
GENERIRANJE IDEJ 
S POUDARKOM NA 

DRUŽBENIH 
INOVACIJAH
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16. 11. 2020, prek Zoom-a





Zdravo, jaz sem Nastja ☺

Kreativnost 

Inovativnost 

Sodelovanje Vodenje 

Pozitivnost 

Šole 

Razmišljanje 













Cilji
• Generirati sveže ideje 

• Najti rešitve težav

• Razviti čut za socialno podjetništvo

• Spoznati sebe in druge

+   Imeti se fajn ☺
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Izjava o omejeni odgovornosti (disclaimer) ☺

Čaka nas … 

➢ Aktivno delo in sodelovanje. 
➢ Usmerjanje misli in osredotočanje. 
➢ Dopolnjevanje, ne razlikovanje.
➢ Razmišljanje kot raziskovanje ne tekmovanje.  

Uživali bodo vsi, ki se radi igrajo s svojimi možgani. 

Manj bodo uživali tisti, ki so radi pasivni. 



Izjava o omejeni odgovornosti (disclaimer) ☺

Včasih vas bom morala prekiniti in preusmeriti naprej. 

Da bo tega čim manj, in da bomo točni, poslušajte in sledite navodilom, prosim. 

9.00 – 10.30: ponovimo, se uskladimo in še malo spoznamo + 15 minutni odmor

10.45 – 11.50: predstavitev idej in izboljšava idej + 10 minutni odmor

12.00 – 13.00: selekcija in vrednotenje idej (4P)+ zaključek, povzetek in nadaljnji koraki 

Na koncu boste (prijetno) utrujeni ☺







KAJ JE 
TO?

Kreativnost



Pogovorili smo se že … 

♥ - Kaj je 
kreativnost? Kaj 
meni pomeni?

♣ - Kdaj 
uporabljamo 
kreativnost? 

Kdaj jo 
potrebujemo?

♠ - Katera 
orodja in 
tehnike 

poznamo? 
Katera 

uporabljamo? 

♦ - Kaj 
naredimo za 

čim več 
sodelovanja in 
kreativnosti v 

timu?



♥



Kreativnost … 

= zamisliš si nekaj, česar še ni bilo 

= povezuješ domišljijo, znanje in veščine 
in jih spreminjaš v nove zamisli



Merilo kreativnosti …

= presenečenje, 

navdušenje nad novimi zamislimi!



Inovativnost …

= uresničiš nove ideje 

= spreminja nove zamisli v nov denar/korist uporabnikov, avtorjev in lastnikov



Merilo inovativnosti … 

= nova praktična korist, vrednost, ne zgolj 
ekonomska, tudi družbena, tudi v počutju, 
odnosih.



Družbena inovacija 

Nove uresničene 
ideje (produkti, 

storitve, sistemi), 

ki učinkovito 
odgovarjajo na 
potrebe družbe

IN ustvarjajo nove 
družbene odnose 
in sodelovanja.

Primer … Menti







♦



Na katerih področjih življenja in dela potrebujete kreativnost in inovativnost? 



V KATERIH
PRIMERIH

NE 
POTREBUJETE

KREATIVNOST IN 
INOVATIVNOST? Ustno ali v Chat



♣



A ste še kaj opazili na to temo od našega prejšnega srečanja?



♠





ZA KAJ VSE LAHKO
TO UPORABLJAŠ?

PODELIMO V 
TROJICAH.

IZBERITE NAJBOLJ
NENAVADNO

IDEJO.

Predstavitev. 



Kaj ste počeli? 
Kako ste razmišljali? 

Najprej divergentno (nizali)
Potem konvergentno (izbirali) 

Predstavitev. 



1. Raziskovanje 
možnosti

2. Odločitev za 
eno od možnosti

Divergentno 
razmišljanje

Konvergentno 
razmišljanje



Najprej

DIVERGENCA: 

ustvarjanje alternativ – veliko možnosti

Nato

KONVERGENCA: 

izbiranje – odločitev za nam pravo možnost

Divergenca DivergencaKonvergenca Konvergenca



Opredeljevanje izziva

Iskanje idej in rešitev

Izvedba rešitve
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Tri univerzalne stopnje kreativnega razmišljanja 



Divergentno razmišljanje Konvergentno razmišljanje

Vse možne poti do rešitve

• pretočnost/fluentnost: 
generiranje večjega števila 
idej.

• prilagodljivost/fleksibilnost: 
generiranje idej različnih vrst, 
povezovanje idej iz različnih 
področij.

• izvirnost/originalnost: 
generiranje nenavadnih idej.

Osredotočanje na ‚bistveno‘:  

• logično sklepanje, 

• ena sama pravilna rešitev,

• natančno določen postopek 
reševanja. 



Pravila divergence





MOJ IZDELEK ALI REŠITEV, 
KI LAHKO POSTANE DEL REŠEVANJA

(SOCIALNIH, OKOLJSKIH…) PROBLEMOV

JE … (V CHAT)





S.C.A.M.P.E.R.



S - SUBSTITUTE - nadomesti en ali več sestavni del z nečim drugim.

C – COMBINE - poveži ali združi dva ali več sestavnih delov med seboj ali s čem novim. 

A - ADAPT /ADD - prilagodi kak sestavni del ali dodaj kakšnega novega.

M – MODIFY - spremeni barvo, obliko, pomen, lastnosti.
M – MAGNIFY - povečaj, razširi, pretiravaj.
M – MINIMISE - pomanjšaj, zožaj, skrajšaj. 

P – PUT TO  OTHER USES - najdi nove načine, kako lahko isti sestavni del še uporabljamo.

E – ELIMINATE - odstrani lastnosti, žrtvuj podrobnosti.

R – REARRANGE - preuredi sestavni del ali njegov del, od zadaj naprej, od  znotraj navzven, v novem zaporedju.

S.C.A.M.P.E.R.



Zapiši si svojo 
socialno podjetniško idejo 

• Čim natančneje jo opiši! 

• Naredi si čim bolj konkreten seznam 

• - sestavnih delov tega predmeta, storitve, sistema, 

• - nabavnih, proizvodnih, prodajnih kanalov, 

• - želenih partnerjev, dobaviteljev, strank  … 

• Vsaj 16 sestavnih delov



„NI VSAKA IDEJA DOBRA,
A BREZ VELIKO IDEJ TUDI DOBRIH NI.“ 

EDWARD DE BONO, SEPT. 2014, DELO





S.C.A.M.P.E.R.

S – SUBSTITUTE: nadomesti en ali več sestavni del z nečim drugim.

• Kaj lahko nadomestimo, da bi nekaj izboljšali?

• Kako lahko nadomestim kraj, čas, materiale ali ljudi?

• Ali lahko zamenjamo en del za drugega ali spremenim katerekoli dele?

• Ali lahko koga zamenjam?

• Ali lahko spremenim pravila?

• Ali naj spremenim ime?

• Ali lahko uporabim druge sestavine ali materiale?

• Ali lahko uporabim druge procese ali postopke?

• Ali lahko spremenim svojo obliko, barvo, hrapavost, zvok ali vonj?

• Ali lahko to idejo uporabim za druge projekte?

• Ali lahko spremenim svoje občutke ali odnos do njega?



S.C.A.M.P.E.R.

C – COMBINE: poveži ali združi dva ali več sestavnih delov med seboj ali s čem novim. 

• Katere ideje, materiale, funkcije, procese, ljudi, izdelke ali komponente lahko združimo?

• Ali lahko kombiniramo ali združimo to ali ono z drugimi stvarmi?

• Kaj lahko združimo, da bi povečali število uporab?

• Kaj lahko združimo, da bi znižali stroške proizvodnje?

• Katere materiale bi lahko združili?

• Kje lahko ustvarim sinergijo?

• Kateri so najboljši elementi, ki jih lahko združim, da dosežem določen rezultat?



S.C.A.M.P.E.R.

A - ADAPT /ADD: prilagodi kak sestavni del ali dodaj kakšnega novega.

• Kateri del izdelka bi lahko spremenili?
• Ali lahko spremenimo značilnosti komponente?
• Ali lahko iščemo navdih v drugih izdelkih ali procesih, vendar v drugačnem 

kontekstu?
• Ali lahko poiščemo rešitve v preteklosti? 
• Katere ideje bi lahko prilagajali, kopirali ali si izposodili od drugih ljudi?
• Katere procese bi se morali prilagoditi?
• Ali lahko prilagodimo kontekst ali ciljno skupino?
• Kaj lahko prilagodimo tako ali drugače, da bi dosegli ta rezultat?



S.C.A.M.P.E.R.

M – MODIFY - spremeni barvo, obliko, pomen, lastnosti.

M – MAGNIFY - povečaj, razširi, pretiravaj.

M – MINIMISE - pomanjšaj, zožaj, skrajšaj. 

• Kaj lahko povečamo ali povišamo?
• Kaj lahko ublažimo ali odstranimo?
• Ali lahko pretiravamo ali pretirano poudarimo barve, velikost, gumbe ...?
• Ali lahko povečamo ciljno skupino?
• Kaj lahko naredimo višje, večje ali močnejše?
• Ali lahko povečamo hitrost ali pogostost?
• Ali lahko dodamo dodatne funkcije?
• Kako lahko dodamo vrednost?
• Kaj lahko odstranimo ali naredimo manjše, kompaktneje, nižje, krajše ali lažje? 
• Kaj lahko poenostavimo, razdelimo ali oslabimo?



S.C.A.M.P.E.R.

P – PUT TO  OTHER USES: najdi nove načine, kako lahko isti dejavnik še 
uporabljamo.

• Za kaj je to  zadevo še mogoče uporabljati?
• Kako bi to lahko uporabljal otrok? Ali starejša oseba?
• Kako bi to lahko uporabljali ljudje z različnimi invalidnosti?
• Katera druga ciljna skupina bi lahko imela koristi od tega izdelka?
• Katere druge vrste uporabnikov bi potrebovale ali želele to zadevo?
• Kdo ali kaj drug bi jo lahko uporabil?
• Ali jo lahko uporabljajo ljudje, ki niso tisti, za katere je bila prvotno namenjena?
• Ali obstajajo še kakšni novi načini za uporabo tega v sedanji obliki?
• Če bi lahko spremenili to zadevo, za katere druge možnosti bi jo lahko 

uporabljali?



S.C.A.M.P.E.R.

E – ELIMINATE: odstrani lastnosti, žrtvuj podrobnosti.

• Kaj lahko odstranimo, ne da spremenimo funkcijo te zadeve? 

• Ali lahko zmanjšamo čas ali sestavni/-e del/-e? 

• Kaj bi se zgodilo, če bi odstranili neko komponento ali njen del? 

• Ali lahko zmanjšamo napor? 

• Ali lahko znižamo stroške? 

• Kako lahko poenostavimo zadevo? 

• Kaj ni bistveno ali potrebno? 

• Ali lahko odpravimo pravila? 

• Ali lahko naredimo nekaj manj? 

• Ali lahko razdelimo to zadevo na različne dele? 

• Kaj lahko odpravimo, če kaj naredimo?



S.C.A.M.P.E.R.
R – REARRANGE: preuredi idejo ali njen del, od zadaj naprej, 

od  znotraj navzven, v novem zaporedju.

• Kaj lahko nekako preuredimo na nek način? 

• Ali lahko zamenjamo komponente, vzorec ali postavitev? 

• Ali lahko spremenimo hitrost ali časovni razpored? 

• Kaj bi naredili, če bi ta zadeva (izdelek ali postopek) delal obratno? 

• Kaj lahko prerazporedimo kako, da se kaj zgodi?



IZBERI TISTE 
3 IDEJE, 

KI SE TI ZDIJO 
NAJBOLJ 

POTENCIALNE

GLEDE NA TO, 
KJE SI IN KAM 

ŽELIŠ PRITI 



3O-SEKUNDNA
PREDSTAVITEV

(KDOR ŽELI)



VREDNOTILI BOMO 2 
IZBRANI IDEJI:

NAJBOLJ 
PROVOKATIVNO IN 

NAJBOLJ POTENCIALNO



Zapišite PREDNOSTI: 
Kaj je DOBREGA pri ideji? (najmanj 5 za vsako idejo, 3 min)

Zapišite POTENCIALE: 
Kaj DRUGEGA še lahko storite, kam vas ideja še lahko vodi? 3 min

Zapišite POMISLEKE: 
Kaj je SLABEGA pri ideji? (najmanj 5 za vsako idejo, 3 min)

Zapišite, kako bi lahko PREMAGALI slabosti.
(vsaj 3 rešitve za 1 pomislek, 5 min)

VREDNOTENJE
Pretehtajte sezname rešitev do določene mere



VREDNOTENJE
Pretehtajte sezname rešitev do določene mere

Prednosti

(vsaj 5)

Potenciali

(kam ideja še vodi)

Pomisleki

(vsaj 5)

Kako bi jih lahko 
Premagali

4P: divergentno 
vrednotenje



VREDNOTENJE (Appraise)

Konvergiramo
Ovrednotite vsako idejo in izberite najboljšo

Ovrednotite vsako idejo po kriterijih:
0 (nič), 1, 2, 3 (največ)

VREDNOST ORIGINALNOST IZVEDLJIVOST VAŠ KRITERIJ

1. IDEJA 0 / 1 / 2 / 3

2. IDEJA 

(3. IDEJA) 

Vaš izziv



3O-SEKUNDNA
PREDSTAVITEV

(KDOR ŽELI)



NADALJNJI 
KORAKI: KAJ točno:

KDO točno: JAZ

DO KDAJ točno:

Kolikor se le da natančno KAKO: 

(vsak pri sebi)







▪ info@nastjamulej.com

▪ www. nastjamulej.com

▪ www.12DejavnikovInoviranja.si. 

▪ www.maratonpozitivnepsihologije.si

Lepo mi je bilo v vaši 
družbi ☺

Nastja Mulej
041 540 866  

Na Facebooku: 
▪ 6 klobukov z Nastjo Mulej, 
▪ 12 dejavnikov inoviranja, 
▪ Pozitivna psihologija za boljše življenje  

mailto:info@nastjamulej.com
http://www.debono.si/
mailto:info@nastjamulej.com
http://www.12dejavnikovinoviranja/
http://www.maratonpozitivnepsihologije.si/
http://debono.si/kako-imeti-ustvarjalne-ideje-o-knjigi

