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Predavanje bo namenjeno vsem, ki jih zanimajo sodobni pristopi k razvoju 
poslovnih idej ter kako poteka evolucije poslovnih sistemov, 
ustvarjanja dodane vrednosti in voditeljstva. Prav tako boste izvedeli 
na predavanju, zakaj je čas za misleča okolja in kako se ta okolja razvijajo, predvsem pa, 
kako lahko tudi sami prispevate k razvoju ozaveščenih okolij znanja. Za vse, ki želijo začeti 
s svojim podjetjem je tovrstno znanje izjemno pomembno, saj mora podjetnik poznati 
globalno-lokalne trende poslovnih okolij, kako se ta spreminjajo, kako se v toku sprememb 

orientirati in delovati proaktivno. Vsak pravi podjetnik zna izkoristiti 
spremembe v okolju v svoj prid. Razumevanje evolucije poslovnih sistemov 
in ustvarjanja vrednosti, ob ustreznem vodenju in sistematičnemu razvoj idej prispeva k 
močnemu dvigu inovacijske aktivnosti v organizacijah.
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Stopi iz škatle 

“out of the box”

Znebi se škatle.

Stopi ven, na odprto polje
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Ali ste pripravljeni na nekaj novega?

Kaj pa veselje?
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Sprostitev, kisik, ….

energija …..
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Nikola Tesla

700 patentov, vizionarski duh

•Izmenični električni tok
•Turbina
•Indukcijski, večfazni elektro motor
•Vrteče magnetno polje
•Brezžična tehnologija
•Elektrogravitacija
•Radijski oddajnik
•Učinkovitejši prenos električne energije na daljavo
•Brezžični prenos energije
•Po njegovih načrtih izdelali prvo hidroelektrarno na Niagarskih slapovih
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Evolucija odnosa do inovacij

Razvoj inovacijskih konceptov

Inovacije v ponudbi 
vrednosti 

Produktne, 
tehnološke in 
procesne 
inovacije

Inovativni 
poslovni modeli Organizacijski 

modeli (sodelovanje 
in skupinske inovacije)

Odprte 
inovacije

Poslovni ekosistemi 
(network vs network)
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Vir: A.T. Kearney, 2009

Tehnološka inovacija ni predpogoj za preboj. Uspešna komercializacija inovacije je tesno povezana z 
inovativnim poslovnim modelom. 

Inoviranje 
NAVAD

(o.p.: Vibacom 

2012)
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Video: http://www.youtube.com/watch?v=NxABDkVcdW0
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Poslovna evolucija

Faze evolucijskega razvoja družbe

Delovna

družba

Učeča

družba

Misleča

družba

Ozaveščena 

družba

Produktivnost IntuicijaKakovost Inovativnost

*intelektualna lastnina Vibacom d.o.o.

Delavnost ModrostZnanje Ustvarjalnost

Medstrukturni tim  

Prispevanje

Ključne sposobnosti in 
vrednote

Monopolne tržne niše

Mreža

Odnosi 
++
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Intelektualne 
sposobnosti

Emocionalne
sposobnosti

Fizične
sposobnosti

Duhovne
sposobnosti

Energijske 
sposobnosti

Socialne
sposobnosti

Vir: Vibacom, 2010

6 dimenzij ččččloveka
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Vpliv polja srččččne energije
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Ustvarjanje dodane vrednosti 
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PROIZVOD

STORITEV

REŠITEV

Celovite rešitve z 
vgrajeno tehnologijo in 

storitvami

Celovite storitve z 
vgrajeno tehnologijo

Rast 
dodane 

vrednosti

B2B

B2C
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Kaj pa sodobne oblike voditeljstva

Hierarhično/
funkcijsko

Procesno 
Mrežna/
odnosi 

DelovanjeDisciplina Sodelovanje Prispevanje

Pajčevina

od zgoraj navzdol spredaj
(push pull)

od znotraj navzven
(innovativno voditeljstvo,
inovacijsko voditeljstvo, 

voditeljstvo z zgledom/impulzom)
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Kaj pa sodobne oblike voditeljstva

Zaupanje
Spoštovanje

Video: http://www.youtube.com/watch?v=yvbW02JGDq4
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Vizualizacija

“EGO”
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Hvala, Violeta

vioelta.bulc@vibacom.si


