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Spoštovani, 

Verjetno vsi poznate zgodbo treh mušketirjev, Athosa, Porthosa in Aramisa (projektni 

vodja, lastnik procesa in vodja informatike), ki se borijo za čast svoje domovine 

Francije (podjetja). Pridruži se jim še četrti član d`Artagnan (poslovni analitik), ki pomaga trem 

mušketirjem, da se rešijo iz različnih zagat. D`Artagnan v resnici sprva ni bil med glavnimi junaki 

- mušketirji, a brez njega te zgodbe ne bi bilo. Morda lahko celo rečemo, da mušketirji brez njega 

ne bi zmagali. 

 

Tu bi se lahko naš uvodnik končal, a v ozadju zgodbe (projekta), ki nam je ostala v spominu 

po povezanosti v skupnem boju do zmage, oziroma po sloganu »Eden za vse, vsi za enega!«, je 

bil pravzaprav tipičen zaplet med kraljico (stranko), kraljem (sponzorjem) in kraljičinim 

ljubimcem (konkurenco). Morda se boste spomnili, da je bil predmet interesa tudi diamanta 

verižica (poslovni učinki/koristi projekta), na katero je bilo prav tako vezano 

precej dogajanja. A ker ta del zgodbe ni bil tako zelo izpostavljen, je marsikdo nanj preprosto 

pozabil; v spominu mu je ostalo ali veliko mečevanja ali pa udarni slogan.  
 

Tudi pri projektih je običajno tako - ali se spomnimo le kopice težav, vezanih na njegovo 

izvedbo, ali pa super občutka, ko smo vsi dihali za enega in eden za 

vse.    

  

 

Osrednji del tokratnega mesečnika predstavljata članek in (rahlo zakrit) primer iz prakse, ki 

https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-mesecnik
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola


 
 

govorita o kibernetiki. Tudi kibernetika namreč temelji na skladnosti in povezanosti 

subjektov (mušketirji) in objektov (meči, ogrlica z diamanti).  
 

Sledi predstavitev IIBA šole poslovno analitičnih pristopov, ki je namenjena vsem 

že znanim junakom: projektnim vodjem, vodjem IT-ja, lastnikom procesov, managerjem, 

poslovnim analitikom, pa tudi drugim, ki so pomemben del celotnega filma: razvijalcem IT 

rešitev, udeležencem agilnih pristopov, analitikom podatkov.  
 

Na koncu boste našli še napovednik naslednjih "BA filmov", od katerih je najbližji BA informativni 

dogodek, ki bi mu lahko rekli tudi "avdicija igralcev" za naš naslednji film.  Nanj se lahko 

prijavite tukaj.  Se vidimo / beremo / snemamo! 

 

                                                 ČLANEK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
POSLOVNE VLOGE: 

PM CIO CEO IT BA  
* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta 
 

PRIMER IZ PRAKSE 

 

Kibernetski pogled na IT 
svet, BA in PM 

Kibernetika, je znanost, ki se ukvarja z 

obnašanjem tehničnih, sociotehničnih 

in družbenih sistemov. Poslovna 

analitika in projektno vodenje v 

kibernetskem svetu 

predstavljata temelje za vpeljavo IT 

sistemov v sociotehnično okolje.  

 

Preberi članek >> 

 

 

 

Kibernetika in ERP sistemi 

ERP sistem, ki ga uporabljajo zaposleni v 

podjetju, je v svetu kibernetike 

sociotehnični sistem, ki temelji na 

ideji tesne povezanosti vseh virov 

organizacije.  

V realnosti se tesna povezanost izgubi in v 

ospredje pride modulna zasnova.  
 

Poslovni analitik je tu v vlogi prepoznave 

pomanjkljivosti sistema in predloga 

rešitve, projektni vodja pa v vlogi 

implementacije rešitve. 

https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
https://slovenia.iiba.org/sl/event/brezplacni-info-dan-2992016
https://slovenia.iiba.org/sl/event/brezplacni-info-dan-2992016
https://slovenia.iiba.org/sl/prijava-na-izobrazevanje
https://slovenia.iiba.org/sites/slovenia/files/IIBA_mesecniki/Mesecnik_IIBA_september_2016_Clanek_Kibernetski_pogled_na_IT_svet_BA_in_PM_Gasper%20Sladic.pdf


 
 

POSLOVNE VLOGE: 
PM CIO CEO IT BA                                                                  
* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta 

 
 

 

                         AKTUALNO V IIBA SLOVENIJA 

 
 

IIBA ŠOLA POSLOVNO ANALITIČNIH PRISTOPOV 

 

Jeseni bomo v IIBA Slovenija pričeli s poslovno šolo IIBA, ki nudi prilagojena izobraževanja za 
posamezne poslovne profile in vam prinesla dodatna znanja ter kompetence za uspešnješe 
soočanje z izzivi poslovanja. 
 
Modularna zasnova šolanja vam v prvem, osnovnem sklopu omogoča spoznavanje temeljnih 
načel poslovno analitičnih pristopov. Temu sledi personaliziran sklop izobraževanj glede na 
vašo obstoječo poslovno vlogo, novo pozicijo, ki si jo želite osvojiti, ali preprosto v pomoč 
obvladovanju izziva, ki je pred vami. 
 

Za najbolj ambiciozne in tiste, ki svojo priložnost iščete v mednarodnem okolju, pa bo še 
posebej zanimiv profesionalni modul, k ponuja intenzivno pripravo na pridobitev enega 
od mednarodno priznanih certifikatov: ECBA*, CBAP in CCBA, ki odpirajo vrata v številna 
mednarodna podjetja, kot so: General Motors, Ford, Lloyds Banking Group, Deutsche Bank, 
Shell,  Rolls-Royce, Boeing, Delta Airlines, Walmart. 
 

ECBA* certifikat je namenjen začetnikom v poslovni analitiki, ki z delom na tem področju še 
nimajo izkušenj. Več o tem si preberite med novostmi, na dnu dokumenta. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA  

DOGODKI IIBA SLOVENIJA V LETU 2016 

Preberi članek >> 

 

http://www.iiba.org/Certification-Recognition/Benefits-of-IIBA-Certification/What-is-Professional-Certification.aspx
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
https://slovenia.iiba.org/sites/slovenia/files/IIBA_mesecniki/Mesecnik_IIBA_september_2016_Primer_iz_prakse_Kibernetika_in_ERP_sistemi%20_Gasper%20Sladic.pdf


 
 

september - oktober 2016 
 
 
 
 
 
V prikazu na desni si lahko 
pogledate, kaj za vas 
pripravljamo  
v IIBA Slovenija  
in kaj zanimivega se nam obeta  
v okviru združenja IIBA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             NOVOSTI S PODROČJA IIBA CERTIFICIRANJA 

 
 
 
Od 
1. 

oktobra dalje IIBA uvaja nov način certificiranja.  
 

Dodana sta dva nova certifikata: 
CBATL - za izkušene poslovne analitike  

 ECBA - za začetnike  
 

Tokrat bomo več pozornosti namenili slednjemu, saj je dobrodošla novost za vse, ki se šele 
srečujete s poslovno analitiko in tiste z manj izkušnjami na BA področju. 

 

KORISTI, KI JIH PRINAŠA ECBA CERTIFIKAT: 

 
•  Dokazilo vašim kupcem, konkurentom, dobaviteljem, zaposlenim in investitorjem,  

da uporabljate najboljše prakse s področja poslovne analitike 
 

•   Osnovo za vzpostavitev in izvajanje poslovno analitičnih praks v skladu z vodnikom za 
poslovno analitiko BABOK®, ki predstavlja najvišji standard za delo poslovnih analitikov v svetu 

 
•  Možnost za strokoven razvoj vaših kadrov 



 
 

 
• Dokazilo, da ste zavezani BA praksam in načinu dela, ki je vse bolj prepoznan kot  

sestavni del vsakega uspešnega projekta. 
 

 Več  
 

 
 
 

POJMOVNIK POSLOVNIH VLOG  

PM    -   projektni vodja                     
 
BPM  -   lastnik procesov 
 
CIO   -   vodja informatike 
 
MNG  -   manager 
 
VEN   -   IT ponudnik 

IT    -   razvijalec IT rešitev               
 
BI    -   analitik podatkov 
 
AG   -   nosilec agilnih metod 
 
MKT  -   tržnik, produktni vodja 
 
HRM  -   kadrovik 

 

  

 
  

   
 

 

IIBA Slovenija, Društvo poslovnih analitikov 

W: www.slovenia.iiba.org 

E: Milena.Karanovic@slovenia.iiba.org 

T: +386 31 569 864 

 

 

     POSLOVANJU DODAJAMO VREDNOST 
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