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Predavanje obravnava naslednje teme:

1. Faze v procesu razvijanja idej.

2. Tehnike za ustvarjanje idej za inovativno poslovanje 

3. Kako izbrati najboljšo idejo. 

4. 2 dejavnosti za uporabo ustvarjanja in izbire idej

3.1.2 Kako ustvariti ideje za oblikovanje inovativnega
poslovanja



Inovativne ideje

Če želite ustanoviti podjetje, morate
najprej imeti idejo o novem poslu.
Ključ do uspeha v poslu sta odlična
zamisel in znanje, kako jo uresničiti.

Pomembno je, da to idejo prenesemo
v prakso in jo uresničimo z
dobičkonosnim poslovnim modelom,
ki nam omogoča ustvarjanje
bogastva.

Predstavljamo nekaj tehnik za razvoj
inovativnih idej za vaše socialno
podjetje.
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Če ste med tistimi, ki menijo, da niso dovolj pametni, da bi prišli do idej, ste 

celoten koncept razumeli napačno. 

Če menite, da nimate dobrih idej, je najverjetneje razlog v tem, da se ne 

trudite, da bi jih uresničili. 

Uspešni ljudje ne čakajo, da jim ideje padejo v naročje. Upoštevajo postopek 

in se trudijo, da bi ves čas prihajali do novih idej.



V procesu razvijanja idej za nov izdelek ali storitev so tri glavne faze. Vsaka faza
ima drugačen cilj:

1. Ustvarjanje idej: V tej fazi iščemo čim več idej. Ni pomembno, ali so dobre ali
slabe, saj v tem primeru v resnici ni dobrih ali slabih idej. Želimo vse, kar vam
pride na misel.

2. Izberite ideje: V drugi fazi je treba izbrati idejo, ki ima na podlagi več meril
večji potencial. Tu je cilj zmanjšati število možnosti, gre za fazo, v kateri si
prizadevate ohraniti ideje z največjim potencialom za nadaljnje delo.

02 Faze v procesu razvijanja idej



Tehnike za ustvarjanje idej

Ključ do ustvarjanja idej je, da si vztrajno
prizadevate, da bi možgani začeli razmišljati,
potrebujete pa tudi potrpežljivost.

Opredelitev briljantne ideje je subjektivna in tisto,
kar se vam zdi odlična ideja, se lahko drugim zdi
običajno.

Najpreprostejši način pridobivanja dobrih idej je,
da si jih zamislite čim več. S treningom bodo vaši
možgani postajali vedno boljši.

V nadaljevanju so navedene dobre tehnike za
ustvarjanje idej.
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❑Dnevno predstavite 5 idej:
Ni pomembno, od kod prihajajo in kako grozni
so. Zato pustite domišljiji prosto pot.

Tehnike za ustvarjanje 
idej

❑ Izkoristite čas za razmišljanje
Če vsak dan namenite 15-30 minut časa za
razmišljanje, boste lažje dosegli jasnost pri
doseganju svojih ciljev.

Ideje ne pomenijo le ustanovitve novega podjetja
ali iskanja kreativne rešitve za težave, s katerimi se
sooča na tisoče ljudi.

Iskanje načinov, kako se izboljšati na majhne
načine, so ideje same po sebi.
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❑ uporabo znanja z enega področja na
drugem.

Ko razmišljate o idejah, se ne branite uporabiti
svojega strokovnega znanja z različnih področij.

Na svoje celotno znanje glejte kot na ogromno
sestavljanko.

Ko zapolnite več delov, se začnete zavedati celotne
slike.

Tehnike za ustvarjanje 
idej
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❑ Izpostavite se širšim izkušnjam
Od vaše izpostavljenosti in znanja je odvisno, kako
daleč in široko razmišljajo vaši možgani.

Vaše misli so omejene na vaš krog zavedanja.

Ne glede na to, kako zmogljiv je vaš proces
ustvarjanja idej, ne morete priti do idej na
področjih, o katerih ne veste ničesar.

To lahko storite tako, da berete, se pogovarjate z
ljudmi zunaj vaše družine ali kolegi in se naučite
več o področju, ki vas zanima.

Tehnike za ustvarjanje 
idej
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❑ Analizirajte svet okoli sebe in trg
Svoje vsakodnevne izkušnje lahko uporabite za
poglobljeno razmišljanje o svojem območju. Imeli boste
veliko priložnosti, da si zamislite zamisli na podlagi tega,
kar vidite in slišite okoli sebe. Lahko si na primer
ogledate trgovino na drobno in se vprašate: "Kaj bi
naredil bolje, če bi bil lastnik tega podjetja?".

❑Bodite radovedni in zbirajte več
informacij:

Zato se lahko udeležujete delavnic in konferenc,
tednikov, poslovnih srečanj in sodelujete z drugimi
podjetji, kar vam bo pomagalo, da se boste zavedali, kaj
se dogaja na trgu.

Tehnike za ustvarjanje 
idej
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❑ Prepoznavanje priložnosti za inovacije:
Pri tem je treba razumeti slabosti obstoječih podjetij. Če
industrija ni zadovoljna s temi izdelki, obstaja priložnost
za inovacije, za ustvarjanje novih izdelkov ali storitev, ki
ustrezajo zahtevam. Primer je Uber, ki je s svojo mobilno
aplikacijo revolucionarno spremenil storitev najema
avtomobila z voznikom.

❑ Ideje poiščite širše, ne le v industriji:
Najboljše inovativne ideje pogosto ne prihajajo iz
samega sektorja, temveč od drugih. Henry Ford je na
primer zamisel o proizvodni verigi mesnopredelovalne
industrije povezal s proizvodnjo avtomobilske industrije,
kar je privedlo do velikega povečanja obsega
proizvodnje vozil in delovne sile.

Tehnike za ustvarjanje 
idej
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❑Dobre ideje lahko pridejo od strank:
Ankete med strankami, družbeni mediji in tržne
raziskave pomagajo razumeti spremembe, ki jih
zahtevajo stranke. Ne gre za inoviranje za inoviranje,
temveč je treba razumeti potrebe strank, da bi razvili
boljšo storitev ali izdelek.

Tehnike za ustvarjanje 
idej
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❑ Izvedite natečaj, poiščite ideje na
fakultetah

Na nekaterih šolah za tehnologijo in menedžment
so inkubatorji, ki študentom pomagajo pri
ustvarjanju projektnih idej, od sončne energije do
ravnanja z odpadki in novimi izdelki.

Nekatera podjetja organizirajo tekmovanja na
univerzah in ponujajo nagrade. Poiščite univerze v
svojem kraju.

Tehnike za ustvarjanje 
idej
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Brainstorming in Brainwriting
Namen obeh tehnik se ujema: ustvariti čim več
idej brez filtriranja, vendar se razlikujeta:

❑ Pri brainstormingu udeleženci v skupini
povedo svoje ideje. Pri pisanju možganov se
vsak del postopka izvaja individualno.

❑ Pri brainstormingu lahko nekatere ideje
nadgradimo z drugimi, kaotično in sproti. Pri
pisanju možganov je vse zbrano na papirju.
Vključene so bile tudi ocene idej.

❑ Pisanje v možganih je običajno krajši
postopek.

Tehnike za ustvarjanje 
idej



Ta dejavnost se izvaja v skupinah. Vodja razdeli
razred v manjše skupine. Predviden čas za
dejavnost je 45 min.
Za izvedbo popolne seje pisanja možganov morate
upoštevati več korakov.
Najprej mora vodja izbrati izziv ali temo za
ustanovitev novega podjetja.
V tem primeru je izziv "preprečevanje zavržene
hrane v supermarketu".
Napišite zamisli o ustanovitvi podjetja, ki bi
pomagalo rešiti to težavo.
Oglejte si dejavnost v platformi.

12 Aktivnost 1. Brainwriting za 
generiranje idej



Tehnike za izbiro idej

Če ste prišli do te točke, boste ugotovili,
da imate veliko idej, na desetine idej,
zapisanih ali na steni, polni listkov.
Zdaj moramo izbrati tistega, za katerega
menimo, da ima največji potencial.
V ta namen lahko uporabite nekatere od
naslednjih tehnik.
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Tehnike za izbiro idej
Oblak z oznakami
Običajno se uporablja, kadar imamo veliko idej, od 100
naprej. Postopek je naslednji:

❑ Vsako idejo zapišite na listek,

❑ Prilepite jih na steno ali večjo površino,

❑ Od tega trenutka dalje so razvrščeni po skupnih
temah. Te teme se lahko med postopkom
spreminjajo.

❑ Vsakemu oblaku dajte naslov, ki odraža novo idejo.

Na primer, ustvarjamo ideje za oblikovanje nove obutve
in združimo vse ideje, ki so povezane z materiali za
podplat obutve. Lahko imamo skupino "ekoloških
materialov" in drugo "materialov, ki dihajo". Na koncu s
to tehniko ustvarimo močnejše koncepte in ideje, ki
vključujejo različne možnosti.
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Tehnike za izbiro idej

Glasovanje
Gre za klasično tehniko, čeprav lahko uporabite različne
različice.

To je lahko prosto glasovanje v ekipi ali skupno
glasovanje, če je glasovanje odprto za celotno
organizacijo.

Uporabite lahko tudi "glasovanje po parih", ki vključuje
primerjavo idej 2 proti 2. Uporabite lahko brezplačno
spletno orodje Allourideas.org, ki vam omogoča nakup
vnesenih idej 2 proti 2 in naredi lestvico z
najzanimivejšimi.
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Tehnike za izbiro idej

Soglasje
Ekipa razpravlja o najboljših in najslabših
možnostih, ki jih ima za vsako od idej, da bi
dosegla dogovor. Uporabite lahko "Šest miselnih
klobukov" Edwarda de Bona, da prevzamete
različne vloge in ugotovite, kakšne so prednosti in
slabosti vsake od idej, da na koncu dobite
najboljše.

Interpunkcija
Zadnja tehnika izbire je ocenjevanje idej s
številčno vrednostjo na lestvici. Gre za pripravo
kontrolnega seznama z vrsto spremenljivk in meril
za ocenjevanje idej in razvrstitev najboljših.
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Dejavnost 2. "Šest klobukov
razmišljanja“ metoda za izbiro idej  

Udeleženci analizirajo vse različne poglede na
poslovno zamisel in nato ugotovijo, ali je res
uporabna. Ena od prednosti pri tem je, da morajo
ljudje sodelovati, zbirati strokovno znanje in misli
drug drugega, kar vodi k bolj konsolidiranemu
projektu. To spodbuja tudi gradnjo ekipe.

Za začetek imamo 6 klobukov različnih barv. Vsaka od
teh barv ima globlji pomen, kar omogoča boljše
razumevanje različnih videnj določene ideje. Vsaka
ekipa bo "nosila" enega od 6 klobukov (vizijo).

Kot lahko vidite, je vsaki barvi (ali klobuku) dodeljeno
ime/vloga. To pomeni, da morate razviti mnenja, ki so
skladna z vlogo/kapico, ki jo imate. Zdaj bomo
pregledali vsak klobuk, da bi bolje razumeli, kakšna je
njegova vloga.

Oglejte si dejavnost v platformi
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Dejavnost 2. "Šest miselnih 
klobukov" za izbiro idej  

Beli klobuk: predstavlja nevtralno in objektivno
stališče. Sicer pa morate podati stališča, ki
temeljijo na obstoječih podatkih, brez kakršne koli
presoje. Vendar ne pozabite, da tu delite mnenja
in ne dejanskih dejstev.

Rdeči klobuk: v nasprotju z belim klobukom je tu
cilj, da predstavite svoje mnenje, ki temelji na
vaših čustvih, intuiciji in presoji. Drugi člani ekipe
ne smejo podati negativnih povratnih informacij o
tem, kaj oseba meni. Želite, da se vsak kandidat
svobodno izrazi.

Črni klobuk: tokrat podajte negativna mnenja. Z
drugimi delite, zakaj menite, da projekt ni
obetaven, in pokažite vse težave, za katere menite,
da bodo ovirale projekt in da ne bo uspešen.
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Dejavnost 2. "Šest miselnih 
klobukov" za izbiro idej  

Rumeni klobuk: v nasprotju s črnim klobukom
poudarja vse pozitivne vidike ideje. Pomeni, da v
tem trenutku pokažete motivacijo in navedete
razloge, zakaj tako zelo verjamete v projekt, zakaj
bo resnično uspešen. Po drugi strani pa ostanite
prizemljeni, biti pozitiven ne pomeni biti
nedosleden v svojih izjavah.

Zeleni klobuk: tukaj bodite domiselni. Poiskati
morate ustvarjalne alternative, ki bodo pomagale
odgovoriti na opredeljen problem. Za potrditev
odkritih rešitev lahko uporabite črni in rumeni
klobuk.
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Dejavnost 2. "Šest miselnih 
klobukov" za izbiro idej  

Modri klobuk: lahko mu rečemo disciplinski
klobuk. Oseba, ki ji je dodeljena ta vloga, mora
nadzorovati predvsem celotno sejo. Z drugimi
besedami, nadzornik je odgovoren za
opredelitev problema in konteksta vaje ali tudi
ciljev, ki jih je treba doseči. Določiti mora tudi,
katere so zadržane ideje, in podati izjavo o
napredku projekta.

Trener bo nosil modro kapo. Vsaka skupina,
ustanovljena v prejšnji dejavnosti, bo nosila enega
od preostalih klobukov.

Udeleženci v vsaki skupini podajo mnenja glede
na svojo barvo. Cilj je izbrati 2 ali 3 najboljše ideje
med tistimi, ki so bile izražene v dejavnosti 1.
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