
           
    

 
Projekt financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 
 

V šolskem letu 2020/2021 je naša šola stopila v projekt 

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti 

 

Izvedli bomo naslednje aktivnosti: 
 

1. Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do 

podjetnosti. 

 
2. Izvajanje vikend aktivnosti - Start up weekend - za spodbujanje razvoja lastne 

ideje učencev ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani 

učencev. 

                                                

 

Aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti  

Program 

aktivnosti 

Delavnice Z ustvarjalnostjo in kreativnostjo do podjetništva 

 

Opis predvidenih 

aktivnosti 

Naša šola je že od nekdaj povezana s književnostjo. Imenovana 

po slavnem pisatelju Prežihovem Vorancu že desetletja ponosno 

predstavlja dom stotinam nadobudnih učencev. Zato smo se 

odločili, da bo naša vsebina povezana z umetnostjo. V okviru 

šolskega programa ter vrste kreativnih delavnic bomo v obdobju 

september – oktober 2020 učencem predstavili odlična orodja 

Design Thinkinga z vsemi elementi za osvežitev in v spomin 

Prežihovemu Vorancu. Ustvarjalne delavnice, seveda skozi ZUIP 

program, bodo imele za cilj osvežiti in približati vizualni izgled 

šole, celostno grafično podobo in logotip za prava protokolarna 

darila.  

Otrokom bomo predstavili 3 sklope orodij: orodja razumevanja, 

orodja pridobivanja idej ter orodja prototipiranja skozi niz 

priporočenih iger, ter jih seznanili s tehnikami pridobivanja 

informacij, razpoznavanja in reševanja problemov, povezovanja 

z lokalno skupnostjo, tehnikami ustvarjanja idej, različnimi 

metodami in tehnologijami prototipiranja ter razvijali sposobnosti, 

ki so potrebne za uspešno realizacijo idej (ustvarjalnost, 



samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, akcijsko 

naravnanost, pozitivizem …). Hkrati bomo pri učencih spodbujali 

razvijanje zavesti o podjetništvu ter jih oborožili z znanji dela v 

timu ter javnega nastopanja.  

 

Pripravljena vsebina za 22 ur dela z učenci: 
Uvod v podjetništvo: Ustvarjalnost, kreativnost, podjetnost in 
podjetništvo 

• Kako rešiti problem: Design Thinking 

• Opredelitev problema (Vaja: Kam na počitnice) 

• Razumevanje uporabnika (Vaja: Intervju) 

• Oblikovanje idej (Vaja: viharjenje možganov) 
 
Postopek izdelave, preskušanja in implementacije rešitve: 

• hitro prototipiranje (Vaje: likovno ustvarjanje, priprava 
načrta in/ali prototipa,) 

• testiranje rešitev 

• dejanska realizacija (Vaja iskanja informacij, pregleda 
možnosti, cen, možnosti …) 

• uporaba Canvasa: tehnike začetnih faz Canvasa: 
postopkov zaznavanja in razumevanja problema ter 
postopkov pridobivanja in oblikovanja idej za rešitev 
problema, postopki prototipiranja in vizualizacija idejne 
rešitve problema (risanje, modeliranje, fizična izdelava), 
opredelitev uporabniške rešitve, izvedba ustrezne 
spremembe rešitve na podlagi preverjanja prototipov, 
opredelitev merila za uspešno pretvorbo ideje v rešitev, 
opredelitev časovnega okvirja po fazah, določitev 
skupine, vloge posameznikov in njihove naloge, roke za 
izvedbo in pričakovane rezultate, opredelitev potrebnih 
materialov in pogojev za izvedbo rešitve. 
 

Izvedba rešitev do čim višje stopnje. 
Predstavitev ideje: prezentacija pripravljenega Canvasa, (vaja 
uspešnega prezentiranja, delo v timu). (Vaja: tekmovanje za 
najboljše pripravljen Canvas). 
 

Sodelujoča šola Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor 

Zunanja 

mentorica 

mag. Barbara Pribožič Leka, univ. dipl. oec. 

Podatki za 

izkazovanje 

izpolnjevanja 

splošnih pogojev 

za zunanjega 

mentorja 

Ga. Pribožič Leka ima 8. stopnjo izobrazbe, govori dva tuja jezika 

in od 2003 uspešno vodi podjetje za poslovno svetovanje in 

promocije PS marketing d.o.o. Ima 15 let mednarodnih izkušenj 

na področju managementa, med drugim tudi na delu v tujini. 

Podatki za 

izkazovanje 

Ga. Pribožič Leka je v šolskem letu 2019/2020 kot zunanji mentor 

vodila projekt »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti« 



izpolnjevanja 

dodatnih 

pogojev za 

zunanjega 

mentorja 

na OŠ Rada Robiča Limbuš, kjer so izvedli aktivnosti 

podjetniškega krožka in start up vikend. V zadnjih 2 letih je ga. 

Pribožič Leka v okviru svojega podjetja uspešno mentorirala več 

posameznikov, med njimi tudi mladostnike do 26. leta, ki so se 

znašli na začetku svoje kariere po metodologiji Design Thinking 

in lean start up. Med številnimi lahko na zahtevo pridobimo 

podpisana potrdila o volunterski pomoči več kot 10 mladostnikom 

v smislu svetovanja o poklicni usmeritvi kot tudi pomoč pri pripravi 

osnovnega poslovnega načrta za preverbo svojih idej. 

  

Načrtovano število ur zunanjega mentorja: 16 

  

Načrtovani termini izvajanja aktivnosti: september - oktober 

2020 

Navedba 

predvidenih 

učiteljev pri 

izvedbi 

aktivnosti  

 

Mojca Andrej, učiteljica slovenščine 

Vlado Vučič, učitelj likovne umetnosti 

Tjaša Vošinek, učiteljica računalništva 

Navedba 

lokacije izvedbe 

aktivnosti 

Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor 

 Predvideno število sodelujočih učencev: čez 30 v skupini (po 

zahtevi poziva) 

 Predvideno število ur neposrednega dela z učenci: 22 

 Predvideno obdobje izvajanja aktivnosti: september – oktober 

2020 

Predvideni 

rezultati  

aktivnosti v 

okviru 

posamezne 

sodelujoče 

skupine 

(pripravljen 

poslovni model 

Canvas, ipd) 

 

Učenci bodo pripravili rešitev problema: priprava celostne podobe 

šole, priprava in realizacija poslovnih daril, s poslovnim modelom 

Canvas. 

Ali je predvideno 

povezovanje 

izvedbe 

prijavljenih 

aktivnosti z 

drugimi šolami. 

V tem kontekstu v prvi fazi ni predvideno povezovanje z drugimi 

šolami. Predavanja nameravamo prilagoditi ciljni skupini 11-15 

let, višji razredi osnovne šole, ter jih v drugi fazi ponuditi drugim 

šolam v smislu izmenjave dobrih praks ali drugim šolam, ki še ne 

izvajajo nobene od aktivnosti ZUIP. 

 
 



Izvajanje vikend aktivnosti – Start up weekend - za spodbujanje razvoja lastne 
ideje učencev ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani 
učencev 
 

Program 

aktivnosti 

START UP WEEKEND 

 

 

Opis 

predvidenih 

aktivnosti 

Vikend: START UP 

Umetnost, s posebnim poudarkom na književnosti, je rdeča nit 

šole. Da bi otrokom omogočili samoudejanjanje na več področjih, 

imamo v mislih več možnosti, ki jim jih bomo ponudili: glavna 

ideja je priprava in konkretna realizacija spominskega 

kotička (ali stene) v čast Prežihovemu Vorancu, ob kateri bi 

uredili tudi kotiček zlatih učencev z vsem, kar spada zraven: 

najprej bomo prostorsko iskali primerne lokacije, iskali ideje, kaj 

bi dejansko naredili kot »pravi« spomin – poiskali optimalno 

rešitev, pripravili načrte s prototipom, če bo možno, opravili 

kontrolo ter se vrnili v prostorsko, časovno, finančno in tehnično 

načrtovanje ideje.  

 

Učencem bomo omogočili, da postane njihova ideja trajen in 

praktičen spomin na šoli – z vsemi elementi podjetnosti in 

podjetništva. Hkrati bomo delali tudi na organizaciji dogodka: 

uradni otvoritvi širši javnosti. S tem bomo še posebej poudarili 

pomembnost povezovanja s širšo skupnostjo ter dodali še 

elemente organizacije dogodka. 

30 sodelujočih učencev bo s pomočjo tehnike Design thinkinga 

usvajalo orodja razumevanja ter s pomočjo orodij pridobivanja 

idej (za realizacijo dogodka) in izdelavo prototipov (skic in 

terminskega in akcijskega plana za dogodek) pripravilo predloge 

za dogodek. Učenci bodo iskali ideje za vsebino, lokacijo, število 

sodelujočih, pripravili tekste, kontaktirali sodelujoče, napisali 

pismo za občino in pripravili vabilo in naredili čim več korakov k 

dejanski implementaciji njihove ideje.  

 

Na start up vikendu bi tako v skupinah pripravili vsebinske ideje 

za scenarij, narisali prizorišče, naredili spiske potrebnih 

aktivnosti ter spisali tudi vse potrebne dokumente in vabila 

za širšo javnost. Finale tega vikenda je predstavitev idej komisiji 

ter nagrada za najboljše vsebinsko in kvalitativno opredeljeno 

delo. K dodani vrednosti vsekakor spada tudi delo v timu, piljenje 

javnega nastopa ter dejanska uporaba Canvasa kot metode, ki 

posameznika dejansko pripelje od ideje do končnega izdelka. 

 

Sodelujoča 

šola 

 

OŠ Prežihovega Voranca Maribor 



Navedba 

zunanje 

mentorice 

mag. Barbara Pribožič Leka, univ. dipl. oec. 

 Načrtovano število ur zunanje mentorice: 18 

 Načrtovani termini izvajanja aktivnosti: oktober - november  

2020 

Navedba 

predvidenih 

učiteljev pri 

izvedbi 

aktivnosti  

 

Mojca Andrej, učiteljica slovenščine 

Vlado Vučič, učitelj likovne umetnosti 

Tjaša Vošinek, učiteljica računalništva 

Navedba 

lokacije 

izvedbe 

aktivnosti 

 

OŠ Prežihovega Voranca Maribor 

 Predvideno število sodelujočih učencev:  30 

Navedba 

predvidene 

metodologije 

pri izvedbi 

aktivnosti  

 

Design Thinking, Canvas, metodologija Lean 

 Predvideno število ur neposrednega dela z učenci: 22 

 Predvideno obdobje izvajanja aktivnosti: oktober - november  

2020 

Predvideni 

rezultati  

aktivnosti v 

okviru 

posamezne 

sodelujoče 

skupine 

(pripravljen 

poslovni model 

Canvas, ipd) 

 

Projekt bo vsebinsko in teoretično predstavljen z uporabo 

poslovnega modela Canvas. Učenci bodo sposobni razumeti 

tehniko Design thinkinga, s konkretno realizacijo ideje pa bomo 

poskrbeli za njihovo aktivnost, spodbujali bomo kreativnost na 

več nivojih, z optimizmom pospremili njihovo željo po spremembi 

in jih naučili praktične uporabe procesa. 

Ali je 

predvideno 

povezovanje 

izvedbe 

prijavljenih 

aktivnosti z 

drugimi šolami. 

 

V prvi fazi bomo začeli z realizacijo sami, v okviru projekta pa 

bomo z ostalimi šolami na strokovni ravni izmenjavali izkušnje ter 

tako ustvarili maksimalne pogoje za uspešno realizacijo projekta.  

 

Zgoraj navedene aktivnosti bodo vključene v Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/2021. 

Povzetek po Prijavi na poziv (B. Pribožič) zapisala Mojca Andrej. 

 


