori na vprašanje moderatorja.
 3. Vsak udeleženec ali skupina deli svoj model ali zgodbo z ostalimi ljudmi. Poteka   
 izmenjava znanja. 
 4. Nova vprašanja in razmišljanja so osnova za sprejemanje odločitev.

Vsebine
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Priročnik za preverjanje idej
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Primer: Z uporabo te metode lahko zgradite model, ki prikazuje prednosti ali slabosti vašega 
izdelka, nato pa zgradite nov model, ki opisuje, kako lahko uporabite te prednosti ali kompen-
zirate slabosti. Nekatera priporočila 3:

 - Pred LEGO® SERIOUS PLAY®, vključite vsakega člana ekipe in mu razložite, da je  
 bolje, če si vsi člani skupine delijo svoje » male zmage« med projektom, kot tudi svoje  
 cilje, ki jih zasledujejo z njim.

 - Delajte ali se igrajte s tem orodjem posamično in / ali s 4-8 osebami v skupini.

 - Imejte moderatorja ali člana skupine, ki bo olajšal postopek.

 - Uporabite poseben komplet LEGO kocke, namenjene navdihu.

 - Bodite 100% odprti, čeprav vaša zamisel ni uspela.

 - Komunicirajte o modelu in poslušajte vsako zgodbo.

S tem proceseom ustvarjanja že od začetka začnemo potrjevati naše razumevanje predlagane 
ideje ali izziva. Poleg tega, ko pripovedujemo zgodbo z LEGO modeli, naredimo situacijo živo, 
preden se le-ta zgodi v resničnem življenju in to vam omogoča, da preizkusite, kaj se lahko 
zgodi, če sprejmete določene odločitve.

Nekaj vaj, s katerimi lahko začnemo graditi in ustvarjati:

- Vaja “zgradi stolp”: zgradite stolp z vnaprej izbranimi zidaki (delo z omejitvami).
- Zgradite predmete, povezane z zadevo in dodelite pomen opekam/materialom (moč meta-
fore).
- Zgradite osebni model vaših najpomembnejših poklicnih izzivov.

__________
3 Lego Serious Play priporočila, ki temeljijo na: http://www.seriousplay.com

Vsebine
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Ko ideja postane otipljiva/oprijemljiva kot model, nam to omogoča, da se med njeno izdela-
vo učimo in jo delimo z drugimi z namenom, da bi jo izboljšali in izpopolnili. Ko ustvarite 
prototip, ga dajte v roke stranki in sledite naslednjim priporočilom 4: 

 - Interpretirajte: ne razlagajte stranki vsega o vašem prototipu. Naj vaš testni uporab
 nik razloži prototip. 

 - Opazovanje: opazujte, kako uporabljajo ali zlorabljajo to, kar ste jim dali in kako   
 delujejo z njim. 

 - Poslušajte: Kaj pravijo o tem? Katera vprašanja imajo? 

 - Dajte jim prototip: Testnega uporabnika prosite naj ga uporabi v okviru običajnih 
 postopkov. 

 - Prosite jih za povratne informacije o svojih najljubših delih vašega prototipa, pa tudi 
 o vidikih, kjer vidijo prostor za izboljšave. 

 - Ustvarite izkušnje: Preizkusite svoj prototip na način uporabniške izkušnje na   
 katero se vaš testni uporabnik odziva in ne toliko na razlago/oceno, ki jo poda. 

 - Prosite uporabnike za primerjavo: dajanje več prototipov na polje za testiranje daje  
 uporabnikom podlago za primerjavo, primerjave pa pogosto razkrivajo skrite potre  
 be. 

__________
4 Prototipna priporočila, ki temeljijo na Hasso Plattner, Inštitutu za oblikovanje na Stanfordu: 
An Introduction to Design Thinking Process Guide.

Priročnik za preverjanje idej

Fizični modeli
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Vsebine
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Measure

Priročnik za preverjanje idej

 
PRIPOROČILA ko dobite povratne informacije: 5 :

 - Ne odreagirajte z obrambnim mehanizmim.
 - Poslušajte in zapisujte (tako pozitivne kot negativne komentarje).
 - Pogosto so najpomembnejši subtilni prikazi reakcij udeležencev.
 - Vzemite si nekaj časa takoj po seji, ko je spomin še svež, da lahko svoja opa
 zovanja in vtise delite s svojo ekipo. 
 - Delite z veliko ljudmi, tako da boste dobili različne reakcije.
 - Iščite iskrene povratne informacije, zato zagotovite, da boste ustvarili pravil
 no okolje, ki bo ljudem omogočilo iskren odziv.

IDELATIUČITI

__________
5 Priporočila za povratne ideje, bazirane na IDEO.org (2015) : The Field Guide to Human-Centered 
Design.

MERITI
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Vključevanje povratnih informacij, ki jih slišite potencialnih uporabnikov, je eden bistvenih 
elementov uporabniško usmerjenega oblikovanja. Povratne informacije vam bodo dale nove 
ideje in drugačen pogled, s katerim boste lahko izboljšali svoj koncept. To so bogate infor-
macije, zato si zapišite najpomembnejša spoznanja. 

Za lažje zapisovanje povratnih informacij lahko uporabite orodje Post-Motorola. Motorola je 
preprost okvir za poročanje o doseganju določenih učnih ciljev med projektom in učenje iz 
njih. Na koncu tega priročnika boste našli predlogo. 

Ko dobite povratne informacije, si zastavite ta vprašanja: 
  Kaj so udeleženci najbolj cenili? 
  Kaj jih je vznemirilo? 
  Kaj jih je pri ideji najbolj prepričalo? Katere dele bi udeleženci želeli izboljšati? 
  Kaj ni delovalo? 
  Kaj potrebujem za nadaljnje preiskave?

Zapiso o naučenem

Vsebine

Pridobivanje 
povratnih informacij

“Učenje s preverjanjem je proces, ki empirično dokazuje, da je skupina odkrila 
dragocene resnice o sedanjih in prihodnjih poslovnih perspektivah startupov.”

—Ries, Eric. The Lean Startup 

IDELATI
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Priročnik za preverjanje idej

PREDLOGA ZA POVRATNE IDEJE 

PREDLOGA ZA POVRATNE INFORMACIJE

Kaj je bilo dobro?

Kaj ni bilo tako dobro?

Kaj smo se naučili?

Kaj bomo storili naslednjič?

Kako nam je projekt pomagal doseči naš cilj in vizijo?
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Na tej točki vprašajte svojo ekipo in sebe nekaj vprašanj:
 Katere povratne informacije so vam bile koristne?
 Ali so bile potrebne vse povratne informacije, ki smo jih pridobili s testiranjem?
 Bi lahko dobili enake povratne informacije od uporabnikov s polovico svojih priza
 devanj?
 Kako bi to v prihodnosti naredili drugače? 

Bolj ko ste izkušeni v procesu oblikovanja in testiranja vaših prototipov, bolj se zavedate, da je 
bilo veliko povratnih informacij in napora, ki bi se jim lahko izognili. Metodologija Lean Start-
up nam pomaga opredeliti, katere informacije so dragocene in katere informacije so potratne, 
da bi bili bolj agilni pri gradnji vašega poslovnega modela 6.

Lean razmišljanje uči prepoznati potratne informacije in jih nato sistematično odpraviti: 
 - Vrednost: vse, kar vam pomaga, da se naučimo, kaj želijo vaše stranke. 
 - Potrata: karkoli drugega.

Zanimajo nas informacije, ki so podprte z empiričnimi podatki, ki so pokazatelj pozitivnih 
izboljša našega poslovnega modela. To imenujemo »učenje s preverjanjem«:

Kako torej vemo vnaprej, ali so naša prizadevanja dragocena? Kako bi se izognili potratnim 
informacijam?  Nadaljujte z branjem!!

Vrednost/Potrata

Vsebine

__________
6  Eric Ries (2011) : The Lean Startup 
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Priročnik za preverjanje idej

NASVETI:

 - Eksperimentirajte takoj: če lahko namesto v nekaj mesecih idejo preverite v nekaj 
 tednih, to tudi naredite! Delajte na osnovnih različicah. 
 - Ne iščite popolnosti: ne delajte na vseh funkcijah prototipa.
 - Če ne spodletite, se ne morete naučiti: če ste negotovi glede nečesa,to hitro preiz
 kusite, da ne zapravljate nepotrebnega časa. Tako boste hitreje prejeli povratne infor
 macije in odpravili negotovosti. 

LEAN STARTUP LOOP

Odgovor je v postopku Lean Startup Build-Measure-Learn:

 1. Delajte na svojih idejah ali viziji.
 2. Iz vaših obetajočih idej gradite prototip osnovne različice.
 3. Preizkusite ga s svojo stranko.
 4. Dobite povratne informacije o svojem prototipu.
 5. Učite se iz povratnih informacij.
 6. Te povratne informacije uporabite v naslednjih različicah.
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Obstaja veliko načinov za merjenje in ovrednotenje rešitve, tukaj je nekaj nasvetov:

 - Dobro je imeti načrt kako boste ugotavljali ali imate vpliv, ki ga želite imeti. 

 - Dinamična orodja za merjenje (kot je število obiskov ali prodajne številke) so 
 lahko koristne za spremljanje razvoja vašega izdelka.

 - Poskusite najti ravnotežje med kvantitativnimi in kvalitativnimi meritvami.

Izmerite in Ovrednotite

Vsebine
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Kanvas Poslovnega 
Modela

“A business model describes the rationale of how an organization creates, 
delivers, and captures value” 

—Alexander Osterwalder

Poslovni model je namenjen opisovanju utemeljitve, kako organizacija deluje in ustvarja vred-
nost. Kanvas poslovnega modela 7 je orodje za ustvarjanje trdnega poslovnega modela. Lahko 
je tudi orodje za sodelovanje, ki pomagajo pri komuniciranju različnih poslovnih modelov in 
razmisleku o novih. Koncept »kanvas«, ki ga je prvotno razvil Alexander Osterwalder, je ses-
tavljen iz vizualne predstavitve dolžine ene strani, ki vsebuje devet temeljnih elemenotv, ki sk-
upaj sestavljajo  precej skladen pogled na to, kako podjetja nameravajo zaslužiti denar. Hkrati 
je »kanvas« segmentiran na (a) ustvarjanje vrednosti s segmenti strank, vrednostnimi predpi-
si, kanali in odnosi s strankami; (b) zajemanje vrednosti s tokovi prihodkov in strukturo obale; 
(c) zagotavljati vrednost s ključnim partnerstvom, ključnimi dejavnostmi in ključnimi viri.
To je praktično orodje, ki spodbuja razumevanje, razpravo, ustvarjalnost in analizo.

__________
7  Alexander Osterwalder & Ives Pigneur (2010) : Business Model Generation

Vsebine

Kaj so Kanvas Poslovnega Modela? 
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Priročnik za preverjanje idej

1
Ustvarjena 
Vrednost
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Ustvarjena Vrednost
 1. Segmenti strank: določa, za katere skupine ustvarjate vrednost in/ali kdo so vaši na-
jpomembnejši kupci. 
  Kdo so naši najpomembnejši kupci? 
  Kdo so ljudje, ki jih želite doseči? 
  Kdo bo plačal?

 2. Vrednostni predlog: opisuje temeljno vrednost, ki jo prinašate svojim strankam in 
potrebam, ki jih zadovoljujete. 
  Kaj počnemo? 
  Katero izmed težav naših strank pomagamo rešiti? 
  Zakaj bi kupci izbrali naš izdelek?

 3. Kanali: Določite kanale s katerimi želite doseči svoje stranke. Navedite ceno in kako 
jih lahko vaš produkt vključite v rutine vaših strank.
  Kako bomo dosegli naše stranke?
  Kakšne so rutine naših strank?
 
 4. Odnosi s strankami: opišite vrsto odnosa, ki ga vaša stranka pričakuje od vas.
  Kako komuniciramo s strankami?

Kanali
:

 Interne
t

 Delav
nice

Predlog za vrednost:

Dajemo inovativno
Trzno mentorstvo na 
spletu.

Segment
i strank:

Mala podj
etja in 

mladi 

podjetni
ki.

Primeri:

Odnosi s 
strankami:

Socialni mediji, posta in 
novice.

Vsebine
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 5. Tokovi prihodkov: Določite vrednost, ki so jo kupci pripravljeni plačati, koliko 
plačujejo in koliko bi raje plačali.
  Koliko bomo ustvarili?
  Kako bi raje plačajo?

  6. Stroškovna struktura: opisuje najpomembnejše stroške v vašem delu in 
opredeljuje ključne vire/dejavnosti, ki so najdražji.
  Koliko bo stalo?
  Kolikšni so stroški naših glavnih dejavnosti?

Prikazana Vrednost

Priročnik za preverjanje idej

Struktura stroskov:

Splošni stroški
Spletna stran
Programska oprema
Tršenje na spletu
Potovanja

Tokovi p
rihodkov:

Mentorstvo

Online in
 brez po

vezave

Delavnice

Primeri:

PLANNING

SCHEDULE
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Prikazana 
Vrednost

2

Vsebine
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 7. Ključni viri: Opisuje najpomembnejša sredstva, potrebna za vaše delo. Lahko je fizič-
na, finančna, intelektualna ali človeška. Prav tako je lahko v lasti ali najemu družbe ali prido-
bljeno od ključnih partnerjev.
  Kaj potrebujemo?

 8. Ključne dejavnosti: Opisuje najpomembnejše ukrepe, ki jih mora vaše podjetje nared-
iti za uspešno delovanje.
  Kako bomo to storili?
  Katere dejavnosti so pomembne za naš uspeh?

 9. Ključno partnerstvo: opisuje mrežo dobaviteljev in partnerjev s katerimi sodelujete.
  Kdo nam bo pomagal?
  Kdo še dela na tem problemu?

Dosežena Vrednost

Priročnik za preverjanje idej

Kljucn
o part

nerstvo
:

Mala po
djetja

Oblikov
alci

Tehnic
ni part

nerji

Kljucne dejavnosti:

Izvedite spletno strategijo
Oblikujte in pripravite
delavnice
Izdelajte spletno mesto

Kljucni v
iri:

Rašunaln
iki

Programs
ka oprem

a

Gostova
nje

Primeri:

Iščete spletno orodje za ustvarjanje kanvas poslovnega mod-
ela?

https://canvanizer.com/

Iščete Googlovo orodje za ustvarjanje kanvas poslovnega 
modela ali risanje katere koli druge predloge?

https://docs.google.com/drawings
https://docs.google.com/drawings/
d/102mOZQmMxs0CslmNs-
PZ5KCNQwAIh9rh4baYgT0VW-
NAA/edit

Iščete profesionalno orodje, s katerim boste izboljšali os-
novne kanvas poslovnega modela?

https://leanstack.com

ICT TOOLS THAT CAN HELP IN THE PROCESS
IKT ORODJA, KI VAM LAHKO POMAGAJO V PROCESU
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Dosezena
Vrednost

3

Vsebine
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Kanvas Poslovnega Modela
Ključno partnerstvo Ključne dejavnosti

Ključni viri

Stroškovna struktura

Priročnik za preverjanje idej

PRIPOROČILA:

- The Business Model Canvas  works 
best when printed out on a large surface so 
groups of people can jointly start sketching 
and discussing business model elements 
with Post-it® notes on board markers. 

 - Naj bo vizualno. To orodje vam 
omogoča, da spremenite vse, kar želite na 
njem, ko napredujete v svoji analizi in preiz-
kušate najbolj tvegane hipoteze, ki so vpliva-
le na sposobnost preživetja vašega podjetja.

 - Predloge za model poslovnega mod-
ela in več orodij najdete v prilogah na koncu 
tega priročnika.

 - Delajte s svojo ekipo na zelo inter-
aktiven in dinamičen način. Zabavajte se!



Vsebine
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Kanvas Poslovnega Modela
Ključne dejavnosti

Ključni viri

Vrednostni predlog

Tokovi prihodkov

Odnosi s strankami

Kanali

Segmenti strank
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Od izdaje dela Osterwalderja leta 2008 so se pojavile nove kanvas za določene niše. V tem 
smislu kanvas socialnega modela 8 ponovno oblikuje tradicionalno platno poslovnega mod-
ela za socialna podjetja z vključevanjem novih elementov. Upoštevajte nekatere vidike spo-
daj: 
 1. Segmenti: v tem primeru boste imeli dva tipa segmentov:
  - Upravičenci: Kdo ima korist od vaše intervencije?
  - Stranke: Kdo so ljudje ali organizacije, ki bodo plačali?

 2. Vrsta intervencije: 
  Kakšna je oblika vašega posredovanja? 
  Je to delavnica? 
  Storitev? Izdelek?

 3. Predlog za vrednost:
  - Upravičenci: Kakšna je vaša socialna vrednost?
  - Ukrepi vpliva: Kako boste pokazali, da ustvarjate družbeni vpliv?
  - Stranke: Kaj želijo vaše stranke dobiti iz te pobude?

 4. Presežek: 
  Kaj se zgodi z dobičkom? 
  Ali ste jih nameravali investirati?

__________
8  Več informacij na: http://www.socialbusinessmodelcanvas.com

Priročnik za preverjanje idej

Kanvas Socialno 
Poslovnega Modela 



Vsebine
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PREDLOGA KANVAS SOCIALO-POSLOVNEGA MODELA 
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Priročnik za preverjanje idej

»Validation Board« 9 je orodje, ki ga je oblikoval Lean Startup Machine in nam omogoča, da 
zelo hitro preizkusimo naše ideje in zgradimo boljši izdelek ali storitev na praktičen in sk-
laden način. S tem forumom lahko potrdimo nekatere hipoteze našega poslovnega modela 
in tako ugotovimo, ali je tako dober kot izgleda. Razdeljen je na 3 velike bloke in zelo hitro 
preveri kakšen je problem stranke, kateri so segment kupca in na koncu kaj s tem rešimo. 

Na žalost mnogi podjetniki ignorirajo ali se izogibajo preverjanju svojih idej, ker se preveč 
zanašajo na lastno intuicijo. Čeprav to ni edino orodje za preverjanje, je zagotovo eno najbolj 
znanih. Pomembno je uporabljati orodja! 

__________
9  Lean Startup Machine Validation Board: https://www.leanstartupmachine.com/validation-
board/

VALIDATION BOARD

 

LEAN STARTUP MACHINE -  VALIDATION  BOARD

Hipoteza stranke:

Problemska hipoteza:

Hipoteza rešitve:

Začni 1. os 4. os3. os2. os

Osnovne predpostavke:

Razveljavljeno Potrjeno

Metoda

Najmanjše merilo 
uspeha

Riskiest 
Predpostavka

Sledi zasukom

Oblikovalski 
eksperiment 

Rezultati



Contents
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Vsebine
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IMPLE
MENT
ACIJA
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Da bi povečali svoj učinek, morate v tej fazi dati izdelek/storitev na plano in ga/jo testirati, če 
prinaša rešitev za življenje. Da bi navezali dobre partnerske odnose, morate o izdelku dobro ko-
municirati in navezati dobre partnerske odnose, obenem pa povratne informacije uporabiti za 
izboljšanje svojega poslovnega modela.  

Spodaj boste našli nekaj najbolj uporabljenih predstavitvenih tehnik, da boste z njimi navdihnili 
vaše občinstvo in prepričali druge, da podprejo vaš koncept.

Predstavitvene 
Tehnike

Implementacija
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Pitch je predstavitev poslovne ideje predvsem potencialnim vlagateljem, lahko pa tudi po-
tencialnim strankam, z namenom prodaje svojega izdelka ali zaradi potrebe po partnerju/fi-
nančnemu viru, ki nam bo pomagal izpolniti naše poslanstvo. Običajno »pitchajo« podjetni-
ki ali skupine podjetnikov, ki predstavljajo ali opisujejo svoje zamisli ali poslovno priložnosti, 
da bi si zagotovili finančna sredstva za nadaljnji razvoj ideje.

Pitch

KAKO PRIPRAVITI PITCH: 

Najprej razmislite, kdo je vaše občinstvo.Pitch je odvisen od vrste občinstva, ki ga imate pred 
seboj.
   S čim bodo ti ljudje motivarani? 

Za popoln pitch 10 je treba upoštevati dva dela: vsebino in kako vsebino podamo. Oba dela sta 
enako pomembna (50% -50%).

VSEBINA (Kaj?): 
 1. Začnite s »Koncem«: Začnite razlagati, zakaj bi morali vlagati v vaše podjetje (Zakaj 
 mi?). 
 2. Bodite kratki: Naj bo preprosto in vsakomur razmuljivo. 
 3.Nastavite vabo: ustvarite zanimanje za več informacij. 
 4. Ciljajte visoko: Bodite osredotočeni na koristi strank / vlagateljev. 
 5. Upoštevajte pravilo 12/20: približno 12 diapozitivov v 20 minutah.

PODAJANJE VSEBINE (Kako?): 
 1. Spremenite utrip ljudi: Vprašajte relevantna vprašanja. 
 2. Povejte zgodbe, ki jih prodajajo: strast, energija in privlačnost. 
 3. Prehod: podajte izjavo oziroma recite: ‘’naslednje’’. 
 4. Vadite in vključujte povratne informacije. 
 5. Razvijte odnos “nikoli ne obupaj”.

__________
10 Bazirano na Bill Joos (2005): The Art of Pitching 

Priročnik za preverjanje idej
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Implementacija

Implementation

ELEVATOR PITCH

Elevator pitch je zelo kratek pitch, s katerim idejo 
povzamemo v času vožnje z dvigalom. Običajno je 
to 2-minutna predstavitev.

Poskrbite, da boste elevator pitch čim večkrat vadili 
s prijatelji in sodelavci.Priložnosti za predstavitev 
vaše ideje potencialnim vlagateljemso zelo redko. 
Ne pozabite, da je ključna dobra komunikacija, 
delitev ideje z jasnim in razburljivim sporočilom – 
kratko: predstavite kakšno težavo boste rešili.  

PRIPOROČILO

 - Čas: potrdite čas, ki ga imate, preden začnete in načrtujete nekaj časa na koncu za vprašan
 ja. Celoten govor bi morali dati v 20 minutah (tudi če imate eno uro).

 - Vadite: zmanjšajte pretok, čas in koherentnost svojega pitcha.

 - Oblačila: Poslovni casual je v redu. Ni potrebe, da nosite obleko, razen če je to tisto, v 
 čemur vam je udobno.

 - Prihod: poskusite prispeti 10 minut prej in nastavite računalnik, preden se sestanek začne.

 - Vaše sporočilo predajte s skupaj s slikami in ne uporabljajte opornih točk. Tako bo vaše 
 občinstvo boljše ohranilo informacije.

 - Podajte jasno sporočilo in povejte verodostojno in navdihujočo zgodbo.
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STRUKTURA PITCHA 11 

 - Uvod (1 diapozitiv): določite podjetje, posel, storitev ali izdelek v enem stavku. 
Bodite jedrnati glede svojega osnovnega vrednotnega predloga, vključno s ciljnim trgom. 
Govorite o večjih idejah in ne o majhnih podrobnostih.
  Katero edinstveno korist boste zagotovili?
  Katere so vaše potencialne stranke?
  Za obravnavo katere potrebe?

 - Ekipa (1 diapozitiv): Določite osrednjo skupino in njihove talente, ki je lahko kos 
naslednjemu nizu mejnikov. Prepričajte se, da obstaja osrednja skupina, ki verjame v projekt.
  Kakšne so ustrezne izkušnje skupine?
  Kakšno je izobrazbeno ozadje ekipe?
 
 - Priložnost (2-5 diapozitivov): Določite potrebo po rešitvi, ki jo ponuja vaše podjetje 
in velikosti trga. Prepričajte se, da je rešitev problema vredna truda.
  Zakaj težava še vedno obstaja?
  Kako se ta trg spreminja in sčasoma raste?

 - Rešitev (2-6 diapozitivov): Predstavite svojo rešitev, razložite svojo tehnologijo in 
prever janje vaše drugačnosti.
  Kako boste rešili problem?
  Zaka  je nova rešitev boljša?

 - Tekmovanje (1-2 diapozitivi): Identificirajte svoje tekmece, razložite vašo drugačnost.
  S kom tekmujete in kje v konkurenci se nahajate?
  Kakšne so vaše prednosti in slabosti?
  Zakaj imate boljši izdelek ali rešitev?
 
 - Poslovni model (2-4 diapozitivi): pojasnite, kako boste ustvarjali prihodke, pokažite 
kaj ste doslej dosegli in kako pripravite prihodnje napovedi.
  Kako bo vaša rešitev ekonomsko trajnostna?
  Kaj boste dosegli v danem obdobju?

 - Vprašanje (1 diapozitiv): Bodite jasni glede tega, kaj želite, da bo vaše podjetje uspeš-
no. Povabite jih, naj se pridružijo in pomagajo zgraditi svoj koncept.
  Kolikšen je znesek, ki ga želite povišati?
  Kaj iščete v partnerju tveganega kapitala?

_________
11 Priporočila za struktoriranje “pitcha”, bazirano na: Cannan Partners (2013): Enterpreneurs 
Pitch WorkBook.

Priročnik za preverjanje idej
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PREDLOGA ZA “PITCH”

Implementacija

PITCH PREDLOGA

KDO? Opiši kdo si...

KAJ? Opišite, kaj lahko ponudite ...

ZAKAJ? Opišite, zakaj ste edinstveni…

CILJ? V mislih imate cilj ...

ZAKLJUČNI PITCH Uporabite ta prostor, da združite vse svoje odgovore in ustvarite končno igro…
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Pechakucha

PechaKucha je slog predstavitve v katerem je prikazanih 20 diapozitivov vsak po 20 sekund 
(skupaj 6 minut in 40 sekund). Ta oblika predstavitve je zelo zgoščena in hitra. Dogodek z več 
govorci s tovrstnimi predstavitvami imenujemo PechaKucha. Na ta način govornik občinstvu 
zagotavlja dinamično in sistematično razlago vseh pomembnih idej, ki so vredne delitve.

PRIPOROČILO:

 - Predstavitev mora teči. Poskusite zgraditi zgodbo, ki ni odvisna od diapozitivov (ne  
 beremo iz diapozitivov).
 - Zaslon naj bo zelo vizualen in neodvisen od besedila (na diapozitivih naj bo čimmanj 
 besed).
 - Vadite in si poskušajte zapomniti 6-minutni govor. Ne improvizirajte! 

Priročnik za preverjanje idej
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Pripovedovanje zgodb je zelo učinkovit način za predstavitev vašega izdelka ali storitve. S 
pripovedovanjem se z ljudmi povežemo na globji motivacijski ravni in jih spodbudimo k 
bolj radikalnim ukrepom. Zgodbe se dotaknejo ljudi na več ravneh - ne le v njihovih glavah, 
temveč tudi na čustveni ravni, v njihovih vrednotah in domišljiji, ki so gonilna sila resničnih 
sprememb. Zlasti v socialnih pobudah je pripovedovanje zgodb močno orodje za spodbu-
janje ukrepov in sprememb ter vplivanje na misli vodstvenih kadrov, financerjev in nosil-
cev odločanja. Če želimo preoblikovati družbo, se moramo naučiti povedati - in poslušati 
- zgodbe o svetu, ki ga želimo ustvariti.12

 1. Začnite z odgovorom na vprašanja:
   Kdo je moje občinstvo?
   Kaj je moj cilj pri tem pripovedovanju zgodb?
   Kakšno korist ima od tega naše občinstvo?

 2. Izberite zanimivo zgodbo.
   Kaj bi lahko bila najbolj nepozabna in presenetljiva zgodba?

__________
12 Nekaj priporočil za pripovedovanje zgodb, bazirano na +ACUMEN: Storytelling for Chan-
ge.

Storytelling

Implementacija

 

Narisano Narisano Narisano Narisano

Opis Opis Opis Opis 

PREDLOGA ZA PRIPOVEDOVANJE ZGODB
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Izberite tiste ideje, ki so pomembnejše za predstavitev vašega izdelka/storitve in pomislite na 
trenutek v vašem osebnem življenju ali na potencialno zgodbo, ki jo poznate ter na ključno 
sporočilo le-te, ki bi jo radi predstavili v svoji predstavitvi.

NEKAJ PRIPOROČIL KAKO BITI DOBER PRIPOVEDOVALEC ZGODB: 

 - Živite za trenutek in dovolite, da ste čustveno povezani z vsebino in izkušnjami.
 - Vaša predstavitev naj vključuje največ tri glavne ideje. 
 - Senzorične podrobnosti: opišite kakšen je bil okus, vonj, kakšen je na pogled, kako 
 zveni, kaj ste občutili. 
 - Uporabite sedanji čas.
 - Uporabite »stavke v alinejah«. 
 - Odigrajte različne vloge in življenja likov.
 - Vadite pripovedovanje svoje zgodbe otrokom. Bodite bolj ekspresivni in animirani 
 kot običajno. 
 - Uporabite rekvizite in vizualne slike, če želite.
 - Delite svojo zgodbo s strastjo; izogibajte se “pojasnjevanju” ali “pripovedovanju”.
 - Vključite svoje občinstvo.
 - Bodite ustvarjalni - tvegajte!

Trenutek v živl-
jenju ali poten-
cialna zgodba

Ključno sporočilo zgodbe

Priročnik za preverjanje idej
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º

KAJ JE NAMEN VAŠEGA GOVORJA?

     Inform? Navdihnite? Prepričajte?    Animirajte?

PREGLEDITE VAŠO CILJNO PUBLIKO
   Kaj bi radi vedeli iz vaše predstavitve?

Kakšno je njihovo znanje o temi?
Kakšna so njihova pričakovanja?

Zakaj bi poslušali?
Kakšni so njihovi interesi?

PICK ONE KEY MESSAGE
Povzemite svoj govor v enem stavku.

Kaj je ključno sporočilo vašega pogovora?
Ali ste dali primere?

Katere so ključne točke tega ključnega sporočila?

IZBERITE STRUKTURO

ZLATI KROG

Ko pripravljate svoj govor, 
odgovorite na ta vprašanja 

v tem vrstnem redu:
ZAKAJ ?, KAKO in KAJ?

PROBLEM - REŠITEV

Predstavite problem, ki ste 
ga pripravljeni rešiti in nato 

podajte rešitev.

4 MAT

Ko pripravljate svoj govor, 
odgovorite na ta vprašanja v 
tem vrstnem redu: ZAKAJ ?, 
KAJ ?, KAKO? in KAJ, ČE?

PODAJTE SVOJ GOVOR! 

KAKO PRIPRAVITI 
SVOJ GOVOR

Implementacija
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- 

METODE TELESNA GOVORICA IN 
VIZUALNI VIDKI 

- Uporabite osebne primere ali zgodbe, iz-
kušnje itd.

- Uporabljajte rekvizite ali prototype.

- Zabavajte svoje občinstvo.

- Postavljajte vprašanja, tudi retorična, vkl-
jučujte vaše občinstvo, da govori.

- Delite “quote”.

- Delite statistiko. Delite številke, ki si jih 
lahko predstavljajo. Uporabite jih na ne-
konkurenčen način.

- Spodbudite čustva pri svojemu občinstvu.

- Uporabite powerpoint ali prezi (z zelo 
malo besedami in zelo malo slikami, da bo 
preprosto).

- Uporabite kratke videoposnetke (največ 2 
min).

- Oblačila: primerna za priložnost.

- Roke bi se morale vedno premikati v ok-
encu domišljije, od brade do našega trebu-
ha. Sprostite roke.

- Če hodite, hodite v tišini. namen gibanja 
je nekaj poudariti.

- Stik z očmi: svoje občinstvo razdelite po 
delih. Poskusite z očmi obiskati nekoga iz 
vsakega dela.

- Stojte na obeh nogah. Ne uravnavajte svo-
je teže ali začnite plesati.

- Če je vaš obraz nasmejan, bodo ljudje 
poslušali. Če ni, boste izgledali depresivni.

- Ne prekrižajte rok ali ne pokažite hrbta 
občinstvu.

Iščete spletno orodje za pripravo in strukturo vašega pitcha 
ali elevator pitcha?

https://pitcherific.com/

Iščete spletno orodje za pripravo in strukturo vašega pitcha 
ali elevator pitcha?

https://office.live.com/start/Power-
Point.aspx
https://prezi.com

Iščete orodje za oblikovanje  katerekoli predstavitve? www.canva.com

AIščete spletno vizualno orodje za pripovedovanje zgodb? https://www.visme.co
https://www.storyboardthat.com/

IKT ORODJA, KI VAM LAHKO POMAGAJO V PROCESU: 

Priročnik za preverjanje idej
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Nasveti za nepozaben 
GOVOR! 

AUDIO VIDIK DRUGO

- Če govorite v drugem jeziku, govorite 
počasi.

- Ogrejte/opojte svoj glas pred nastopom. 
Glasilke so mišica, ki potrebuje vadbo. 

- Naredite premor (in vdihnite). To je prav 
tako uporabno, kadar želite nekaj poudar-
iti.

- Izogibaj se mašilom: ehhhh, umm …

- Z glasom pojdite gor in dol. 

- Zavedajte se glasnosti glasu, da vas bodo 
lahko vsi slišali.

- Začnite vedno z resnično zanimivim stav-
kom. Kot so:

Ali ste vedeli, da je strah javnega nastopan-
ja večji od drugih strahov?

- Če postaneš nervozen:Vv redu je, to se 
zgodi vsem. Gre za notranji dialog. Rešitev: 
Dihanje in ohranite močen položaj. 

- Zapomnite si prvi stavek in zadnji stavek.

- Preden začnete govoriti, poglejte svoje 
občinstvo in se nasmehnite. Vzemite si 3 
sekunde in začnite.

- Na koncu, ko ljudje ploskajo, jih poglejte. 
Naužijte se aplavza, vzemite nekaj sekund, 
preden odidete.

- Ne naredite diapozitiva, ki pravi »hvala«. 
Dovolj je, da to samo izgovorite. .

Implementacija
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NADALJUJTE Z ITERACIJO

Ko ste se odločili začeti s procesom socialnega pod-
jetništva, ste se nenehno učili, ocenjevali in izbol-
jševali svojo rešitev. Naučili ste se, da se ne navežite 
preveč na svoje zamisli (v primeru, da se s pre-
izkušanjem naučite, da ste se motili glede svojih 
zamisli in se odločili za interacijo (ponavljanje) na 
vašem poslovnem modelu), ampak se raje zavežite 
problemu, ki ste ga pripravljeni rešiti. 

Zaradi poenostavitve je bil ta proces izražen kot lin-
earni napredek, vendar oblikovalski izzivi niso ni-
koli linearni. Zahtevajo korak nazaj, da bi lahko an-
alizirali, ovrednotili, ponovno razmislili in se nato 
razvili. Zapomnite si  Lean Startup Build-Measure-
Learn proces. Gradnja socialno poslovnega modela 
je nenehen ponavljajoč proces, zato ne oklevajte. 
Verjetno boste morali še naprej govoriti s strankami, 
ustvarjati nove prototipe in bolje razumeti sektor in 
lokalni kontekst. To zahteva čas in je obenem izziv, 
ki nima bližnjic. Če nadaljujete s ponavljanjem, 
boste še naprej imeli velik vpliv.

Priročnik za preverjanje idej
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ITERACIJA IN 
RAZVOJ 

EVOLUCIJA 

Ko se vaša ideja razvije v trden koncept, je čas, da načrtujete nasled-
nje korake in še naprej povečujete svoj vpliv. Med nadaljnim pote-
kom procesa razmislite o dopolnilnih strategijah 13:

 - Navedite nove naloge in pripravite akcijski načrt.
 - Opredelite vrzeli, ki jih morda ne boste upoštevali.
 - Ustvarite časovnico ali časovni načrt s prihodnjimi mejni
 ki.
 - Sporočite idejo ljudem, ki lahko pomagajo in gradijo nova 
 partnerstva.
 - Načrtujte kontrolne sezname in dokumentirajte postopek.
 - Poiščite možnosti financiranja.

__________
13 Evolution strategies, based on IDEO.org (2015) : The Field Guide to Human-Centered Design

Implementacija
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TESTNI 
DOGODEK

Prepričajte se, da ste izbrali lokacijo, ki ustreza potrebam vaše delavnice in ponudite dinamično 
učno okolje, namenjeno spodbujanju vključevanja in sodelovanja. Usposabljanje mora biti in-
teraktivno. Po navedbah »Association for Talent Development« si ljudje zapomnijo le 20% tega, 
kar slišijo, vendar pa si zapomnijo kar 90% tega, kar počnejo. To pomeni, da se bodo učenci bol-
je odzvali na manj predavanj in več dejavnosti. Bodite ustvarjalni, saj se bodo udeleženci bolje 
zapomnili kreativnih materialov, celotnega usposabljanja pa kot pozitivne izkušnje. 
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 - Lokacija: izberite lokacijo, kjer ni hrupa, ki bi motil delavnico in kjer udeleženci lah-
ko izdelujejo svoje modele, uporabljajo rekvizite in druge materiale. Idealno bi bilo, če lokaci-
ja ni predaleč od vaše ciljne skupine. Če je mogoče, izberite sobo za usposabljanje z zunanjimi 
vrati.

 - Zmogljivost: naša delavnica lahko šteje od 5 do 15 udeležencev + vodja delavnice + 
izbirno občinstvo (daje povratne informacije). Za večje število udeležencev bi bilo bolje imeti 
sodelavce, ki bi nam lahko pomagali pri organizaciji in delavnici.

 - Občinstvo: Poleg podjetnikov, ki bodo preverjali svoje zamisli, pomislite, kdo se bo še 
udeležil dogodka; če bo to neformalni dogodek in/ali se bodo udeležili tudi vlagatelji. Okolje 
prilagodite potrebam občinastva. 

 - Prigrizki in osvežilne pijače: načrtujte prigrizke, kavo, čaj in osvežilne napitke za 
udeležence. Vroče in hladne pijače morajo biti na voljo delegatom. Čas, ki je namenjen počit-
ku, je prav tako pomemben kot čas, ki ga porabimo za učenje.  Odmori so lahko tudi dober 
način za podajanje informacij. Umestite jih med učne module in udeleženci bodo določene 
informacije bolje sprejeli in si jih v večji meri zapomnili.  

 - Priporočeni materiali:

   -  Pos-it listki
   - Flipchart ali veliki listi papirja/plakati, ki jih lahko pritrdite na steno. 
   - Najmanj en računalnik.
   - Primerna miza za trenerja.
   - Projektor z vhodom VGA ali HDMI.
   - Materiali za modeliranje: Lego Play kocke …
   - Tabla z razpoložljivimi markerji.
   - Odštevalnik časa
   - Kamera za snemanje sestanka. 
   - Zanesljiva internetna povezava.

Značilnosti 
učilnice 

Implementacija
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Načrtujte svoj testni dogodek v prostoru z veliko stenskega prostora, koncept “odprtega prostora” bi 
bil idealen. Prostor mora omogočati moderatorju, da se prosto giblje, da se lahko premika od mize 
do mize, da bi pomagal vsaki skupini.
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Stene in pohištvo Svetloba

Prosti zidovi so najboljši za lepljenje 
post-it listkov in drugih materialov. V 
nasprotnem primeru lahko uporabimo 
tudi samostoječe table (1-2 na skupino).

Mize in stoli: največ 4-5 udeležencev na 
mizo za lažje timsko delo. Ustrezno šte-
vilo stolov.

Prepričajte se, da imate dobro osvetlje-
no sobo in po možnosti z okni. Vzemite 
si čas za ocenjevanje naravne in umetne 
razsvetljave v jutranjih, popoldanskih 
in večernih urah. 

Pomembno je, da se okna zatemnijo, če 
uporabljate projekcijski zaslon.

Priročnik za preverjanje idej



º

61

Talne obloge Akustika 
in temperatura

Poiščite komercialne preproge 
zvzorcem, ki bo ostal eleganten do 
naslednje prenove (približno 10 let) in 
ne bo poudaril neizogibnih madežev 
kave in blatnih odtisov čevljev. 

Preproga je idealna tudi za izboljšanje 
akustike in dušenja zvoka pri premikan-
ju stolov in peš prometa.

Temperatura prostora je ključni ele-
ment učinkovitosti vsakega programa 
usposabljanja. Preveč vroče ali premr-
zlo povečuje nesposobnost uma, da se 
osredotoči.

Prepričajte se, da imate v sobi dobro 
akustiko.

Postavite 
svoj prostor !

Implementacija
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2. Manjše konfiguracije, kot so kompleti štirih ali petih stolov okoli mize, so prav tako ide-
alni za spodbujanje poučevanja med vrstniki in reševanje skupinskih problemov. Postavitev 
velikih pravokotnih miz, da bi lahko sprejeli več udeležencev, ki sedijo okrog njih, je ko-
ristno za razprave, team-buildinge ali korporacijska srečanja, kjer mora potekati interakcija 
udeležencev, prav tako pa morajo slediti prispevku moderatorja. 

Preizkusite več načinov ureditve delovnih miz in stolov. Dovolj prostora, sedeži in prostor 
za pisanje. Naš nasvet? Prilagodljivost.

1. Če je vaš cilj olajšati prosto in sproščeno izmenjavo idej, oblika U ali „sedenje v krogu“ 
ustvarja neformalno učno vzdušje. Za popolno angažiranost odprt prostor ali postavitev 
kroga prisili udeležence, da se povezujejo in so popolnoma odprti. Vključuje minimalno 
število pohištva – zgolj stoli v velikem krogu ali celo prostor brez pohištva, kjer bi udeležen-
ci samo stali. To je še posebej koristno za delavnice ali team buildinge. 

re
fr

es
hm

en
ts

materials

table

Sobna konfiguracija 

participants

participants

participants

participants

trainer

trainer

Priročnik za preverjanje idej
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VALIDATION
TRAINING
PROGRAMME  

 

Oblikovanje Strategija Financiranja 

Usedite se s svojo ekipo in oblikujte strategijo financiranja, ki vam bo priskrbela denar ali vire, 
ki jih potrebujete za rešitev vaše »težavev svetu«. V nadaljevanju nekaj korakov 14: 
 - Začnite z brainstormom o tem, kako lahko financirate začetek vaše ideje.
  - Če se boste morali prijaviti za donacije ali zbrati denar, ugotovite, katera    
razmerja/partnerstva boste morali vzpostaviti, da boste lažje izkoristili svoje   
možnosti. 
 - Če nameravate vse plačati s prodajo izdelka ali storitve 
  Koliko izdelkov boste morali izdelati vnaprej? 
  Kako boste dosegli dolgoročni načrt trajnostnih prihodkov/poslovan ja?

Socialne naložbe so tiste s katerimi zagotovimo denarna sredstva v projektih, ki pozitivno vplivajo 
na družbo. Ne zajemajo samo zagotavljanje denarja, temveč tudi drugih virov, kot sta socialni ali 
človeški kapital. .

__________
14 IDEO.org (2015) : The Field Guide to Human-Centered Design

60%

80%

30%

% %

%

Priročnik za preverjanje idej
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Obstajajo različne možnosti financiranja za socialne podjetnike ob zagonu vašega projekta, 
pri čemer poudarjamo naslednje: 15:

- Fundacije in filantropi: te ustanove imajo socialno poslanstvo in strateško vlagajo svoj denar, 
ko iščejo visok socialni vpliv. Nekatere institucije upoštevajo: 
  - Ashoka: https://www.ashoka.org/
  - The Skoll Foundation: https://www.skollfoundation.org/
  - The Schwab Foundation Social Entrepreneurship: 
  https://www.schwabfound.org/
  - New Venture Philanthropy Partners: http://www.vppartners.org/

- Etično ali socialno bančništvo: vlagajo v majhne projekte s pozitivno dolgoročno usmeritvijo 
v družbo. Med ostalimi:

  - Triodos Bank: http://www.triodos.com/
  - FIARE:  https://www.fiarebancaetica.coop/

- Podjetja in podporni partnerji: Kdo so potrebni in donosni, da se obnašajo etično in se za-
vzemajo za okolje, pri čemer razvijajo različne možnosti financiranja za podjetnike.

- Skupinsko financiranje: To je način financiranja (običajno poteka na spletu), ki vključuje fi-
nanciranje projekta z razmeroma skromnimi prispevki velike skupine posameznikov, names-
to da bi poiskali znatne zneske majhnega števila vlagateljev. 

_____
15 Možnosti financiranja, bazirano na “E-SOST, el Consumidor y su Entorno, IIT in UEIA: So-
cial entrepreneurship guide. Inspirations for business creation in the service of society”.

Socialne Naložbe in 
Možnosti Financiranja

Možnosti Financiranja

Implementacija



66

Namenska spletna mesta za množično financiranje:
  
Spletna mesta za množično financiranje v inovativnih/ustvarjalnih projektih:  -  
  - Kickstarter: https://www.kickstarter.com/
  - IndieGogo: https://www.indiegogo.com/
  - Ulule: https://www.ulule.com/
  - Crowdfunder (United Kingdom) https://www.crowdfunder.co.uk/
  - VisionBakery (Germany): http://www.visionbakery.com/?ln=en

Spletna mesta za skupinsko financiranje socialnih projektov:
  - Crowdrise: https://www.crowdrise.com/
  - Uniempren (Spain): http://www.uniempren.es/
  - Betterplace (Germany): https://www.betterplace.org/en
  - Babeldoor (France): https://www.babeldoor.com/en/

- Javne institucije: različne institucije ali organizacije podpirajo socialne podjetnike s subvenci-
jami, oprostitvami pristojbin, finančno pomočjo ali s podporo začetnemu upravljanju projektov. 
V tem poglavju posebej omenimo evropske programe:

Climate KIC 

To je evropska skupnost za poznavanje in inovacije, ki poskuša pospešiti prehod na gospodarstvo 
z ničelnimi emisijami ogljika prek celotne preobrazbe sistemov. 

Projekti, ki želijo ustvariti podnebno pozitivni učinek, se lahko uporabljajo za različne programe. 
https://www.climate-kic.org/programmes/entrepreneurship/

Priročnik za preverjanje idej
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Gre za program čezmejne izmenjave, ki novim ali ambicioznim podjetnikom omogoča, 
da se učijo od izkušenih podjetnikov, ki vodijo mala podjetja v drugih sodelujočih drža-
vah. Izmenjava izkušenj poteka med bivanjem pri izkušenem podjetniku, ki pomaga 
novemu podjetniku pri pridobivanju veščin, potrebnih za vodenje majhnega podjetja. 
Finančna podpora novim podjetnikom prispeva k stroškom potovanja in dnevnic med 
obiskom. V programu lahko sodelujete kot nov podjetnik, če:

 - Imate močno namero ustanoviti podjetje, ki temelji na izvedljivem poslovnem  
 načrtu; ali 
 - Imate manj kot 3 leta celotne podjetniške izkušnje.

Vaše (bodoče) podjetje ali dejavnost je lahko v katerem koli sektorju in ni starostne 
omejitve (Opomba: vsi udeleženci morajo biti starejši od 18 let). Več informacij:
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

 
 

: Je del programa EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in zajema posojila 
pod 25 000 EUR za ustanovitev ali razvoj malih podjetij, zlasti socialnih. Mikroposojilo 
lahko dobite, če: 
 - želite postati samozaposleni ali ustanoviti/razviti mikropodjetje (manj kot de 
 set zaposlenih), zlasti socialno podjetje 
 - ste brezposelni 
 - ste si vzeli predah od trga dela 
 - imate težave pri pridobivanju zaposlitve (ker ste: ženska, ki je preveč mlada ali  
 prestara, član manjšinske skupine ali imate invalidnost itd.).

Prijavite se lahko, če v vaši državi že obstajajo ponudniki mikrokreditov. Lahko vas 
obvestijo o specifičnih zahtevah in postopkih za prijavo ter neposredno pošljete svo-
jo prijavo za mikroposojilo. Več informacij: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?-
catId=983&langId=en

Erasmus za mlade podjetnike

European Progress Microfinance

Implementacija
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PROGRAM 
USPOSABLJANJA 
ZA PREVERJANJA 
IDEJ
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Program usposabljanja za preverjanja idej

Trajanje: 5 sej.

Kako se boste naučili: S pristopom Learning by Doing. Udeleženci bodo:

 - Učite se iz resničnih idej ali projektov;

 - Poskusite z ustvarjalnimi pristopi za reševanje problemov;

 - Poskusite s skupinskim delom (majhne skupine) za raziskovanje ali ustvarjanje   
 smiselnih idej ali projektov. Delo v sodelovalnih okoljih vam omogoča deliti svoje   
 izkušnje in se učiti od drugih. Po drugi strani pa boste izboljšali veščine skupinskega  
 dela;

 - Delite izkušnje iz projekta z drugimi skupinami. Ključna komponenta uspešnega   
 pristopa “learning by doing” je omogočiti udeležencem, da delijo rezultate svojih iz  
 kušenj in sami ocenijo svoje delo kot skupina.

Oblika: Projektno usposabljanje

Podrobna agenda 
za usposabljanje
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º

PODROBNA ČASOVNICA ZA USPOSABLJANJE 

Priročnik za preverjanje idej

DAN 1

Prototipiranje in testiranje
ČAS DEJAVNOST PODROBNOSTI MATERIALI
8:45
(15 min.)

PRIPRAVA 
PROSTORA

• Pripravite računalnik, projektor, zvočnike. 
• Preverite video in zvok. 
• Pripravite flichart, belo tablo, markerje in 
druge materiale. Pripravite osvežilne pijače.

Računalnik 
Kabli  
Imenske oznake 
Post-it listki 
Flipchart 
Markerji 
Osvežilni napitki

9:00
(15 min.)

UVODNI 
NAGOVOR

• Dobrodošlica udeležencem. 
• Razložite namen usposabljanja.
• Pravila delavnice (mobilni telefoni itd.)
• Pregled dnevnega reda. 

Dnevni red.  

9:15
(30 min.)

PRIJAVA • Predstavitev udeležencev (prijava). Vprašanja ob prija-
vi: Ali ste v šoli ali 
vsakdanjem življen-
ju uporabili znanje, 
pridobljeno na zad-
njem usposabljanju? 
Kaj pričakujete od 
trenutnega usposa-
bljanja?

9:45
(1 hour)

OGREVAN-
JE: TEAM 
BUILDING 
AKTIVNO-
STI

• Marshmallow Challenge * (5 minutna pred-
stavitev; 18 minutna aktivnost; 5 minutni video. 
Dodatni čas za razpravo). 
• Preglejte dnevni.

Tape, vrvice, špag-
eti in marshmallow 
(penice). Dnevni 
red.

Slednji učni načrt pomaga trenerju pri vodenju delavnice. Dejavnosti so podrobno opisane 
in razporejene po terminih. Tudi materiali, potrebni za vsak del usposabljanja, so našteti.

Delavnica je razdeljena na tri dni in načrtovana so časovna mesta. Vendar pa se lahko trajan-
je delavnice in njenih različnih dejavnosti prilagodi potrebam trenerja.
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Program usposabljanja za preverjanja idej

DAN 1

Prototipiranje in testiranje
ČAS DEJAVNOST PODROBNOSTI MATERIALI
10:45
(15 min.) PAVZA

11:00
(30 min.)

PREGLED 
KORAKOV 
UPORAB-
NIŠKO 
USMERJEN-
EGA OB-
LIKOVANJA 
IN METODE 
TESTIRAN-
JA

• Preglejte korake uporabniško usmerjenega 
oblikovanja in posebej postopek izdelave 
prototipov (izdelavo idejnih opomb), testi-
ranja (delite zgodbo) in ponovitve (prejmite 
povratne informacije in izboljšajte svoj proto-
tip).

• Razložite testne metode: igranje vlog, Lego 
Serious Play, vprašalniki ...

PowerPoint prezent-
acija. 

Projektor. 

11:30
(1 uro)

DEJAVNOST
AKTIVNOST 1: Ustvarite lasten prototip (delo 

v skupinah).

LEGO® elemnti.
Drugi elementi.

12:30
(30 min.)

POVRATNE 
INFORMA-
CIJE

• Razložite, kako se učite iz ugotovitev (VRED-
NOST/POTRATA) in ponovitev (uporabite 
učenje za novo različico prototipa).

Predloga za 
povratne informaci-
je. 

13:00
(1,5 h) ČAZ ZA KOSILO

14:30
(1,5 h)

PRED-
STAVITEV 
IN 
POVRATNE 
INFOR-
MACIJE

• DEJAVNOST 2: Predstavitev prototipa, testi-
ranje, zbiranje povratnih informacij in pono-
vitev.

Table

Računalnik in pro-
jektor

16:00
Konec
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DAN 2

Kanvas Poslovnega Modela
ČAS DEJAVNOST PODROBNOSTI MATERIALI
8:45
(15 min.)

PRIPRAVA 
PROSTORA

• Pripravite računalnik, projektor, zvočnike. 
• Preverite video in zvok. 
• Pripravite flichart, belo tablo, markerje in 
druge materiale. Pripravite osvežilne pijače.

Računalnik 
Kabli  
Imenske oznake 
Post-it listki 
Flipchart 
Markerji 
Osvežilni napitki

9:00
(15 min.)

UVODNI NA-
GOVOR

• Dobrodošlica udeležencem. 
• Razložite namen usposabljanja.
• Pravila delavnice (mobilni telefoni itd.)
• Pregled dnevnega reda.

- Dnevni red. 

9:15
(30 min.)

KAJ JE 
KANVAS 
POSLOVNEGA 
MODELA?

• Pojasnite, kaj je kanvas poslovnega modela. PowerPoint prezent-
acija. 
Predloge kanvas 
poslovnega modela 
Vizualni predlogi 
vsebine. 

9:45
(1 uro)

DEJAVNOST
• AKTIVNOST 1: Dinamika z vizualnimi prim-

eri kanvas poslovnega modela.

PowerPoint prezent-
acija. 
Predloge kanvas 
poslovnega modela 
Vizualni predlogi 
vsebine. 

10:45
(15 min.) PAVZA

11:00
(30 min.)

KAJ JE KAN-
VAS SO-
CIALNO 
POSLOVNEGA 
MODELA? 

• Razložite kaj je kanvas poslovnega modela. PowerPoint prezent-
acija. 
Predloge kanvas 
poslovnega modela 
Vizualni predlogi 
vsebine. 

PODROBNA ČASOVNICA ZA USPOSABLJANJE 

Priročnik za preverjanje idej

º
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DAN 2

Kanvas Poslovnega Modela
ČAS DEJAVNOST PODROBNOSTI MATERIALI
11:30
(2 ure)

DEJAVNOST • AKTIVNOST 2: Naredite svoj kanvas 
poslovnega modela. 

Predloge za kanvas 
poslovnega modela 
in kanvas socialno 
poslovnega modela. 

Post-it listki.

Računalnik. 

LEGO® elementi. 

13:30
(1,5 h) ČAZ ZA KOSILO

15:00
(1 uro)

PRED-
STAVITEV IN 
POVRATNE 
INFORMACIJE

DEJAVNOST 3: Predstavitev kanvas poslovnega 
modela in povratne informacije. 

Računalnik in pro-
jektor. Table.

16:00 Konec

Program usposabljanja za preverjanja idej
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DAN 3 

Predstavitvene Tehnike  
ČAS DEJAVNOST PODROBNOSTI MATERIALI
8:45
(15 min.)

RPRIPRAVA 
PROSTORA

• Pripravite računalnik, projektor, zvočnike. 
• Preverite video in zvok. 
• Pripravite flichart, belo tablo, markerje in 
druge materiale. Pripravite osvežilne pijače.

Računalnik
Kabli
Imenske oznake 
Post-it listki 
Flipchart 
Markerji 
Osvežilni napitki

9:00
(1 uro)

OGREVAN-
JE: TEAM 
BUILDING 
DEJAV-
NOST

• DEJAVNOST: opredeliti 
• Preglejte dnevni red dneva.

Dnevni red. 

10:00
(30 min.)

TESTNI 
DOGODEK. 

Razložite kako organizirate testni dogodek. PowerPoint prezent-
acija. 

Projektor. 

10:30
(15 min.) PAVZA

10:45
(30 min.)

PRED-
STAVIT-
VENE 
TEHNIKE. 

 Predstavite različne predstavitvene tehnike. 

Pitching; Storytelling.

PowerPoint prezent-
acija. 

Projektor. 

11:15
(2 ure)

DEJAVNOST AKTIVNOST 3: Pripravite in vadite “elevator 
pitch” (delo v skupinah)

Računalnik in pro-
jektor. 

13:15
(1,5 ure) ČAZ ZA KOSILO

14:45
(1 h 15 
min.)

PRED-
STAVITEV 
IN 
POVRATNE 
INFOR-
MACIJE

DEJAVNOST 2: Predstavitev “elevator pitcha” 
in povratne informacije.

Računalnik in pro-
jektor. 

16:00 Konec

PODROBNA ČASOVNICA ZA USPOSABLJANJE 

Priročnik za preverjanje idej

º
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Program usposabljanja za preverjanja idej
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Delavnica
Seznam opravil in 
kontrolni seznam  

Priročnik za preverjanje idej

Za pomoč pri načrtovanju lahko uporabimo 
sezname opravil in kontrolne sezname. To je 
dobro za spremljanje dejavnosti, ki jih je tre-
ba opraviti pred dnevom delavnice in mate-
rialov, ki se bodo uporabljali med delavnico.

Za to smo ustvarili dve predlogi za zapiso-
vanje najpomembnejših nalog, ki jih je treba 
opraviti. Na eni strani je seznam opravil, ki 
ga dopolnimo s tem, kar je treba storiti štiri 
tedne, dva tedna in nekaj dni pred dnevom 
delavnice. Tudi dejavnosti, ki jih je treba up-
oštevati na isti dan delavnice.

Na drugi strani pa lahko izdelamo kontrolni 
seznam za sledenje potrebnim materialom, 
tako da ne pozabimo na pomembne ele-
mente za velik dan!

Naslednje predloge lahko služijo kot navdih 
za ustvarjanje lastnih:
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4 tedne pred dnevom delavnice:

2 tedna pred dnevom delavnice:

1-2 dni pred delavnico:

Dan delavnice:

Na primer:
 - Zberite ekipo vasih trenerjev in dolocite vloge vsake osebe.
 - Po potrebi rezervirajte ucilnico v vasi ustanovi.
 - Posljite povabila / promocijo delavnice zainteresiranim osebam.
 -. . .

Na primer:
 - Pripravite vse potrebne materiale za delavnico.
 - Preglejte dnevni red in razdelke z ekipo vasih trenerjev.
 -. . .

Na primer:
 - Pripravite prostor in ga uredite v skladu s potrebami delavnice.
 - Pripravite vse potrebne materiale. Natisnite potrebne dokumente.
 - Vadite razlicne vidike delavnicc s svojo ekipo. Vaja dela mojstra.
 -. . .

Na primer:
 - Uredite sobo 1 uro pred zacetkom in preverite avdio in video naprave, ce jih uporabljate.
 - Izvedite delavnico s svojo ekipo.
 - Bodite prepricani, da ste zabelecili rezultate delavnice (fotografije dogodka in dokumentacije).
 -. . . 

SEZNAM OPRAVIL

Program usposabljanja za preverjanja idej
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KONTROLNI SEZNAM 

Računalnik / kabli / zvočniki

Predstavitev

Papir z listi

Post-Notes (1 pad na osebo)

Nalepka za lepilo (1 na ekipo)

Tape (1 na ekipo)

Markerji in peresa (1 na osebo)

Škarje (1 na ekipo)

Barvne pike

Table za moderiranje (1-2 na ekipo)

Časovnik

Različni prototipni materiali (v škatlah za celotno skupino)

Beležnica ali papir za zapiske (1 na ekipo)

Priročnik za preverjanje idej
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Potrebne so predloge (1-2 na ekipo)

Osvežilne pijače

Kamera

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Program usposabljanja za preverjanja idej
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PREDLOGE
Priročnik za preverjanje idej

PREDLOGA ZA POVRATNE INFORMACIJE

Kaj je bilo dobro?

Kaj ni bilo tako dobro?

Kaj smo se naučili?

Kaj bomo storili naslednjič?

Kako nam je projekt pomagal doseči naš cilj in vizijo?

 

PITCH PREDLOGA

KDO? Opiši kdo si...

KAJ? Opišite, kaj lahko ponudite ...

ZAKAJ? Opišite, zakaj ste edinstveni…

CILJ? V mislih imate cilj ...

ZAKLJUČNI PITCH Uporabite ta prostor, da združite vse svoje odgovore in ustvarite končno igro…
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PREDLOGE  

KANVAS POSLOVNEGA MODELA

Ključno partnerstvo Ključne dejavnosti

Ključni viri

Stroškovna struktura

Vrednostni predlog

Tokovi prihodkov

Odnosi s strankami

Kanali

Segmenti strank

 

KANVAS SOCIALNO POSLOVNEGA MODELA

Ključni viri Ključne dejavnosti

Stroškovna struktura

Vrsta intervencije

Tokovi prihodkov

Segmenti

Kanali

Vrednostni predlog

Ključno partnerstvo

Presežek

Upravičenec

Stranka

Predlog za vrednost 
uporabnika

Ukrepi vpliva

Predlog za vrednost 
stranke

 

Narisano Narisano Narisano Narisano

Opis Opis Opis Opis 

PREDLOGA ZA PRIPOVEDOVANJE ZGODB
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PREDLOGA ZA
 POVRATNE 

INFORMACIJE
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PREDLOGA ZA
 POVRATNE 

INFORMACIJE

PREDLOGA ZA POVRATNE INFORMACIJE

Kaj je bilo dobro?

Kaj ni bilo tako dobro?

Kaj smo se naučili?

Kaj bomo storili naslednjič?

Kako nam je projekt pomagal doseči naš cilj in vizijo?

 



PREDLOGA ZA 
PREVERJANJE 

IDEJ
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PITCH
PREDLOGA



PITCH PREDLOGA

KDO? Opiši kdo si...

KAJ? Opišite, kaj lahko ponudite ...

ZAKAJ? Opišite, zakaj ste edinstveni…

CILJ? V mislih imate cilj ...

ZAKLJUČNI PITCH Uporabite ta prostor, da združite vse svoje odgovore in ustvarite končno igro…
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PREDLOGA ZA 
PRIPOVEDOVANJE 

ZGODB 



 

N
ar

isa
no

N
ar

isa
no

N
ar

isa
no

N
ar

isa
no

O
pi

s 
O

pi
s 

O
pi

s 
O

pi
s 

PR
ED

LO
G

A 
ZA

 P
R

IP
OV

ED
OV

AN
JE

 Z
G

O
D

B



LITERATURA

Page 11: Lastna grafika, ki temelji na Lean Startup Loop, Ries, E. (2011) ‘The Lean Startup ,’ New 
York: Crown Business.

Page 13: Lastna grafika, ki temelji na Design Thinking Tool, Interaction Design Foundation Graph-
ic.

Page  14: Oblikoval rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).

Page 16: Oblikoval Freepik (spremenjena različica).

Page 18: Oblikoval macrovector / Freepik (spremenjena različica).

Page 19: Oblikoval Freepik (spremenjena različica).

Page 20: Oblikoval Freepik (spremenjena različica).

Page 23: Oblikoval Alvaro_Cabrera / Freepik (spremenjena različica).

Page 24: Lastna grafika, ki temelji na Lean Startup Loop, Ries, E. (2011) ‘The Lean Startup ,’ New 
York: Crown Business.

Page 27: Oblikoval brgfx /  Freepik (spremenjena različica). 

Page 28: Oblikoval www.mindtools.com, Diagram je prilagojen Ries, E. (2011) ‘The Lean Startup 
,’ New York: Crown Business.

Page 29: Oblikoval Makyzz / Freepik

Page 31:  Oblikoval “Business Model Generation”, Alexander Osterwalder & Ives Pigneur (spre-
menjena različica).

Page 33: Oblikoval rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).

Page 34: 1) Oblikoval rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).   2) Oblikoval Freepik (spre-
menjena različica).

ZAHVALA ZA SLIKO

Priročnik za preverjanje idej



1 Riverdale, Ideo (2011): Design Thinking for Educators

2 IDEO.org (2015) : The Field Guide to Human-Centered Design

3 http://www.seriousplay.com (Dostop novembra 2018).

4 Hasso Plattner, Institute of Design at Stanford: An Introduction to Design Thinking Process  
 Guide.

REFERENCE

Page 36: Oblikoval rawpixel.com / Freepik (spremenjena različica).

Page 38-39: Lastna grafika.

Page 43: Oblikoval Freepik (spremenjena različica).

Page 45: Oblikoval vectorpouch / Freepik.

Page 46: Oblikoval iconicbestiary / Freepik.

Page 47: Oblikovaliconicbestiary / Freepik (spremenjena različica).

Page 50: Oblikoval macrovector / Freepik.

Page 52: Oblikovalmacrovector / Freepik.

Page 56-57: Lastna grafika.

Page 62: 1) 2) Lastna grafika.

Page 63: OblikovalFreepik.

Page 64: Oblikoval Freepik (spremenjena različica).

Page 66: Oblikoval rawpixel.com / Freepik.

Page 75: Oblikoval Freepik (spremenjena različica).

Zahvale



96

Priročnik za preverjanje idej

Vprašanja:
 - Thinkers GT Asking Essential Questions: 
https://www.amazon.es/Thinkers-Asking-Essential-Questions-Library/dp/0944583164/
ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1541522807&sr=1-1&keywords=the+art+of+ask-
ing+Linda+Elder

Socialno podjetništvo:

 - Social Entrepreneur’s Playbook: https://www.amazon.com/Social-Entrepre-
neurs-Playbook-Expanded-Enterprise/dp/B00GCAAAZW
 - Social Entrepreneurship Guide. Inspirations for business creation in the service of 
society http://www.esade.edu/esocialhub/centro-de-conocimiento/recursos/gu%C3%A-
Da-del-emprendedor-social-de-la-universidad-de-comillas
 - +Acumen: https://www.plusacumen.org/journal/5-toolkits-social-enterprise

DODATNE INFORMACIJE 

5 IDEO.org (2015) : The Field Guide to Human-Centered Design

6 Eric Ries (2011) : The Lean Startup 

7 Alexander Osterwalder & Ives Pigneur (2010) : Business Model Generation

8 http://www.socialbusinessmodelcanvas.com

9  Lean Startup Machine Validation Board: https://www.leanstartupmachine.com/validation  
 board/

10 Bill Joos (2005): The Art of Pitching 

11 Cannan Partners (2013): Enterpreneurs Pitch WorkBook

12 +ACUMEN: Storytelling for Change

13 IDEO.org (2015) : The Field Guide to Human-Centered Design

14 IDEO.org (2015) : The Field Guide to Human-Centered Design

15 E-SOST, el Consumidor y su Entorno, IIT and UEIA: Social entrepreneurship guide. Inspi  
 rations for business creation in the service of society.
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Zahvale

Lego Play:

 - Serious Play: www.seriousplay.com
 - Serious Play Pro: http://seriousplaypro.com/

Kanvas poslovnega modela: 

 - Business Model Canvas template: https://canvanizer.com/
 - Strategyzer: Tools, videos and templates: https://strategyzer.com
 -Business Model Generation https://strategyzer.com/books/business-model-genera  
 tion
 - Business Model Gallery: https://businessmodelgallery.com/
 - Social Business Model Canvas template: http://www.socialbusinessmodelcanvas.  
 com/
 - +Acumen: https://www.plusacumen.org/courses/business-models-social-impact

Povratne informacije: 

 - Postmotorola: http://euyouth.net/2017/08/03/post-motorola/

Pitch:

 - “The Art of Pitching”, Bill Joos.
 - “Enterpreneurs Pitch WorkBook”, Cannan Partners.
 - 12 ways to Blow your investors Pitch: http://www.slideshare.net/NorthVenturePart 
 ners/fail-12ways-to-blow-your-investor-pitch
 - Pitching Hacks by http://venturehacks.com/pitching
 - The Art of the Start: http://www.amazon.com/Art-Start-Time-Tested-Battle-Hard  
 ened-Starting/dp/1591840562
 - Pitch Presentation Templates: https://slidebean.com/business-presentation-tem  
 plates/

Preverjanje: 

 - Lean Startup Machine Validation Board: https://www.leanstartupmachine.com/val 
 idationboard/

Pripovedovanje zgodb: 
 - Johari Window: www.storyboardthat.com/articles/b/johari-window

Ogrevanje: 

 - Marshmallow Challenge Ted Talk: https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBi  
 ºtO8M&list=PLPPXyh6szAzYcTpFer7UaknRFL2tuWmCB



98

Priročnik za preverjanje idej
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