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Razvoj poslovnih potencialov podjetij 
Delavnica za uporabo vizualnih orodij za poslovni uspeh 

 
 
 

NAMEN DELAVNICE 
 

Kot je znano, se mnoga podjetja srečujejo s podobnimi problemi, kot so na primer kako pridobiti kupce, 
kako povečati prodajo, kako in kaj inovirati in tako dalje. Z enostavnimi poslovnimi orodji si lahko 
kompleksne odnose delovanja podjetja vizualno predstavimo, s tem pa olajšamo njihovo razumevanje, 
omogočimo vpogled v možnosti za izboljšave delovanja, razvoj novih idej in zamisli, novih trgov, 
predvsem pa skrajšamo potreben čas za odločitve. Ko ta orodja razumemo in znamo uporabljati, jih 
lahko uporabljamo za številne namene, med katerimi so: 
 
1. Ocena trenutnega položaja podjetja 
V mnogih podjetjih še nikoli niso vizualizirali svoj trenutni model, kar je v bistvu škoda oziroma 
neizkoriščena priložnost za odkrivanje izboljšav, ki lahko hitro privedejo k boljšim rezultatom.  
2. Strateško načrtovanje 
Na ta način si lahko predstavijo smer delovanja v prihodnje, poslovni model, ki bo to smer podpiral in 
razlike med željenim in obstoječim poslovnim modelom. Iz tega pa lahko ugotovijo, kaj in kako bo 
potrebno spremeniti, da bo prehod uspel.  
3. Izboljšanje sodelovanja med oddelki v podjetju 
Običajno so v podjetjih med posameznimi oddelki »meje«. Z vizualizacijo poslovnih modelov 
posameznih oddelkov podjetja lahko dosežemo, da zaposleni znotraj posameznih oddelkov lažje 
razumejo svojo vlogo v procesu in tudi potrebo po sodelovanju za dosego skupnih ciljev podjetja. 
4. Razumevanje svojih strank 
Kanvas poslovnih modelov podjetju omogoči, da bolje razume svoje potrebe svojih strank. To se zgodi 
potem, ko podjetje svojo ponudbo izdelkov ali storitev prevede v ponudbo vrednosti. Ko torej najde 
odgovore na to, katere probleme strank dejansko pomaga odpraviti ali katero delo jim s pomočjo 
ponudbe vrednosti pomaga opraviti.  
5. Razumevanje konkurence 
S pomočjo kanvasa poslovnih modelov lahko analiziramo in predstavimo poslovne modele 
konkurentov. Najverjetneje se pri tem lahko kaj naučimo tako o sebi kot o konkurenci. 
6. Razumevanje zunanjih vplivov na podjetje ali organizacijo 
Vsako podjetje je stalno izpostavljeno zunanjim vplivom, ki jih lahko razvrstimo v štiri osnovne skupine: 
politični, tehnološki, ekonomski in družbeni. Za svoje preživetje in razvoj se mora tem vplivom 
prilagajati. Prilagajanje je lažje, če si te vplive znamo na enostaven način predstaviti in jih razumeti. S 
pomočjo vizualnih poslovnih orodij je to možno. 
 
 

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA 
 

Delavnica je namenjena vsem, ki se srečujejo z izzivi, ki so omenjeni zgoraj. Predvsem ožjemu vodstvu 
podjetja, to vodilnim za omenjena področja. Glede na prijavljene udeležence in izkazan interes glede 
posameznih vsebin, se program delavnice prilagodi potrebam slušateljev. V kolikor želijo svoja znanja 
poglobiti ter orodje uporabiti na konkretnih tematikah, se lahko z izvajalci dogovorijo za nadaljevalne 
delavnice. 
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TERMIN / LOKACIJA 

Termin za izvedbo ter lokacijo dogovorimo z naročnikom. Ne glede na lokacijo (v podjetju, izven 
podjetja) je potrebno zagotoviti aktivno udeležbo in preprečiti motenje izvedbe (mobitel, telefoni, e-
sporočila…). 

PROGRAM 

Delavnice se izvajajo interaktivno na konkretnih primerih.  Na začetni delavnici se udeleženci naučijo 
osnov razumevanja in uporabe sodobnih vizualnih poslovnih orodij.  

Program delavnice: 

9.00 – 10.00 
Poslovni modeli v luči razvojnih izzivov Mag. Vladimir 

Gumilar  

10.00-11.00 

Uvod v poslovne modele in orodja za njihov predstavitev 
in razvoj. Predstavitev kanvasa poslovnih modelov, 
njegove uporabe in učinkov za razvoj poslovnih 
potencialov.  

Andro Gobon 

11.00 – 11.30  Odmor in mreženje 

11.30 – 13.30  
Usposabljanje za razmišljanje o poslovnih modelih in 
povezanost z inovacijskimi procesi v podjetju. Primeri 
inovacij poslovnih modelov. 

Andro Goblon 

13.30 – 14.00  Odmor in mreženje 

14.00 – 16.00  
Praktično delo z uporabo vizualnih orodij in uporabo na 
individualnih primerih iz podjetij. 

Andro Goblon 

IZVAJALEC / PREDAVATELJI 

Predavatelja:  

Mag. Vladimir Gumilar: vodja Slovenskega gradbenega grozda, z več kot 15 leti 
izkušenj pri povezovanju podjetij za razvojne dejavnosti in projekte. Sodeloval in 
tudi koordiniral je pripravo prijav na številne nacionalne in predvsem evropske 
razpise (7. OP, Obzorje 2020, COSME, Life, Erasmus). Kot partner je sodeloval 
pri 14 EU projektih ter pridobil tudi izkušnje iz vodja projekta v okviru 7. 
Okvirnega programa (STOREPET). V letu 2016/17 je vodil EU COSME Clusters 
go international projekt ECCA, v okviru katere se je vzpostavila Zveza za krožno 
gradbeništvo, s 28 grozdi in 12 podpornimi organizacijami. V okviru teh projektov 
je pridobil številna znanja s področja novih tehnologij, razvojnega povezovanja 
uresničevanja novih izzivov kot je trajnostna gradnja, krožno gospodarstvo in 
gradbeništvo 4.0.  

Andro Goblon: v Slovenskem gradbenem grozdu se ukvarja z naslednjimi 
področji: inoviranje, poslovni modeli, krožno gospodarstvo in nove tržne poti. V 
okviru EU projektov je vodil aktivnosti promocije in uporabe rezultatov raziskav v 
inovacijskih aktivnostih podjetij. Pri tem se je usposobil za uporabo vizualnih 
orodij za poslovno načrtovanje ter orodja praktično uporabil na delavnicah v 
okviru EU projektov.   
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KOTIZACIJA / CENA 
 

Cena ene celodnevne delavnice znaša 1.900 EUR (DDV ni vračunan v ceno) za izvedbo za več 
organizacij ter 1.500 EUR za izvedbo znotraj podjetja oziroma posamezne organizacije. Za kakovost 
dela je največje število udeležencev delavnice 25. Naročnik  zagotovi ustrezen prostor in opremo 
(projektor, tabla, flipchart) za izvajanje delavnice. V kolikor izvajalec ne zagotovi prostora, se stroški 
najema in opreme dodajo k ceni izvedbe. 
 
 
 

PRIJAVA 
 

Na podlagi tega vabila in dodatnih kontaktih naročniku pošljemo ponudbo za izvedbo. Prijave 
udeležencev zbira naročnik preko svojih komunikacijskih poti.  




