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Akademija  
 

Intenzivni program delavnic podjetništva, oktober - november 2015 
 
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 Izvajalec 

Ponedeljek, 
19.10.2015 

16.00 do 19.00 

 

(1) Vitke metode razvoja idej za podjetje 
O podjetnosti in podjetništvu. O idejah, poslovnih konceptih in 
poslovnih modelih. O načelih sodobnega vitkega in agilnega 
podjetništva.  

PRAKTIČNO DELO NA DELAVNICI: Predstavitve udeležencev in 
podjetniških idej skozi poslovni vidik: kateri problem rešujemo, 
kateremu segmentu strank ga rešujemo in kaj bo naša 
edinstvena vrednost za njih. 

DOMAČA NALOGA: Opredelitev poslovnega koncepta in okolja v 
katerem bom deloval/-a. 

 

Lojze Bertoncelj 

30Lean, RC IKT 

Torek, 27.10.2015 

16.00 do 19.00 

 

(2) Zaljubi se v problem, ki ga boš reševal/-a, ne v idejo! 

Problem predpostavk, poenostavitev in posplošitev v 
poslovnem modelu. Načini preverjanja in raziskovanje 
problema. Priprava intervjujev, tri ključna vprašanja in pomen 
dodatnega vprašanja. Ozaveščanje točk okolja, kjer se lahko 
najhitreje največ naučimo. »Lessons Learned Report«. Disciplina 
90/30, TT in D. Kanban organiziranje. Delovni prostor in 
vizualizacije. Pomen hitrosti učenja. 

PRAKTIČNO DELO NA DELAVNICI: Odkrivanje okolja in verige 
vrednosti za nekaj primerov udeležencev. Priprava načrta 
kontaktov in problemskih intervjujev (učenja). 

DOMAČA NALOGA: Priprava načrta in izvedba preverjanja 
relevantnosti problema, ki naj bi ga reševal. 

Lojze Bertoncelj 

30Lean, RC IKT 
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Torek, 3.11.2015 

16.00 do 19.00 

 

(3) Iskanje rešitve in vrednosti za problem, ki obstaja. 

Ujemanje problema in rešitve. Odkrivanje vrednosti za stranke. 
Koncept »Value proposition canvas (VPC)« in »Jobs to be done 
(JTBD)«. Korist neulovljive prednosti. Prototipiranje rešitve.  

PRAKTIČNO DELO NA DELAVNICI: Izdelava konkretnih VPC in 
JTBD za nekaj primerov udeležencev. 

DOMAČA NALOGA: Preverjanje rešitve/vrednosti neposredno 
na trgu (lahko s pomočjo prototipov). 

 

Lojze Bertoncelj 

30Lean, RC IKT 

Torek, 10.11.2015 

16.00 do 19.00 

 

(4) Iskanje kanalov do kupcev in cenovnega modela.  

Ujemanje produkta in trga. Pomen zgodnjih strank. Ocene 
velikosti trgov. Opcije cenovnih modelov. Kazalniki motorja 
rasti. Vitki marketing in prodaja – ko ne počnemo ničesar, kar 
nam ne prinaša vrednosti v učenju, evrih ali kaki drugi 
relevantni valuti. 

PRAKTIČNO DELO NA DELAVNICI: Iskanje motorja rasti za nekaj 
primerov udeležencev. Ocena stroškov prodajnih aktivnosti, 
odstotka viralnosti oz. procenta zadržanja kupcev (vseživljenjska 
vrednost). 

DOMAČA NALOGA: Preverjanje ključnih predpostavk desne 
polovice poslovnega modela. Izvedba testov za plačljiv, viralen 
ali lepljiv motor rasti. 

 

Lojze Bertoncelj 

30Lean, RC IKT 

Torek, 17.11.2015 

16.00 do 19.00 

 

(5) Pivotiranje poslovnega modela. 

Postopnost razvijanja poslovnega modela, s katerim definiramo, 
dostavimo in zajamemo vrednost. Ključni viri, aktivnosti in 
partnerji, ter stroški povezani s tem ali leva polovica poslovnega 
modela.  

PRAKTIČNO DELO NA DELAVNICI: Oblikovanje celotnega 
poslovnega modela za nekaj primerov udeležencev. 

DOMAČA NALOGA: Preverjanje ključnih predpostavk leve 
polovice poslovnega modela. 

 

Lojze Bertoncelj 

30Lean, RC IKT 
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16.00 do 19.00 

 

(6) Tekmujemo s poslovnim modelom, ne z izdelkom ali s 
storitvijo! 

Vseh devet elementov poslovnega modela. Zunanje investicije 
kot vzvod rasti. Priprava predstavitev (pičev) za investitorje. 
Zgodba ustanovitelja, zgodba stranke in zgodba tima. Zasnova 
enostavnih predstavitvenih web strani, ki povzemajo bistvo 
ponujene vrednosti. 

PRAKTIČNO DELO NA DELAVNICI: Priprava piča za investitorje za 
nekaj primerov udeležencev. 

DOMAČA NALOGA: Priprava zaključnih pičev, prezentacij oz. 
predstavitvenih web strani.  

Lojze Bertoncelj 

30Lean, RC IKT 

Torek, 1.12.2015 

16.00 do 19.00 

 

(7) Izvedba pičanja pred ocenjevalci. 

IZKLJUČNO PRAKTIČNO DELO NA DELAVNICI: Demonstracija 
pičev. Povratne informacije mentorja in dodatnih zunanjih 
ocenjevalcev. Korekcije in drugi krog pičev. 

DOMAČA NALOGA: Priprava vprašanj za zadnjo delavnico 
Akademije: Kaj bi še želeli zvedeti, pa še nismo povedali. 

Lojze Bertoncelj 

30Lean, RC IKT 

Torek, 8.12.2015 

16.00 do 19.00 

 

 

(8) Zaključek smart:up akademije 

Statusna vprašanja, podjetniške finance in osnove 
računovodstva za začetnike. Kdaj potrebujete poslovni načrt? 
»Power of connection« med člani tima. Posebna vloga 
ustanoviteljev. Pregled podjetniškega podpornega okolja v 
Sloveniji.  

Lojze Bertoncelj 

30Lean, RC IKT 

 
 

PRAKTIČNO DELO poteka sistematično na konkretnih primerih udeležencev. Delo poteka v skupini – 
udeleženci si med sabo pomagajo z idejami, komentarji in kontakti in se pospešeno učijo drug od drugega. 

Udeleženci imajo na razpolago opremljen smart:up coworking prostor in dodatnega mentorja.   

DOMAČA NALOGA je ključni del smart:up akademije. Med posameznimi termini vsak dela na svojem 
primeru. Naloge se smiselno nadgrajujejo – so priprava na naslednje skupno srečanje. V skupni ustvarimo 
posebno on-line delavno okolje, ki skupini olajša komunikacijo in poveča učinkovitost. 

PREDAVATELJ Lojze Bertoncelj ima več kot 20 let delovnih izkušenj v sedmih velikih in majhnih podjetjih, 
različnih dejavnosti in trgov. Zadnja tri leta je mentor več kot 100-tim start-up posameznikom/timom, 
tako znotraj posameznih velikih podjetij, kot v podjetniškem podpornem okolju, pospeševalnikih in 
inkubatorjih: Slovenski podjetniški sklad, Spirit, ABC pospeševalnik, Tehnološki park Ljubljana, Ljubljanski 
univerzitetni inkubator, Mladi podjetnik, Zavod Ypsilon, YES Start; moderator in mentor treh velikih 
startup vikendov; član komisije start:up leta (Podim). Je pobudnik in pospeševalec poslovnega modela 
brezplačne e-knjige Delaj vitko. Magister ekonomskih znanosti, diplomirani inženir elektrotehnike je 
solastnik podjetja 30Lean.  


