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Akademija  
 

Intenzivni program delavnic podjetništva, september - november 2014 
 
NAMENJENO:   vsem z oblikovanimi poslovnimi idejami, podjetnikom začetnikom in podjetniškim timom 
CILJ:   proces in metode »vitke« izgradnje podjetja, priprava/izboljšava poslovnega načrta, 

predstavitev načrta in ustanovitev podjetja ter mreženje 
OBLIKA:  serija delavnic s poudarkom na praktičnem delu 
KRAJ:  RC IKT, Ljubljanska cesta 24a, Kranj  
 

PROGRAM: 
 

Datum Vsebina Predavatelj 

Sreda, 10.9.2014 
od 10.00 do 13.00 

Sodobno podjetništvo, uspešne ideje in vitke metode 
razvoja podjetja 
O startup-ih in razlogih za podjetništvo. Predstavitev 
uspešnih podjetnikov.  
Elementi obetavnih podjetniških idej.. 
Principi vitkega podjetništva, proces izgradnje vitkega 
podjetja, oblikovanje MVP in testiranje. 
PRAKTIČNO DELO NA PREDAVANJU: Predstavitve 
podjetniških idej in ocenjevanje skozi prizmo 4 elementov 
obetavnih idej. 
DOMAČA NALOGA: Opredelitev problema/potrebe ki ga 
podjetnik/-ca rešuje, MVP in opredelitev potencialnih 
kupcev. Pregled konkurence. 

Urban Lapajne, 
Tovarna podjemov 

četrtek, 18.9.2014 
od 10.00 do 13.00 

Individualno delo in osebno svetovanje  
Pregled in dopolnitev domače naloge:  
Opredelitev problema/potrebe ki ga podjetnik/-ca rešuje, 
MVP in opredelitev potencialnih kupcev/uporabnikov. 
Pregled konkurence. 

Elvira Luin, 
RC IKT 

Torek, 23.9.2014 
od 10.00 do 14.00 

Oblikovanje poslovnega modela 1 
Desna "tržna" stran »business model canvasa (v 
nadaljevanju BMC)« - ponudba vrednosti, produkti / 
storitve prilagojeni segmentom kupcev. Odnosi s kupci in 
prodajni kanali do kupcev. 
PRAKTIČNO DELO NA PREDAVANJU: Oblikovanje 
izhodiščnega modela »value preposition canvas« in desne 
strani BMC . 
DOMAČA NALOGA: Oblikovanje vprašalnika in seznama 
testnih strank. Desna "tržna" stran BMC ter »value 
preposition canvas« 

Urban Lapajne, 
Tovarna podjemov 
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Četrtek, 2.10.2014 
od 10.00 do 13.00 

Individualno delo in osebno svetovanje 
Pregled in dopolnitev domače naloge:  
Oblikovanje vprašalnika in seznama testnih strank. Desna 
"tržna" stran BMC ter »value preposition canvas«. 

Elvira Luin, 
RC IKT 

Torek, 7.10.2014  
od 10.00 do 14.00 

Oblikovanje poslovnega modela 2 in  poslovni načrt 
Leva "interna" stran BMC in postavitev strukture 
poslovnega načrta. 
PRAKTIČNO DELO NA PREDAVANJU: Oblikovanje 
celotnega poslovnega modela s pomočjo BMC. 
DOMAČA NALOGA: Optimizacija BMC. Ocena stroškov in 
opredelitev prodajnih cen. Oblikovanje strukture 
poslovnega načrta.. 

Urban Lapajne, 
Tovarna podjemov 

Četrtek, 16.10.2014 
od 10.00 do 13.00 

Individualno delo in osebno svetovanje  
Pregled in dopolnitev domače naloge:  
Optimizacija BMC z oceno stroškov in opredelitev 
prodajnih cen na strani. 
Oblikovanje strukture poslovnega načrta. 

Elvira Luin, 
RC IKT 

Torek, 14.10.2014 
od 10.00 do 14.00 

Osnove podjetniških financ in orodje za poslovno 
načrtovanje  
Osnove podjetniških financ in izhodišča finančnega 
načrtovanja. Predstavitev orodja za poslovno 
načrtovanje.  
PRAKTIČNO DELO NA PREDAVANJU: Vnašanje finančnih 
podatkov v orodje za poslovno načrtovanje. 
DOMAČA NALOGA: Vnos ključnih finančnih informacij v 
orodje za poslovno načrtovanje. 
Pisanje vsebinskega dela poslovnega načrta.  

Urban Lapajne, 
Tovarna podjemov 

Četrtek, 23.10.2014 
od 10.00 do 13.00 

Individualno delo in osebno svetovanje 
Pregled in dopolnitev domače naloge:  
Pregled in dopolnjevanje poslovnega načrta, vsebinski in 
finančni del. 

Elvira Luin, 
RC IKT 

Torek, 4.11.2014 
od 10.00 do 13.00 

Kako pripraviti uspešno predstavitev 
Tipi predstavitev glede na ciljne publike ter osnove 
uspešnega nastopanja. 

Domen Bole in  
Klemen Belhar, 
RC IKT 
 

 


