
                            

 
 

 

START UP VIKEND PODJETNIŠTVA NA ŠOLSKEM CENTRU KRANJ 

 

V vikendu pred jesenskimi počitnicami od 28. do 30. 10. 2016 je na Šolskemu centru 

Kranj potekal Start Up vikend podjetništva za dijake, ki je potekal v okviru aktivnosti 

»Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI v OŠ in SŠ« s 

podporo Javne  agencije Republike Slovenije za spodbujanje ustvarjalnosti, 

inovativnosti in podjetnosti (SPIRIT).  

Vikend je vodil g. Lojze Bertoncelj iz podjetja 30 Lean s pomočjo šolskih mentorjev 

ga. Nine Zupan Šorli, g. Aljaža Roglja, ga. Aleksandre Frelih in ravnateljice ga. Saše 

Kocijančič. 

Udeležilo se ga je 18 dijakov in dijakinj Srednje tehniške šole in Srednje ekonomske, 

storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj. Dijaki so delovali v strokovno 

mešanih timih. 

V treh dneh so razvijali svoje ideje v podjetne rešitve po metodi vitkega inoviranja. 
Preko problema so iskali rešitve, ki ima tržno vrednost. Razvili so poslovni načrt, 
izdelali prototipe in spoznali osnove vodenja podjetja. V nedeljo so svoje ideje 
predstavili komisiji, ki je izbrala najboljšo med skupinami. To so bili dijaki prvih 
letnikov STŠ ekipe Watt - KIT za električno kolo: Vid Kaltnekar 1. Ma, Jakob 
Katrašnik 1. Ma, Bor Letnar 1. Me in Gašper Rejc 1. Re. Zmagovalci pa so bili za 
komisijo vsi, ki so idejo pripeljali do predstavitve, iskrene čestitke. 
 

Ideje skupin: 

● Brezžična polnilna postaja za mobilnike, 
● Električno kolo, 
● Roler-čevelj in 
● Aplikacija za spremljanje kakovosti in dinamike poučevanja 

 

S tem projektom spodbujamo razvoj osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za 

podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejem tveganja, odgovornost in 

samostojnost. To so tudi vrednote ŠC Kranj. 
 

Vsebina programa: 
 

1.    dan: aktivnosti v obsegu 8 ur: 

- seznanitev udeležencev z namenom, vsebino in cilji dogodka (nosilec aktivnosti: 

zunanji mentor) 

-  medsebojno spoznavanje udeležencev s kreativno nalogo s področja Turizma mladih 

v Kranju 

-  predstavljanje idej, glasovanje za najboljšo idejo, sestavljanje ekip 

-     predstavitev osnovnih teoretičnih podlag o poslovnem konceptu in poslovnem 

modelu, odpravljanju negotovosti, pomenu in načinih testiranja poslovnih idej/rešitev 

na trgu (nosilec aktivnosti: zunanji mentor) 



                            

 
-  delo v skupinah: prepoznavanje nalog, organiziranje dela, obdelava idej 

-   delo skupin na terenu: preverjanje ključnih predpostavk neposredno pri strankah 

(izven stavbe) in prilagajanje poslovnega modela povratnim informacijam 

-  medsebojna predstavitev poslovnega koncepta (problem, segment strank, dodana 

vrednost) 

-   priprava načrta za naslednji dan. 
  

2.    dan: aktivnosti v obsegu 8 ur: 

-  simuliranje vitkega inoviranja z igro »Playing Lean« 

-  uporaba izkušenj igre v realnih situacijah (nosilec aktivnosti: zunanji mentor) 

- delo po skupinah, preverjanje rešitev neposredno pri strankah 

-  predstavitev teoretičnih podlag o oblikovanju vrednosti za stranke oz. trg, cenovnih 

modelih, prodaji in marketingu (nosilec aktivnosti: zunanji mentor) 

- delo v skupinah, koncipiranje in preverjanje prototipov pri strankah 

-  medsebojna izmenjava izkušenj o aktivnostih drugega dne. 
  

3.    dan: aktivnosti v obsegu 8 ur: 

-  navodila za dopolnitev poslovnih modelov in popoldanske predstavitve pred komisijo 

(vodstvo sodelujočih partnerskih šol, 2 predstavnika delodajalcev za PUD sodelujočih 

dijakov, 1 predstavnik MO Kranj) 

- delo v skupinah, dodatna preverjanja pri strankah, priprava predstavitev in nastopov 

- trening nastopov 

- predstavitve pred komisijo, izbor najboljših ekip, podelitev priznanj 

- izmenjava izkušenj. 
 

Aleksandra Frelih in Aljaž Rogelj, mentorja STŠ ŠC Kranj  


