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Spoštovani, 

Živimo v času, ko je potrebno hitro pridobiti nov poklic ali pa se izuriti v neki novi veščini. 

Pravila, ki so veljala za prejšnje generacije, ko je bil poklic identiteta posameznika, ne 

veljajo več. Vse več je povezovanja in prepletanja različnih disciplin, vse z namenom, da 

se zadosti potrebam trga, kupca in posameznika. In ravno zato, ker je danes na izzive 

poslovanja pogosto treba gledati z druge perspektive, se vse bolj brišejo meje med 

različnimi poklici in poslovnimi pristopi. Kot geografinja, ki je nedavno vstopila v svet 

poslovne analitike, sem se soočila ravno s tem. 

To okolje se mi je sprva zdelo precej drugačno in nisem čisto razumela, kaj pomeni pojem 

»poslovni analitik«. A ko sem spoznavala pristope, ki jih uporabljajo poslovni analitiki, sem 

ugotovila, da imata ti dve vedi pravzaprav veliko skupnega.  

 

 

Geograf se ob opazovanju 

pokrajine sprašuje, kako in zakaj 

je nekaj nastalo ter kako vsi 

elementi (relief, podnebje, 

človek, ...) sovplivajo.  

Podobno je pri poslovnem 

analitiku, le da on proučuje 

sovpliv vseh deležnikov v nekem 

procesu. Sprašuje se, kdo je 

vključen v proces, čemu in zakaj 

je neka sprememba potrebna ter 

kako bodo skupaj prišli do 

ustrezne rešitve. 

 

 

Geografija se, glede na predmet proučevanja, deli na več področij, iz česar izhajajo različni 

profili oziroma specializacije geografov (pedogeograf, hidrogeograf, …). Nič kaj drugače ni 

pri poslovnem analitiku - poznamo različne profile, glede na to, na katero področje se 

nanaša njegovo delo (projektno vodenje, poslovanje, informatika, …). 

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


 
 

In končno, geografski prikaz nekega procesa je pregleden zemljevid, z legendami in 

oznakami; zemljevid poslovnega analitika pa je model procesa, ki na razumljiv način prikaže 

sicer kompleksen potek nekega projekta. 

 

Prišla sem torej do spoznanja, da se da na poslovno analitiko pogledati tudi iz druge 

perspektive in da je geograf v bistvu svojevrstni poslovni analitik. Kdo ve, mogoče pa bo v 

prihodnje tudi iz te povezave vzklil nov poklic: Poslovni geograf. 

 

                            POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA 

  
 

 

 

POSLOVNE VLOGE: 

 

PM BPM CIO MNG VEN IT BI AG MKT HRM BA 
* pojmovnik poslovnih vlog je na dnu dokumenta 
 
 

PRIMER IZ PRAKSE 

 

Govorite jezik žirafe ali 
jezik šakala? 

Vloga poslovnega analitika v podjetju 

je povezovalna, od strateške do 

izvedbene ravni. Veščine za 

usklajevanje raznolikosti, 

transformacijo odpora do sprememb in 

reševanje komunikacijskih ovir so med 

ključnimi orodji za poslovnega 

analitika. Predstavljamo učinkovit 

pristop, ki se uporablja za povezovanje 

in premoščanje konfliktov, temelji na 

modelu ameriškega psihologa Marshalla 

Rosenberga, utemeljitelja nenasilne 

komunikacije. 

 

Preberi članek >> 

 

 

Vidnost potreb - kako 
ustaviti ustavitev projekta 

Odločevalci se odločajo za potrditev ali 

ukinitev projekta praviloma na podlagi 

pričakovane donosnosti projekta in težav, ki 

jih slutijo pred ali so že nastopile med 

izvedbo projekta. Žal se (bodoči) sponzorji v 

pričakovani donosnosti osredotočajo 

predvsem na stroške in manj na poslovne 

koristi oziroma učinke, ki jih bo prinesel ali 

omogočil projekt. Še manj pa preučijo 

https://slovenia.iiba.org/sites/slovenia/files/IIBA_mesecniki/mesecnik_iiba_avgust_2016-povezovalno_komuniciranje_za_ba_svetlana_saljic.pdf


 
 

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

 
 

 

                         AKTUALNO V IIBA SLOVENIJA 

 

 

IIBA ŠOLA POSLOVNIH 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 uspešnejše 
soočanje z izzivi poslovanja. 
 

Modularna zasnova šolanja omogoča postopno spoznavanje s poslovno analitičnimi pristopi, od 
osnovnega nivoja za tiste, ki se s poslovno analitiko še spoznavate, pa do profesionalnega nivoja 
za vse, ki si želite z mednarodno priznanima certifikatoma CBAP in CCBA pridobiti naziv 
profesionalnega poslovnega analitika in si s tem odpreti vrata v svet. 
 

Novost letošnjega leta je tudi nov certifikat ECBA za BA začetnike. Več o tem si preberite med 
novostmi, na dnu dokumenta. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA  
 

 

 

pomembnost potreb, ki so v ozadju 

projekta. 

Preberi članek >> 

 

http://www.iiba.org/Certification-Recognition/CBAP-Designation.aspx
http://www.iiba.org/Certification-Recognition/CCBA-Certification.aspx
http://www.iiba.org/Certification-Recognition/certification2016.aspx
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
https://slovenia.iiba.org/sites/slovenia/files/IIBA_mesecniki/mesecnik_iiba_avgust_2016-vidnost_potreb-kako_ustaviti_ustavitev_projekta_ales_stempihar.pdf


 
 

DOGODKI IIBA SLOVENIJA V LETU 2016 
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 pa IIBA uvaja nov način certificiranja.  

Dodana sta dva nova certifikata, za poslovne analitike z manj izkušnjami (ECBA®),  

kot tudi za poslovne analitike z dolgoletnimi izkušnjami (CBATL®). 

 

Več o novem certificiranju si preberite tukaj 

 

 
 
 

http://www.iiba.org/Certification-Recognition/certification2016.aspx
http://www.iiba.org/Certification-Recognition/certification2016.aspx
https://slovenia.iiba.org/sites/slovenia/files/IIBA_mesecniki/2016_prihajajo_novi_certifikati_erih_skocir.pdf


 
 

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 

 

mailto:Milena.Karanovic@slovenia.iiba.org
https://posta.domovanje.com/?_task=mail&_action=show&_uid=6300&_mbox=INBOX.IIBA&_caps=pdf%3D1,flash%3D1,tif%3D0#https://mobile.twitter.com/IIBASlovenia
https://posta.domovanje.com/?_task=mail&_action=show&_uid=6300&_mbox=INBOX.IIBA&_caps=pdf%3D1,flash%3D1,tif%3D0#https://www.facebook.com/IIBA-Slovenia-Chapter-1083915878297286/?fref=ts
https://posta.domovanje.com/?_task=mail&_action=show&_uid=6300&_mbox=INBOX.IIBA&_caps=pdf%3D1,flash%3D1,tif%3D0#https://www.linkedin.com/groups/2716586
mailto:Milena.Karanovic@slovenia.iiba.org

