
 

 

Spoštovani, 

 

verjetno se tudi vi soočate z izzivi ob izvajanju vaših delovnih zadolžitev in odgovornosti. 

Kupci in nadrejeni želijo od vas vse več znanja in to na različnih področij. Nove zadeve 

vam običajno poberejo dodaten čas in povzročajo skrbi. Morda pa bi želeli samo svoje 

delo opraviti bolje in s tem narediti vtis na sodelavce. Kar potrebujete so dodatne 

kompetence. 

 

Prav za vsako poslovno vlogo uporabne dodatne kompetence so usmeritev naše 

šole IIBA poslovno analitičnih pristopov. Uporabljajo jih zaposleni v tako 

poznanih podjetjih kot so: IKEA, Walmart, Visa,T-Mobile, Deutsche Bank, Rolls-Royce, 

Boeing, General Motors, British Gas, Erste Group Bank AG, Allianz, Johnson Control. 

 

V praksi so IIBA kompetence nepogrešljive v vseh poslovnih vlogah – potrebne so v tako 

v novejših (kot sta CDO in DPO), kot tudi v bolj tradicionalnih poslovnih vlogah (kot npr, 

vodja poslovnega razvoja, produktni in projektni vodja, lastniki procesov). 

 

Številni zadovoljni udeleženci naše šole vedno znova izpostavljajo še eno vsem znano 

bolečino, to so sestanki. Mnogi med njimi imajo izkušnjo izgube časa, nekateri tudi 

zadrego, kako bi sami bolje izpeljali delovni ali projektni sestanek.  Za njih in za vse vas 

imamo posebno delavnico, kjer se lahko naučite veščin obvladovanja sestankov s tremi 

različnimi tehnikami. Vsaj ena od njih bo sigurno »prijela« tudi v vašem poslovnem okolju. 

Vabim vas k raziskovanju vsebine v nadaljevanju! 

Katarina   

Kot novo zaposlena v IIBA Chapter Slovenia tudi sama nadgrajujem svoje kompetence 

z IIBA pristopi 

https://slovenia.iiba.org/sl/izjave-udelezencev-izobrazevanj


Strokovna članka 

 

Brezplačni IIBA dogodki 

 

 

 

 

Na dogodku boste izvedeli vse ključne informacije o IIBA poslovnih pristopih, 

kompetencah poslovnega analitika, o IIBA združenju, IIBA šoli in IIBA mednarodnih 

certifikatih. Število mest na dogodku je omejeno, zato si rezervirajte svoje mesto še 

danes! Prijavite se lahko tukaj.  

 

Kako poslovno analitične 

kompetence pomagajo DPO-ju? 

Povezava do članka >> 

 

So what does a business analyst 

actually do? 

Povezava do članka >> 

 

 

http://www.iiba.si/
https://slovenia.iiba.org/sl/event/iiba-info-dogodek-2018-3
https://slovenia.iiba.org/sites/slovenia/files/IIBA_mesecniki/mesecniki_clanki/mesecnik_iiba_februar_2018_clanek_gdpr_in_ba_es.pdf
https://elabor8.com.au/what-does-a-business-analyst-actually-do/
http://www.iiba.si/
https://slovenia.iiba.org/sites/slovenia/files/IIBA_mesecniki/mesecniki_clanki/mesecnik_iiba_februar_2018_clanek_gdpr_in_ba_es.pdf
https://elabor8.com.au/what-does-a-business-analyst-actually-do/


Več informacij in prijava >> 

 

Vabljeni na krajšo delavnico o trenutno 

zelo aktualni tematiki - implementaciji 

uredbe GPDR in dela DPO v vaše 

podjetje po poslovno analitičnem 

modelu(BACC). Zagotovite si hitro, 

pravočasno in predvsem kvalitetno 

izvedbo! 

 

6.3.2018 

 od 17.00 do 19.00 ure 

 

 

Naučite se izpeljati boljše sestanke in s 

tem prihranite čas za ostale zadolžitve. 

Pridružite se nam na interaktivni 

praktični delavnici 3 Tehnike 

obvladovanja sestankov, kjer se boste 

skozi simulacijo sestankov seznanili s 

tremi učinkovitimi tehnikami za boljše 

obvladovanje sestankov.  

13.3.2018 

 od 17.00 do 19.00 ure 

  

Več informacij in prijava >> 

 

BREZPLAČNO (prihranek 60 EUR) za člane IIBA, za udeležence INFO 

dogodka (6.3.2018) in udeležence spomladanskega semestra šole IIBA poslovno 

analitičnih pristopov (27.3.2018)! 

Za vse ostale je cena 30 € + DDV/dogodek (60 € + DDV za oba dogodka). 

IIBA šola poslovno analitičnih pristopov 

 

IIBA šola poslovno analitičnih pristopov je namenjena vsem tistim, ki želite nadgraditi 

svoje poslovne kompetence, ne glede na poslovno vlogo. Prijavite se lahko tukaj. 

 

https://slovenia.iiba.org/sl/event/iiba-info-dogodek-2018-3
https://slovenia.iiba.org/sl/event/delavnica-3-tehnike-obvladovanja-sestankov
https://slovenia.iiba.org/sl/event/iiba-info-dogodek-2018-3
https://slovenia.iiba.org/sl/event/iiba-info-dogodek-2018-3
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola
https://slovenia.iiba.org/sl/event/iiba-info-dogodek-2018-3
https://slovenia.iiba.org/sl/event/delavnica-3-tehnike-obvladovanja-sestankov
https://slovenia.iiba.org/sl/iiba-sola


Največji IIBA dogodek pri nas  

 

 

Kot smo poudarili v uvodniku so IIBA poslovno analitični pristopi namenjeni različnim 

poslovnim vlogam, konferenca ki jo predstavljamo v nadaljevanju je tako  primerna 

za tradicionalno poslovanje, kot tudi za digitalno poslovanje. Konferenca ni 

namenjena zgolj IIBA poslovnim analitikom, temveč je primerna tudi za zadolžene za 

strateške kupce, vodje in zaposlene v marketingu in prodaji, vodje in za zaposlene v 

razvoju produktov in storitev, za  CIO in CDO ter za vse druge, ki so neposredno ali 

posredno v stiku s kupci. 

Business Analyst as Voice of the Customer 

 Models and Techniques for Customer’s Desired Outcome 

 

 

 

Letos gostimo 4. balkansko konferenco poslovne analitike z vodilno temo Business 

Analyst as Voice of the Customer - Models and Techniques for Customer’s 

Desired Outcome, ki je največji dogodek s področja poslovne analitike pri nas.  

Obljubljamo vam odlično izkušnjo mednarodne konferenca z udeleženci iz 

celotne  EU, z najbolj priznanimi mednarodnimi govorci, kot je Michael Hinshaw (avtor 

svetovne uspešnice: Smart Customers, Stupid Companies) in mnogi drugi. 

14.-15. maj 2018 

Early Bird vstopnice so že na voljo! 

Več informacij in prijava  

 

 

https://balkanbaconference.org/
https://balkanbaconference.org/
https://balkanbaconference.org/


Humor 

 

 

 



 

POSLOVANJU DODAJAMO VREDNOST  

 

 

http://www.iiba.si/

