
 

 

 

RC IKT akademija  
 

Intenzivni program delavnic podjetništva, maj - junij 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 Potek Izvajalec 

Torek, 6.5.2014 

od 11.30 do 14.30 

Kako zgraditi vitko in uspešno podjetje 

Kratek uvod v podjetništvo. Predstavitev 
uspešnih podjetniških zgodb.  

Predstavitev sodobnih metod gradnje podjetij in 
priprave poslovnega načrta.  

Domača naloga: Opredelitev problema, ki ga 
podjetnik/-ca rešuje z orodjem »value 
preposition canvas« in opredelitev potencialnih 
uporabniki.  

Predavanje 180" 

 

Matej Rus, 

Tovarna podjemov 

Torek, 20.5.2014 

od 10.00 do 13.00 

Individualno delo in osebno svetovanje  

s poudarkom kako identificirati uporabnike ter 
njihove probleme (priprava anket, priprava 
intervjujev, adrem…). 

Praktični del 180" 
Elvira Luin, 

RC IKT 

Torek, 27.5.2014 

od 10.00 do 14.00 

Priprava sodobnega poslovnega načrta 

Metodologija oblikovanja poslovnega modela 
»Business Model Generation« (BMG). 

Opredelitev osnovnih predpostavk poslovnega 
modela s poudarkom na dveh elementih: 
ponudba vrednosti in segmenti kupcev. 

Praktično delo: Oblikovanje izhodiščnega modela 
s pomočjo BMG »canvas-a«. 

Domača naloga: Definiranje in preverjanje 
hipoteze vrednosti s potencialnimi kupci.  

Predavanje 120" 

Praktično delo 120" 

Urban Lapajne, 
Tovarna podjemov 

Torek, 3.6.2014 

od 10.00 do 13.00 

Individualno delo in osebno svetovanje  

s poudarkom izgradnje BMG »canvas-a«. 
(dopolnjevanje posameznih vsebin »canvas-a«). 

Praktično delo 180" 
Elvira Luin, 

RC IKT 

Torek, 10.6.3014  

od 10.00 do 14.00 

Prototip, od »canvas-a« do poslovnega 
načrta 

Kako oblikovati MVP (prototip izdelka) in kako na 
podlagi BMG »canvas-a« postaviti ogrodje 
poslovnega načrta.  

Domača naloga: Kazalo poslovnega načrta z 
osnovnimi poglavji 

Predavanje 120" 

Praktično delo 120" 

Urban Lapajne, 
Tovarna podjemov 



 

 

Torek, 17.6.2014 

od 10.00 do 13.00 

Individualno delo in osebno svetovanje  

s poudarkom na pisanju vsebine poslovnega 
načrta. 

Praktično delo 180" 
Elvira Luin, 

RC IKT 

Torek, 24.6.2014 

od 10.00 do 14.00 

Osnove podjetniških financ  

Osnove podjetniških financ. 

Predstavitev orodja za poslovno načrtovanje ter 
izhodišča podjetniškega finančnega načrtovanja. 

Domača naloga: Vnos ključnih finančnih 
informacij v orodje za poslovno načrtovanje.  

Predavanje 120" 

Praktično delo 120" 

Urban Lapajne, 
Tovarna podjemov 

Torek, 1.7.2014 

od 10.00 do 14.00 

Individualno delo in osebno svetovanje  

s poudarkom na pisanju vsebinskega in 
finančnega dela poslovnega načrta. 

Praktično delo 180" 
Elvira Luin, 

RC IKT 

Torek, 8.7.2014 

od 10.00 do 14.00 

Zaključna predstavitev poslovnih 
načrtov 

Predstavitev poslovnih načrtov in vstop v RC IKT 
Start:up Geek House. 

Praktično delo 120" 

Ekipa BSC 

Ekipa RC IKT in 
Tovarne podjemov 

 


