
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Izziv B1: Ideja 
Podjetnostni načrt 

Osnovne veščine podjetnosti 

Načrt izvedbe 

Aleksander Medveš 

GESŠ Trbovlje 
  



Načrt učnega sklopa 

Predmet  

(ali druga oblika izvedbe)  

KEMIJA 

Tema pri predmetu 

(ali medpredmetna  

tema) 

IDEJA 

Raven   A1    A2    B1   B2 

Trajanje 5 URE V OKVIRU POUKA KEMIJE,  
4 URE DOMAČEGA DELA 

Cilji  
(predmetni) 
 
 

- Dijak opiše poslovno idejo (individualno), 
- razvije in zapiše poslovni model z uporabo delovnih 
listov in plakata podjetnostnega načrta (v skupinah), 
- samovrednotenje 

Podjetnostne 

kompetence  

- sposoben prevzeti odgovornost za zadano nalogo, 
- zna zaznati problem in poiskati ustrezne rešitve, 
- sposoben prepoznati priložnost in razviti idejo, 
- zna predstaviti osnutek koncepta in argumentirati 

svojo idejo, 
- sposoben analizirati trg glede na svojo idejo, 
- pri razvoju svoje ideje zna upoštevati ekološko in 

družbeno problematiko. 

Novi pojmi 
 

Ideja, ustvarjalnost, poslovni model, plakat, 
oblikovanje, uporaba, izvedba, dobiček, trajnost 

Opis vrednotenja  

(učiteljevo, vrstniško, 
samovrednotenje)  

Učiteljevo spremljanje sposobnosti načrtovanja, 
razvoja idej, sklepanja in povezovanja. 
Samovrednotenje preko evalvacijskega vprašalnika.  

Potrebno predznanje Dijaki poznajo primere dobrih idej. Prepoznajo 
notranjo in zunanjo poslovno idejo, 
delo v skupinah, teamsko delo, brainstorming. 

Koraki izvedbe 1. korak: prepoznavanje problema 
2. korak: razvoj in rešitev problema  
3. korak: prepoznavanje poslovne ideje 
4. korak: razvoj poslovne ideje 
5. korak: razvoj poslovnega modela za izbrano 

idejo 
6. korak: predstavitev poslovnega modela izbrane 

ideje 
7. korak: Samoevalvacija 

Izvedba izziva Ideja 



 
Začetna predstavitev, v kateri podam namen izziva Ideja s pomočjo PPT 
 
Razložim način dela. Delo ostane v okviru enakih skupin, kot so bile pri izzivu 
"Vrednost odpadkov". Poudarim, da je zelo pomembno teamsko delo. 
 
Uvod v teamsko delo: skupina izbere eno od štirih slik in poskusi videti problem in 
kako bi ta problem rešila (dobiti poslovno idejo). Problem skupina predstavi v nekaj 
stavkih. Dijaki problem zapišejo v delovni list 1. 
 
Predstavim pojem Podjetnostnega načrta preko razvoja poslovne ideje in 
poslovnega modela. 
 
Delo v skupinah: Dijaki razvijejo idejo na osnovi podanih primerov. Dijaki problem 
zapišejo v delovni list 2. 

 



V tej točki je bilo dijakom naročeno, naj si izberejo idejo, ki jo bido tekom izziva 
razvijali. 
 
Dijakom razložim uporabo morfološke matrike. Dijaki izpolnijo delovni list 3 z idejo iz predhodnega 

 delovnega lista.  
 

 
 



 
Dijakom predstavim razvoj poslovne ideje preko Brainstorminga. Izkaže se, da 
dijaki to obliko dela dobro poznajo. Na osnovi podanih primerov dijaki rešujejo 
delovni list 4. 
 

 
 
Idej je veliko, vendar se zgoraj podani primeri izkažejo za trd oreh pri razmišljanju. 
 
 
 
Dijakom razložim pojem notranje in zunanje ideje. Po vodeni debati dobijo dijaki 
navodila za samostojno delo za esej, ki ga bodo napisali doma. Na izbiro dobijo 
reševanje 5. delovnega lista za opis notranje ali zunanje poslovne ideje.   
 



Dijakom predstavim razvoj poslovnega modela. Na primeru "Naredite nekaj 
dobrega" pregledamo vse faze poslovnega modela. Predstavim jim, kaj je v 
posamezni fazi in kje bodo v priročnikih našli pomoč za izdelavo svojega poslovnega 
modela. 
 
Dijaki za svojo izbrano idejo rešijo Delovni list 6. 
 

 
  



Dijakom dam navodila za izvedbo predstavitve svojega poslovnega modela. 
Ponudim jim šeleshamer in samolepilne listke, vendar se vsi brez izjeme odločijo za 
predstavitev na listu A3. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Predstavitev poslovne ideje: Dijaki v treh do petih minutah predstavijo svojo 
poslovno idejo. Na izbiro imajo, ali poslovno idejo predstavi skupina kot celota ali le 
izbrani član(i) skupine. 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Sledi samoevalvacija dijakov 
 

 
 

Izziv vodil: Aleksander Medveš, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje 


