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PREDSTAVITEV CILJEV ENOTE
Podjetništvo je danes že zelo zakoreninjeno v poslovni svet. Poznamo več prireditev, ki
nagrajujejo podjetnike v različnih kategorijah.
Ali si se že vprašal:
 kaj je osnova za uspeh podjetnika;
 kako lahko dobimo idejo, ki preraste v podjetniško idejo;
 kaj moram narediti preden začnem s poslovanjem?

PODJETJA IN OSEBE, KI SO SE ZAPISALE
V ZGODOVINO
Danes vsi poznamo najbogatejše zemljane, saj se o njih veliko govori. Prav tako
poznamo podjetja, ki ustvarjajo veliko dobička in tudi podjetja ki so komaj prišla na
poslovni trg in uspela v zelo kratkem času ali pa so ustvarila nekaj pomembnega in se s
tem zapisala v zgodovino. Pri tem ne moremo mimo nekaterih imen.
Google je ameriško podjetje, ustanovljeno leta 1998, njegova najbolj znana izdelka sta
istoimenski spletni iskalnik Google in Google Desktop, program za iskanje datotek, ki se
nahajajo na uporabnikovih računalnikih. Poleg tega pa razvija tudi druge storitve in
izdelke, kot so Google Maps, Gmail, Picasa, Google Talk, spletni brskalnik Google
Chrome, spletni prevajalnik Google Translate, Google AdWords ...
Facebook je družbena spletna stran, ki je bila ustanovljena 4. februarja 2004 v mestu
Cambridge v Massachusettsu[1] in pripada in deluje v okviru zasebnega starševskega
podjetja Facebook, Inc. Brezplačen dostop do strani omogoča uporabnikom, da se
povežejo na eno ali več omrežij (kot so npr. šola, delovno mesto ali zemljepisno
območje) in tako lažje komunicirajo z ostalimi ljudmi iz istega omrežja. Določene
ameriške univerze take profile razdelijo novim oz. bodočim študentom in osebju, ki tako
(hitreje in uspešneje) spoznajo ljudi na ozemlju univerze.
Naloga:
Zapišite še druga (tri) imena, za katera mislite, da so se vpisala v zgodovino človeštva.
Zapišite tudi zakaj so se vpisala v zgodovino.
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
2

3. _________________________________________________________________
Izberite eno izmed imen in zapišite več informacij o njemu:
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POSLOVNA IDEJA
Vsaka misel, ki jo porodimo, ustvarja našo prihodnost.

Za današnji svet velja: "Edina stalnica so spremembe". Zaradi tega je svet okoli nas zelo
dinamičen. Zaradi te dinamike je veliko ljudi postavljenih pred različna dejstva:
 končal sem šolo pa ne dobim zaposlitve,
 zaposlitev za določen čas se mi je iztekla, kaj pa sedaj,
 zaradi stečaja podjetja sem ostal brez službe,
 ...
To je le nekaj situacij, ki so žal danes vsakdanje. Če je posameznik pesimist (pesimizem,
iz latinske besede pessimus (najslabše), je stanje uma, v katerih posameznik zaznava
življenje negativno) bo lahko tako situacijo spremenil v tragedijo. Ali je taka situacija res
tragedija?
Kaj pa lahko storimo v takih primerih?
Ena izmed možnosti je tudi podjetništvo. Za začetek podjetništva pa mora imeti podjetnik
poslovno idejo.
Naloga:
Veliko ljudi se odloča za podjetništvo. Vsak pozna nekoga, ki je že začel s podjetništvom
in tudi uspel. Izberite primer uspešnega podjetnika v domačem okolju in ga opišite
naslednje:
 opišite kaj dela,
 zakaj se je odločil za podjetništvo,
 ali vidite, kaj bi lahko pri svojem delu izboljšal.
Za to nalogo izpolnite delovni list (PI-001: Poslovna ideja podjetnika).

Kaj je poslovna ideja
Poslovna ideja je ideja, ki rešuje točno določene probleme ljudi. Pri tem velja, da pri
večjem problemu, ki ga ideja rešuje več je vredna taka ideja oz. več so ljudje pripravljeni
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plačati za rešitev. Velikokrat gledamo na ideje kot boljše, cenejše, nove rešitve, rešitve
nepoznanih problemov…
Posamezna ideja oz. rešitev se nam lahko zdi kot ustrezna in izvedljiva, vendar preden
pridemo do poslovne ideje našo idejo preveriti … Le tako bomo dosegli dolgoročni
uspeh.

Poslovne ideje drugih
V svetu poznamo mnogo primerov, ko so navadno ljudje brez vsega poslali ne samo
milijonarji ampak celo milijarderji.
Primer:
Bil Gates (vir: wikipedia.org)
Gates je skupaj s sodelavci napisal izvirni tolmač BASIC za Altair 8800 (eden prvih
mikroračunalnikov). S Paulom Allenom je ustanovil podjetje Microsoft, ki ga je vodil do
leta 2000, še vedno pa je član upravnega odbora in največji posamezni delničar. Po
mnenju revije Forbes je Gates najbogatejši človek na svetu.
Gates je formalno izobrazbo tako kot Allen pridobival na Državni univerzi Washingtona,
kasneje pa na Harvardu, vendar študija ni dokončal, saj se je posvetil uspešni poslovni
karieri. Na Harvardu je srečal tudi Steva Ballmerja, današnjega predsednika uprave
Microsofta. Družina Gates živi v Medini v Washingtonu v ogromnem domovanju, polnem
elektronike in tehnologije. Posestvo in hiša naj bi bila vredna 113 milijonov dolarjev.
Leta 1975 sta Gates in Allen ustanovila Micro-Soft, kasneje Microsoft Corporation in
začela tržiti Microsoft BASIC, različico BASICa, ki je bil običajno vgrajen v bralnih
pomnilnikih (ROM) večine hišnih in osebnih mikroračunalnikov v sedemdesetih in
osemdemdesetih letih.

Naloga
Na spletu poiščite primere, ko so posamezniki uspeli (Nike, Google, Trump…), in jih
opišite. Pri posameznem primeru opišite:
1. poslovno idejo,
2. motivacijo podjetnika za uresničitev ideje,
3. sposobnosti, ki jih je imel podjetnik za izvedbo poslovne ideje,
4. sredstva, ki jih je imel podjetnik na voljo.

Poslovna ideja izkorišča ...
S poslovno idejo (in tudi drugje) podjetnik izkorišča:
 napuh ljudi (ekskluzivni klubi, iminentne restavracije ...),
 zavist ljudi (izdelek/storitev in zvezdniško ime, tabloidi),
 požrešnost ljudi (hitra prehrana),
 jeza ljudi (akcijski filmi, računalniške igrice ...),
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 pohlep ljudi (igralnice, loterija ...)
 lenoba,
 ...
Naloga
Različne poslovne ideje »izkoriščajo« različne stvari. Vsaka ideja ima svoj namen in cilj.
Zapišite dve poslovne ideje in zanju zapišite katere stvari izkoriščajo.
Izpolnite pripravljen delovni list PI-002 – Kaj izkorišča poslovna ideja

Od ideje do poslovne ideje
Kadar posameznik razmišlja o poslovnih idejah lahko ugotovi, da pozna veliko idej s
katerimi bi lahko kot podjetnik uspel. Žal pa se velikokrat zgodi, da posameznik odpre
podjetje in začne uresničevati poslovno idejo in kmalu ugotovi, da poslovna ideja ni bila
prava. Zakaj? Najprej se lahko vprašamo ali je posameznik poleg iskanja idejo tudi
razvijal v poslovno idejo? Kakšna pa je razlika med idejo in poslovno idejo? Slika

(
Slika 1: Stopnje razvoja poslovne ideje) prikazuje stopnje razvoja ideje do poslovne ideje
ter aktivnosti, ki jih mora posameznik opraviti:
 iskanje ideje,
 razvoj ideje,
 poslovna priložnost ter
 poslovna ideja.
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Slika 1: Stopnje razvoja poslovne ideje

Iskanje idej
Vsaka ideja še ni poslovna ideja. Zaradi tega je dobro, da na začetku poiščemo veliko
različnih idej, ki se nam zdijo primerne ali neprimerne kot poslovna ideja. Pri iskanju idej
ne smemo razmišljati, da je bilo včasih več možnosti za uspeh, danes jih pa ni. Zavedati
se moramo, da v vsakem obdobju imamo enake možnosti za uspeh z ustrezno
(poslovno) idejo.

Kje lahko dobim dobro idejo?
Dobro idejo lahko podjetnik dobi kjerkoli. Velikokrat se ideje porajajo v aktivnostih, ki jih
posameznik vsakodnevno opravlja. Pri vsakodnevnih opravilih in aktivnostih se
posamezniku pojavljajo problemi, ki jih bolj ali manj zadovoljivo rešuje.
Primer:
Vsakodnevno se srečujemo s pripravo različnih obrokov. Priprav hrane je velikokrat zelo
zamudno opravilo. Prav tako jo pripravljamo,šele ko pridemo domov iz službe. V 90 letih
prejšnjega stoletja so obstajale samo gostilne, restavracije in picerije, ki so pripravljale
hrano v svojih lokalih. Najprej se je v večjih mestih pojavila ideja, da bi lahko hrano iz
gostinskih obratov dostavljali tudi na dom in tako se je začelo. Danes je v vseh mestih
razširjena dostava različne hrane na dom.

Nekatere ideje so v poslovnem svetu nepremagljive, »iztrošene«… Zaradi tega se jih
odsvetuje poskušati realizirati. Nekaj takih idej (vir: http://www.financnitrgi.com/radar/9poslovnih-idej-ki-se-jih-nikar-ne-lotite):
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1. Spletni iskalnik: Že mnogi so poskusili izdelati iskalnik (Bing, Cuil, Wolfram …), ki
bi bil konkurenčen spletnemu iskalniku Google, vendar do sedaj še nikomur ni
uspelo.
2. Lokalne spletne strani: Ideja je v postavitvi spletnih strani z lokalnimi vsebinami,
kjer bi lahko tržili oglasni prostor. Žal je na tem področju trg relativno omejen.
3. Plačljive vsebine na spletni strani: Žal trenutno še posamezniki niso pripravljeni
veliko plačevati za vsebine spletnih strani. V preteklosti je bilo nekaj poskusov,
vendar niso dosegli pričakovanih rezultatov.
4. …

Kje lahko dobim dobro idejo?
Dobro idejo lahko podjetnik dobi kjerkoli. Največkrat se nove ideje porajajo:
 z opazovanjem, razmišljanjem ...,
 raziskovanjem,
 spletom okoliščin,
 hobijem,
 izumom, inovacijam,
 iskanjem potreb na trgu,
 s posnemanjem,
 iskanje slabosti tekmecev,
 prinašanje zamisli s počitnic iz drugih dežel,
 možganska nevihta …
Naloga: Iskanje ideje na podlagi spretnosti
Posameznik lahko poišče ideje tudi na osnovi svojih spretnosti (kvačkanje), znanja
(znanje tujega jezika), hobija (modelarstvo) …
S pomočjo nevihte možganov:
1. razvijte proizvode ali storitve, ki bi jih lahko opravljali z vašimi spretnostmi,
2. zapišite kako lahko proizvode ali storitve ponudite trgu (podjetja ali posamezniki)
3. zapišite katera podjetja ali skupinam potrošnikom bi lahko prodali prej zapisane
proizvode ali storitve.
Moje spretnosti:
Proizvod: __________________________
Seznam podjetij: _____________________________________________________
Seznam potrošnikov: _________________________________________________
Izpolnite pripravljen delovni list PI-003 – Iskanje poslovne ideje na podlagi spretnosti
Naloga: Iskanje ideje s pomočjo nevihte možganov (skupina)
Nevihta možganov se navadno uporablja za iskanje rešitev v skupinah. Pri iskanju
poslovne ideje jo lahko uporabimo kot prvi korak. Uporabimo jo lahko tudi pri reševanju
8

problema, sprejemanju odločitev, iskanju poti do rešitve… Značilno za nevihto možganov
je, da posameznik poda predlog, katerega nihče od ostalih v skupini ne komentira. Vsi
predlogi so sprejemljivi. Cilj nevihte možganov je pridobiti čim več različnih predlogov.
Za naslednja področja zapišite probleme, ki jih lahko najdete:
 ljudje,
 prosti čas,
 podjetje,
 otroci,
 počitnice,
 konec tedna,
 moda,
 hrana,
 komunikacija
 …
Vodja skupine naj izbere problem ter v skupini poiščite proizvode ali storitve s katerimi
lahko rešimo problem.
Področje, problem in rešitve predstavite drugim skupinam.
Naloga: Moja ideja
V predhodnih nalogah ste preverili svoje spretnosti ter zapisali nekaj možnih idej. Prav
tako ste v skupini s pomočjo nevihte možganov prišli do nekaterih idej. Sedaj
samostojno pripravite vašo poslovno idejo in jo zapišite.
Izpolnite delovni list PI-004 – Opis moje poslovne ideje

Razvoj ideje
Preverjanje poslovne ideje
Vsaka ideja, ki se nam zdi dobra še ne pomeni poslovne priložnosti. Zato moramo vsako
idejo najprej preveriti.
Idejo lahko na začetku hitro preverimo z odgovarjanjem na posamezna vprašanja iz
naslednjih področij:
 osebna motivacija in znanje,
 poslovna ideja,
 materialni pogoji in človeški viri,
 trg in trženje.
Naloga:
Za izbrano in zapisano idejo razmislite o izvedljivosti ideje. Izpolnite pripravljen delovni
list PI-005 – Preverjanje poslovne ideje
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Poslovna priložnost
Ideja posameznika je predpogoj za iskanje poslovne priložnosti in drugih aktivnosti
podjetnika. Med aktivnosti podjetnika spada razvoj novega izdelka/storitve, nov način
trženja... Dobra ideja in nato tudi preverjena podjetniku zagotovi osnovo za uspeh. Po
preverjanju ideje jo je potrebno preoblikovati v poslovno priložnost.

Poslovna ideja
To je zadnja stopnja pri razvoju poslovne ideje. V kolikor smo predhodne faze ustrezno
izvedli in so rezultati potrdili naše navedbe je čas, da razmišljamo o začetku poslovanja
in zagonu ideje.
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SLOVAR
Pojem

Opis pojma

pesimizem

Izhaja iz latinske besede pessimus (najslabše) in je stanje uma, v
katerem posameznik zaznava življenje negativno.

podjetništvo

Podjetništvo lahko opredelimo kot proces ustvarjanja nečesa novega in
prevzemanje tako nagrad kot tudi tveganja. Vendar pa moramo
vsekakor biti pazljivi, saj se izraz podjetnik ekonomskem smislu razlikuje
od podjetnika v psihološkem smislu.

poslovna
ideja

Poslovna ideja je ideja, ki rešuje točno določene probleme ljudi.
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PONOVIMO
1. Kaj je poslovna ideja?
2. Zapišite nekaj poslovnih idej in obrazložite zakaj so to poslovne ideje.
3. Ali so naslednje ideje tudi poslovne ideje? Zapišite zakaj?
a. proizvodnja pralnih strojev,
b. proizvodnja spodnjih majic z napisom v rdeči barvi,
c. zaščita stekel pri avtomobilu proti sevanjem.
4. Opišite stopnje od ideje do poslovne ideje. Podajte tudi primer.

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
Vsa predmetna področja
Za vsako predmetno področje pripravite idejo in jo skušajte razviti v poslovno idejo.

LITERATURA IN VIRI
 Splet. Pridobljeno 28. 05. 2012 iz http://sl.wikipedia.org/wiki/Podjetni%C5%A1tvo
 Splet. Pridobljeno 28. 05. 2012 iz http://www.poslovniangeli.si/zapodjetnike/podjetnistvo/poslovna-ideja/
 Splet. Pridobljeno 28. 05. 2012 iz http://www.poslovni-svet.si/poslovna-ideja
 Splet. Pridobljeno 28. 05. 2012 iz
http://www.tovarnapodjemov.org/docDir/SOLA09-Podjetniska_ideja.pdf
 Splet. Pridobljeno 28. 05. 2012 iz http://www.impletum.zavodirc.si/docs/Skriti_dokumenti/Podjetnistvo-Sendelbah.pdf

DELOVNI LISTI

Delovni list PI-001: Poslovna ideja podjetnika
Splošni podatki
Ime in priimek:

_________________________________________________

Razred:

_________________________________________________

Šolsko leto:

_________________________________________________

Datum opravljanja vaje: _________________________________________________

Vsebina naloge
Veliko ljudi se odloča za podjetništvo. Vsak pozna nekoga, ki je že začel s
podjetništvom in tudi uspel. Izberite primer uspešnega podjetnika v domačem okolju in
ga opišite.
Naloga:
Ime podjetja:

_________________________________________________

Naslov podjetja (kraj):

_________________________________________________

Dejavnost podjetja (kratko opišite dejavnost, ki jo opravlja podjetje):

Zakaj se je podjetnik odločil za podjetništvo (zapišite vaše osebno mnenje zakaj se ta
podjetnik odločil za pot podjetništva):

Ali vi vidite, kaj bi lahko izboljšal pri svojem delu (zapišite kaj bi lahko podjetje še
izboljšalo oz. kakšen nov produkt ali storitev bi lahko podjetne ponudilo):

Pripravljeno vsebino predstavite razredu.

Ocenjevanje
Opis kriterija

največja možna ocena dijaka
ocena

izbira podjetnika

1

opis podjetnika

5

Predstavitev vsebine

4

Skupaj

10

Skupna ocena učitelja:

opombe

________________________________________________

Datum: _______________

Delovni list PI-002: Kaj »izkorišča« poslovna ideja?
Splošni podatki
Ime in priimek:

_________________________________________________

Razred:

_________________________________________________

Šolsko leto:

_________________________________________________

Datum opravljanja vaje: _________________________________________________

Vsebina naloge
Vsaka poslovna ideja izkorišča določene lastnosti kot so: napuh ljudi, zavist ljudi,
požrešnost ljudi, jeza ljudi, pohlep ljudi, lenoba ...
Naloga:
Zapišite prvo poslovno idejo (zapišite poslovno idejo, ki vam je blizu in jo poznate):

Zapišite katere lastnosti izkorišča:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
Zapišite drugo poslovno idejo (zapišite poslovno idejo, ki vam je blizu in jo poznate):

Zapišite katere lastnosti izkorišča:
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________

Ocenjevanje
Naloga se praviloma ne ocenjuje. Ocenjuje se lahko opravil / ni opravil. Ocenjuje se
lahko predstavitev rezultatov.
Skupna ocena učitelja:

________________________________________________

Datum: _______________

Delovni list PI-003: Iskanje ideje na podlagi spretnosti
Splošni podatki
Ime in priimek:

_________________________________________________

Razred:

_________________________________________________

Šolsko leto:

_________________________________________________

Datum opravljanja vaje: _________________________________________________

Vsebina naloge
Do prave ideje lahko posameznik pride na več načinov. Ideje lahko poišče tudi na
osnovi svojih spretnosti (kvačkanje), znanja (znanje tujega jezika), hobija (modelarstvo)
…
Za to nalogo iskanja idej bomo uporabili nevihto možganov.
Naloga:
Zapišite vsaj tri vaše spretnosti, za katere mislite, da jih obvladate:
 ______________
 ______________
 ______________
______________
______________
______________
Zapišite proizvode/storitve, ki bi jih lahko opravljate z vašimi spretnostmi
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
Zapišite na kakšen način lahko proizvode/storitve, ki bi jih lahko
spretnostmi lahko ponudite podjetjem ali posameznikom:
 ______________
 ______________

 ______________
 ______________

 ______________
 ______________

Zapišite katerim podjetjem ali posameznikom (ciljnim skupinam)
zapisane izdelke/storitve:
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

opravljate z vašimi
______________
______________
______________

bi lahko prodajali prej
 ______________
 ______________
 ______________

Ocenite katera izmed naštetih proizvodov/storitev bi bila najbolj uspešna na trgu:

Zapišite zakaj bi bil proizvod/storitev najbolj uspešna na trgu:

Ocenjevanje
Naloga se praviloma ne ocenjuje. Ocenjuje se lahko opravil / ni opravil. Ocenjuje se
lahko predstavitev rezultatov.
Opis kriterija

največja možna ocena dijaka
ocena

Skupaj

10

Skupna ocena učitelja:

opombe

________________________________________________

Datum: _______________

Delovni list PI-004: Opis moje poslovne ideje
Splošni podatki
Ime in priimek:

_________________________________________________

Razred:

_________________________________________________

Šolsko leto:

_________________________________________________

Datum opravljanja vaje: _________________________________________________

Vsebina naloge
Na začetku iskanja poslovne ideje mora posameznik zapisati nekaj informacij o ideji. Te
informacije bodo posamezniku pomagale pri nadaljnjem razvoju ideje v poslovno idejo.
Posameznik zapiše osnovne informacije o ideji
Naloga:
Ime moje ideje: _________________________________________________________
Kratek opis moje ideje:

Moja ideja je (obkrožite):
proizvod

storitev

Zapišite vsaj tri novosti, ki jih prinaša vaša ideja.
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
Zapišite vsaj tri lastnosti ideje, ki prinašajo vrednost za kupca
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

Zapišite kako boste naredili proizvod/storitev?

Zapišite kateri so dejavniki uspeha vaše ideje?

Zapišite tveganja, ki jo pripisujete vaši poslovni ideji ter možnosti (kako se lahko
tveganjem izognete) za zmanjšanje tveganja:

Predviden časovni razvoj vaše poslovne ideje:

Ocenjevanje
Naloga se praviloma ne ocenjuje. Ocenjuje se lahko opravil / ni opravil. Ocenjuje se
lahko predstavitev rezultatov.
Opis kriterija

največja možna ocena dijaka
ocena

Skupaj

10

Skupna ocena učitelja:

opombe

________________________________________________

Datum: _______________

Delovni list PI-005: Preverjanje poslovne ideje
Splošni podatki
Ime in priimek:

_________________________________________________

Razred:

_________________________________________________

Šolsko leto:

_________________________________________________

Datum opravljanja vaje: _________________________________________________

Vsebina naloge
Vsaka ideja, ki se nam zdi dobra še ne pomeni poslovne priložnosti. Zato moramo
vsako idejo najprej preveriti.
Naloga:
Ime ideje: ___________________________________________________________
Kratek opis ideje (dopolnjen opis predhodno oblikovane ideje):

Idejo lahko na začetku hitro preverimo z odgovarjanjem na posamezna vprašanja iz
naslednjih področij:
 osebna motivacija in znanje,
 poslovna ideja,
 materialni pogoji in človeški viri,
 trg in trženje.
Spodaj so za vsako področje tabele s pripravljenimi vprašanji. V tabeli označite odgovor
(DA/NE) in v zadnjem stolpcu pod opombe zapišite, katere aktivnosti morate izvesti, da
bo odgovor DA.
Osebna motivacija in znanje
Vprašanje
Ali sem dovolj motiviran za izvajanje poslovne
ideje?
Ali imam dovolj znanja s področja podjetništva?
Ali imam ustrezno znanje in sposobnosti za izdelavo
proizvoda/storitve?
Ali imam izkušnje iz področja poslovne ideje?
Ali poznam ljudi, ki bi lahko pomagali pri uresničitvi

DA

NE

Delno

Vprašanje
poslovne ideje?

DA

NE

Delno

DA

NE

Delno

DA

NE

Delno

DA

NE

Delno

Ali imate veselje do tega dela (uresničitev vaše
poslovne ideje)?
Ali imate podporo družine, prijateljev …?
Poslovna ideja
Vprašanje
Ali točno vem kateri proizvod/storitev bom ponujal
na trgu?
Ali je proizvod/storitev legalna?
Ali je potrebno
proizvod/storitev?

(lahko) pravno

zaščitite

vaš

Ali lahko vaš proizvod/storitev razvijate, nadgradite,
dopolnite, razširite?
Materialni pogoji in človeški viri
Vprašanje
Ali vem katere prvine poslovnega procesa (delovna
sredstva, predmeti dela, storitve, zaposleni)
potrebujem?
Ali lahko zagotovim ustrezne človeške vire za
opravljanje dejavnosti?
Ali potrebujem partnerje za izvedbo poslovne ideje?

Trg in trženje
Vprašanje
Ali poznate trženjski splet?
Ali obstaja lokalni (ali večji) trg za proizvod/storitev?
Ali poznam kdo so kupci mojega proizvoda/storitve?
Ali poznam ciljne kupce proizvoda/storitve in sem
seznanjen z značilnostmi ciljne skupine?
Ali je kupcev dovolj
dolgoročno poslovanje)?

(da

lahko

zagotovimo

Ali veste kakšno ceno so pripravljeni plačati kupci

Vprašanje
za vaš proizvod/storitev?

DA

NE

Delno

Ali veste kdo je vaša konkurenca?
Ali je vaš izdelek boljši od konkurenčnega?
Ali lahko naštejete vsaj pet prednosti vašega
proizvoda/storitve?

Ocenjevanje
Naloga se praviloma ne ocenjuje. Ocenjuje se lahko opravil / ni opravil. Ocenjuje se
lahko predstavitev rezultatov.
Opis kriterija

največja možna ocena dijaka
ocena

Skupaj

10

Skupna ocena učitelja:

opombe

________________________________________________

Datum: _______________

Delovni list PI-005: Opis poslovne ideje - skupina
Splošni podatki
Ime in priimek:

_________________________________________________

Razred:

_________________________________________________

Šolsko leto:

_________________________________________________

Datum opravljanja vaje: _________________________________________________

Vsebina naloge
Na začetku iskanja poslovne ideje mora posameznik zapisati nekaj informacij o ideji. Te
informacije bodo posamezniku pomagale pri nadaljnjem razvoju ideje v poslovno idejo.
Posameznik zapiše osnovne informacije o ideji
Naloga:
Ime moje ideje: _________________________________________________________
Ime podjetniške skupine: ________________________________________________
Kratek opis posameznih idej:

Izbrana ideja:

Ideja je (obkrožite):
proizvod

storitev

Zapišite vsaj tri novosti, ki jih prinaša ideja.
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

Zapišite vsaj tri lastnosti ideje, ki prinašajo vrednost za kupca
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
Zapišite kako boste naredili proizvod/storitev?

Zapišite kateri so dejavniki uspeha vaše ideje?

Zapišite tveganja, ki jo pripisujete vaši poslovni ideji ter možnosti (kako se lahko
tveganjem izognete) za zmanjšanje tveganja:

Predviden časovni razvoj vaše poslovne ideje:

Ocenjevanje
Ocenjuje se:
 argumentiranost izbrane ideje,
 izbrana ideja in njen potencial,
 predstavitev.
Opis kriterija

največja možna ocena dijaka
ocena

predstavitev posameznih idej

2

opombe

argumentiranje
poslovne ideje

izbrane 2

opis izbrane ideje

2

potencial izbrane ideje

1

predstavitev

3

Skupaj

10

Skupna ocena učitelja:

________________________________________________

Datum: _______________

SPLETNA UČILNICA
Dijaki imajo na voljo vsa gradiva tudi v spletni učilnici.

