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Slovenija 
intuitivno srce  

Evrope 

2012 - 2014 

Avstralija, 
Indija,  
Velika Britanija,  
Švica 



ČLOVEK 
ORGANIZACIJA 

DRUŽBA 
PLANET 

USTVARJALNOST 

INVENTIVNOST 

INOVATIVNOST 

TRAJNOST 

TIM 

Intelektualna lastnina V.BULC, VIBACOM, 2009 
Razvojno sožitje 
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nastajanje nove civilizacije …. 

evolucija 

involucija 

Bulc, V. (2013, julij) Connecting Evolution and Involution to Create a Positive Foundation for an Eco-Civilization. Taiwan: 
International Conference on Social Environmental Education for an Emerging Eco-Civilization  
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Delavnost Znanje Ustvarjalnost Nezavedno  

Delovno 
okolje 

Produktivnost Kakovost Inovativnost Intuitivnost 

Učeče 
okolje 

Misleče 
okolje 

Ozaveščeno 
okolje 

*Intelektualna lastnina Vibacom d.o.o. 

Faze evolucijskega razvoja sistema 

GLOBALIZACIJA 



INSPIRACIJA	  

ANALIZA 

IDEJA INVENCIJA INOVACIJA 

nezavedno	   zavedno	  

IZBOLJŠAVA	  

ČAS   STROŠEK   PRIHODEK 
Intelektualna lastnina InCo gibanja, 2013 
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RAST VREDNOSTI IN DRUŽBENE ODGOVORNOSTI 

DRUŽBENI 
MODELI 

(Kakšen je moj 
vpliv) 

TEHNOLOGIJE 

(Kaj lahko naredim) 

POSLOVNI  
MODELI 

(S kom  
lahko naredim) 

ORGANIZACIJSKI 
MODELI 

(Kako lahko  
naredim) 

INOVACIJSKI  
EKOSISTEMI 

(Kako lahko 
sobivam) 

Do  2000   2005        2008   2010  2013             2015 in naprej
         

TEHNOLOŠKE 
INOVACIJE 

NE-TEHNOLOŠKE 
INOVACIJE 

SISTEMSKI PRISTOPI 

Intelektualna lastnina Vibacom d.o.o., 2012 



Ključne	  	  
kompetence,	  	  
vrednote	  

InovaGvno,	  inovacijsko	  
komuniciranje	  

InovaGvno,	  inovacijsko	  
vodenje	  

Dinamične	  	  
strukture	  

Varno	  	  
okolje	  

Inovacijska	  kultura	  

Absorpcijska	  sposobnost	  

Tehnologija	  Signali	  s	  trga	  

Model	  množičnega	  inoviranja	  
(intelektualna	  lastnina	  podjetja	  Vibacom)	  

Lokalna	  znanja	  	  
in	  izkušnje	  

Lokalne	  
	  ključne	  

sposobnosG	  	  
in	  vrednote	  	  

INOVACIJSKA	  	  
INFRASTRUKTURA	  (I2)	  

PoliGke,	  orodja,	  
izvedbeni	  
mehanizmi,	  
gibanja	  

Intelektualna lastnina Vibacom, 2012 
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Dodana	  
vrednost	  

Projekt/	  
vsebina	  

Potreba	  	  
(prepoznana,	  
	  ustvarjena)	  	  



GOSPODARSKO	  OKOLJE	  

DRUŽBENO	  OKOLJE	  

BAZIČNE	  RAZISKAVE	  

UPORABNA	  ZNANOST	  

PAMETNI	  IZDELKI,	  STORITVE,	  REŠITVE	  

ZAGOTAVLJANJE  
MULTIPLIKATIVNIH UČINKOV 

 MEDSTRUKTURNEGA SODELOVANJA 
I4 

(inspiracije, ideje, 
 invencije, inovacije) 

VALILNICA	  NOVIH	  IDEJ	  

NVO 

“START-UP”-i 

SOCIALNA PODJETJA 

PODJETJA 

RAZVOJNE  
STRUKTURE 

INŠTUTUTI 

Intelektualna lastnina Vibacom d.o.o., 2014 



Od zelenega k 
pametnemu 

Od planov k 
modelom 

Od linernega 
k več dimenzionalnemu 

Od verig k 
mrežam 

Od funkcij 
k 
projektom 

Od analitičnega 
k sistemskemu 

Od delavne sile 
k ljudem 

9 
značilnosti, ki 

vodijo v 
spemembe v 

sodobnih 
organizacijah 

Od vertikalnega k 
medstrukturnemu 

od potrošnje 
k trajnosti 

Intelektualna lastnina Vibacom d.o.o., 2013 
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Dejstva 
Rast prebivalstva in rast potrošnje (potreba po hrani, vodi, urbanizacija) 
(od današnjih 7 milijard na 9 milijard do 2050 – prirastek večji, kot je bilo celotno svetovno prebivalstvo leta 
2000) 

Evropsko gospodarstvo še vedno temelji na intenzivni rabi virov  
(temelji  imperialističnih modelov razvoja in mentalnega ustroja – če nimaš, vzemi tam, kjer je, četudi s silo/
vojno) 

Evropska unija se še vedno ukvarja z vzpostavitvijo stabilne ekonomske in 
monetarne unije  
(dokončati proces integracije EMU demokratično in legitimno; omogočiti spremembe temeljnih pogodb EU) 

Očitno je pomanjkanje medsektorskega sodelovanja  in razumevanja 
soodvisnosti  
(prehod z analitičnega k sistemskemu reševanju kompleksnih izzivov; medsebojna soodvisnost gospodarstva 
in družbe) 

ZRAK, TLA, VODA  
3 temeljne komponente za razvoj družbe; vse tri s svojim ravnanjem zastrupljamo, siromašimo in si s svojim 
lastnim delovanjem zmanjšujemo kakovost življenja 



Primeri iz slovenske prakse 
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In 2011/12 

http://www.challengefuture.org/ 

2013 

4 years 

a global platform for 

youth 
empowerment 
(18-30) 

29.500 



InCo	  Movement	  	  
7	  years	  

Over 6.500 people engaged 



20	  let	  isto	  vodstvo	  
(60	  let	  obstoja)	  
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Hvala za vašo pozornost! 

Violeta 

violeta.bulc@viabacom.si  


