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“Skupnost je organizem, ki za svojo blaginjo 
potrebuje dinamične strukture (ljudi, 
pristope, orodja), ki so sposobne 
neprestanega prilagajanja in 
preoblikovanja v dobro posameznika in 
celote.”   

mag.Violeta Bulc, InCo konferenca 2010  



 “5000 let stari model uspešne družbe: Etični ustroj družbe vpliva na 

ustroj gospodarstva, ki vpliv na ustroj države, ki vpliv na ustroj civilne družbe, ki 
vpliv na ustroj etike družbe .... “ 

etika družbe 

gospodarstvo 

država 

civilna družba 

Stabilen razvoj 



Sistemski pristop iz sredine… 

posameznik tim skupnost družba 



Sodobni voditelji, sodobni vaščani … 

posameznik tim skupnost družba 

Napredno voditeljstvo: 
-Koordinacija 
-Usmerjanje 
-Motiviranje 

-Vzpodbujanje 
-Povezovanje 

-------------------------- 
-Zaupanje in spoštovanje 

socialni kapital 

varen prostor 

jasna “pravila igre” 

razvojna sredstva 

Model je intelektualna lastnina Vibacom d.o.o., 2009 
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Evolucija okolja…. 

Faze evolucijskega razvoja sistema 

Delovno  
okolje 

Učeče  
okolje 

Misleče  
okolje 

Ozaveščeno okolje 

Produktivnost Intuicija Kakovost Inovativnost 

*intelektualna lastnina Vibacom d.o.o. 
 Sedanjost Prihodnost 

Delavnost Modrost Znanje Ustvarjalnost 
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InLoCom – model inovativne 
lokalne skupnosti 
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VVU 
(Šole, vrtci) 

Lokalni gostinci 
in prehrambeni 

obrati 

Lokalna 
gospodinjstva 

Zadruge  

Inovativna družba 

Socialno 
podjetništvo  

NVO 
Sonaravno 

Kontrolirano 
Lokalni zaslužek 

Večja neodvisnost 
Samozavest  



Tudi LS naj imajo sodobne 
pristope v planiranju…. 

Akcijski načrt 

Vizija, poslanstvo, vrednote, ključne sposobnosti skupnosti 

Ključni cilji in strategije skupnosti 

Cilji in strategije  

(gospodarstvo, družbeno okolje ) 

Podporni cilji in strategije  

(okolje in prostor, občinska struktura)  

Dodatni kriteriji uspešnosti in ukrepi za  

obvladovanje rizikov 

P
ro

je
k
ti
 

Model planiranja 

CILJNO,  
NA OSNOVI KLJUČNIH 

SPOSOBNOSTI IN 
ELEMENTOV IDENTITETE 



Participativni modeli 

Delo po 
skupinah 

Delo po 
skupinah 

Razvojni 
načrt po 

posamezn
ih sklopih 

Projektna 
skupina 

Ključni 
Ljudje  

Razvojni načrt 

občine 

Kristalizacija 

pobud 
Kristalizacija 

pobud 

*intelektualna lastnina Vibacom d.o.o. 
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E-demokracija, množično zajemanje idej s 

terena v okviru začrtanih smernic 

globljenga družbenega pomena 



Vsebinski okvir - model 

Razvoj Blaginja Varnost 

Blaginja/ 
index sreče 

Socialni 
 kapital 

BNP ... 

Vrednote 
ustanovitelja 

Strateška  
načela 

*intelektualna lastnina Vibacom d.o.o. 
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Inovacijski ekosistem in LS 

InCo model deležnikov  
Inovacijskega prostora 

(intelectual property of Vibacom) ODNOSI/ 
DIALOG 

DELEŽNIKI 

DRŽAVA 
(agencije 

In politika) 

NEVLADNE 
ORGASNI- 

ZACIJE 

UMETNIKI IN  
USTVARJALNA  
INDUSTRIJA 

MEDIJI  
(InJo) 

INŠTITUTI  
(RAZISKAVE  
IN RAZVOJ) 

LOKALNE  
SKUPNOSTI 

PODJETJA 

UNIVERZE 

VZGOJNO  
IZOBRAŽEVALNI 

SISTEMI 

Deležniki  
inovacijskega  

prostora 



“Temelj sodobne družbe je 
odprt medstrukturni dialog.” 

V.Bulc, InLoCom konferenca 2011  



   Kaj pa vi? 
 
Kaj vam je najbolj ostalo v spominu? 
 
 Kje vidite priložnost zase? 
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Hvala, 
 

Violeta 
 
 

www.vibacom.si 
www.incogibanje.si 
www.aktualno.biz 
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O Vibacomu.....       11 let uspešnega delovanja  

Vibacom je hiša poslovnih rešitev za trajnostno rast in inovativne preboje. Vibacomove dejavnosti 
temeljijo na inovativni metodologiji MABS in lastnih orodjih, ki spodbujajo inovativnost in 
dolgoročno stabilno rast poslovnih sistemov in drugih organizacij.  

 
Vibacomove ključne dejavnosti zajemajo: 

- oblikovanje razvojnih strategij za podjetja in ostale organizacije, 
- vzpostavljanje infrastrukture in procesov za “odprto inoviranje” in iskanje novih priložnosti  
- oblikovanje načrtov razvoja zaposlenih (HRM strategije), 
- spodbujanje celostnega osebnostnega razvoja, 
- izvedba projektov s področja inovacijskega komuniciranja in novinarstva, 
- oblikovanje strategij razvoja inovativnih lokalnih skupnosti. 

 
Vibacom je tudi koordinator InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije, katerega namen je spodbujanje 

aktivnega medstrukturnega dialoga in razvoj orodij za trajnostni razvoj inovativne družbe 
(www.incogibanje.si). 

 
Vibacom je prejemnik dveh glavnih nagrad Feniks (2004, 2006) za slovenski projekt leta na področju 

management consultinga in treh posebnih priznanj v okviru nagrade Feniks (2007, 2008, 2010).  
 
Vibacomovi poslovni modeli so  bili že 7 krat nagrajeni z najvišjimi priznanji za poslovno inovativnost v 

okviru GZS in Forum inovacij. 
 

Vibacomove reference najdete na spletni strani: http://www.vibacom.si/page.php?4  

http://www.incogibanje.si/
http://www.vibacom.si/page.php?4


Reference 

Podjetja: 

 Lek, Helios, Petrol, TPV, Donit Tesnit, Lesnina Emmi, BTC, Elektro Maribor, Sava gumarstvo, Sava 
d.d., Intereuropa, Žito, Adria Mobil, Steklarna Hrastnik Opal, Vinakoper, Terme Radenci, Kostak, HIT, 
DZS, Delo prodaja, Cetis, Adriatic, Aero Papiroti, Alpos, Avto Aktiv, Bartog, Belinka, Dars, Duropack – 
Tespack, Egoles, Elektro Maribor, Finera, Finor leasing, Fit Med, GIZ Gradis, G-M&M, Gospodarska 
zbornica Slovenije, GV Izobraževanje, Hermes Softlab, HT, Hyb, Intereuropa IT, Institut Jožef Stefan, 
Inštitut za metalne konstrukcije, Imko, Jarina, Jezikovni Center International, Kamnoseštvo Šergan, 
Kobal transporti, Kostak, Kovikor, Lek, Livar, Mariborska livarna, Mobitel, Livar Ivančna Gorica, Nektar 
Natura, Obrtna zadruga Železopromet, Oria Computers, Perutnina Ptuj, Petrol Gostinstvo, Radeče 
papir, Raf, RSH,, Savske elektrarne Ljubljana, Sinet, SIQ, Steklarna Hrastnik – Vitrum, Studio 
Moderna, Špica International, Tilia, Varis Lendava, Z&Z, Združenje managerjev Slovenije itd. 

 

Občine, razvojni centri, agencije, vzgojno varstvene ustanove: 

 Občina Dol pri Ljubljani, Občina Domžale, Občina Dobrovnik, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Hrastnik, 
Občina Trebnje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstvo za informacijsko 
družbo, Center za razvoj Litija (Srce Slovenije), Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije (RRA LUR), Tehnološka agencija Slovenije – TIA, Regionalni tehnološki center Zasavje, LAS 
Zasavje, Upravna enota Ljubljana, preko 60 slovenskih osnovnih šol, srednjih šol in vrtcev 

 

 Ostale reference najdete na spletni strani: http://www.vibacom.si/page.php?4 
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http://www.vibacom.si/page.php?4


Mag.Violeta Bulc, PMBA, univ.dipl. ing.rač.in inf. 
• Mag. Violeta Bulc je inovatorka, podjetnica, ustanoviteljica in direktorica podjetja Vibacom d.o.o., 

katerega poslanstvo je razvoj okolij za trajnostno rast in inovatvne preboje. Razvija orodja in rešitve, ki 

so usmerjene v spodbujanje dolgoročne organske rasti podjetij na osnovi ključnih sposobnosti in 

vrednot. Verjame v človeka in njegovo ustvarjalno moč. Verjame v evolucijo in izjeme, ki spreminjajo 

njen tok. Verjame v moč pozitivne energije in čisto misel, ki ustvarja pogoje za razcvet pravih vsebin. 

Verjame v moč kolektivne zaveti in gibanj, ki povezujejo. Verjame, da mora tehološki razvoj služiti 

človeku za razvoj blaginje, ustvarjanje dodane vrednosti in odkrivanje novih meja mogočega. Uči se ob 

številnih vprašanjih, ki jih vedno znova postavljata Pina Maja in Žiga. Učita jo preprostosti, 

neposrednosti in naravnega obnašanja. Uči se od lokalnih in globalnih projektov. Uči se od življenja, ki 

ji vedno znova dovoli vpogled v svoje nove dimenzije. Uživa v poslovnih izzivih strank in partnerjev, 

tehnološkem napredku in evoluciji sveta, ki vzpodbujajo njeno poslovno rast in razvoj sebstva. Ključni 

projekti: Vibacom (www.vibacom.si), InCo gibanje za inovativne preboje (ww.incogibanje.si), 

Svetovalni odbor za razvoj inovacijskega novinarstva Univerza Stanford, predmet Inovacijski in 

inovativni management na DOBI, Uprava Umanotere, Svet za inovativno družbo pri Državnem Svetu 

RS, Nadzorni svet Global Compact, Upravni odbor združenja storitvenih dejavnosti, Združenje 

Manager, Društva slovenskih inovatorjev. Strokovni svet Ne-odvisen.si 

• Ključne nagrade in priznanja: 2 Feniks nacionalni nagradi za svetovalni projekt leta (2004, 2006),32 

Feniks nagrade za izjemen svetovalni projekt (2007,2008, 2010), 7 nagrajenih inovacij, nosilka 

priznanja za izjemne dosežke na področju inovativnosti Združenja slovenskih inovatorjev (2010), 

zmagovalka California Open v TaeKwanDo, vrhunska košarkašica in slovenska prvakinja v metu 

kopja. 

• www.vibacom.si; www.incogibanje.si; www.aktualno.biz  
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Mag.Violeta Bulc…. 
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Izobrazba: 

PMBA, IEDC Bled School of Management, 2004 

MSc, Information Systems, Golden Gate University,  

  San Francisco, California, 1991 

Elektro Falkulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1988 

Sundoor trainer certification for personal growth  

  and development, Sierra Nevada, California, 2008 

Shamanic Academy, Scotland, 2008 

Academy of Martial Arts (black belt in  

  Tae Kwan Do & Hap Ki Do), California 1994 

  

Key links: 

 www.vibacom.si   

 www.movement.si, www.incogibanje.si  

 www.violeta.si, www.aktualno.biz 

 http://www.youtube.com/watchv=NxABDkVcdW0&playnext=1&list=PL54F8763316889D86  

  

 

http://www.vibacom.si
http://www.movement.si
http://www.incogibanje.si
http://www.violeta.si
http://www.aktualno.biz/
http://www.youtube.com/watchv=NxABDkVcdW0&playnext=1&list=PL54F8763316889D86

