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Spoštovani! 
 
 
 
Dobrodošli že na našem tretjem Employee Experience srečanju. 
Namen teh srečanj je obogatiti vaša prizadevanja za čim boljša 
podjetja, v katerih delajo predani zaposleni v spodbudnih okoljih 
svojih timov.  
 
Izkušnje zaposlenih so med najbolj perečimi vsebinami današ-
njega menedžmenta. V današnjem času, ki je prepojeno z digitali-
ziranjem vseh vidikov poslovanja podjetij, je tudi zelo pomembno, 
kako bomo v podjetjih združili potrebo po digitaliziranju in člove-
ški dejavnik – pristno komunikacijo, odločanje in vrednote ljudi v 
timih, s katerimi dosegajo svoje poslovne cilje.  
 
Verjetno najlepša izkušnja vodenja je strinjanje zaposlenih, da 
osebnostno rastejo in zorijo skupaj med tem, ko podjetje dosega 
poslovne uspehe. Rast podjetja in rast ljudi sta neločljivo pove-
zani, ampak to je že tema za enega od prihodnjih srečanj.  
 
Želim vam veliko vaše rasti v uspešnem podjetju! 
 
 
       Aleš Trunk  
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Psihološka ozadja naših odločitev v vedenju tima in 
možnosti za ukrepanje  

Leonida in Albert Mrgole 
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Leonida: Ko rečeva tim. Tim je dru-
žina. Tim je delovno okolje. Tim je, 
ko ste s sosedi skupaj in se dogovar-
jate, kako boste uredili ulico. Vsak 
trenutek smo v nekem timu. Če se 
znamo uravnovesiti ter vedeti, kaj 
se z nami dogaja in kako se poču-
timo, je veliko manj obsojanja, ker 
ne mislimo, da so drugi krivi za 
našo usodo in za naše nesrečno ži-
vljenje. Občutek, da smo gospodarji 
svojih življenj, je zelo pomemben.  

Na tej sliki je naša družina. 
Glede na vse, kar smo skupaj preži-
veli, smo videti zelo dobro. To je kot 
zadetek na loteriji, ker se vsi sme-
jimo. Nihče ni nesrečen, ker ima 
mozolj ali ker je slabo oblečen. Tu-
kaj smo imeli zelo velik žur. Naj-
mlajši je bil star dvajset let in smo 
praznovali izstop iz najstniških let. 
Iz tega je nastala tudi najina knjiga.  

To je strokovna knjiga, ki je na-
pisana na praktično dostopen način 
za vse starše. Nanjo sva zelo pono-
sna. Kdor naju želi spoznati, naju v 
njej prebere, ker je 80 odstotkov na-
ših zgodb napisanih v tej knjigi. 
Čaka naju še partnerska knjiga ter 
knjiga za podjetja in za šole. Delava 
povsod, kjer so doma odnosi. To 
nama je strašno velik izziv. Ne samo 
reševanje konfliktov. Raziskujeva 

tudi, kaj se dogaja tam, kjer vse do-
bro deluje, kjer znajo premagati 
ovire brez nekih večjih pretresov. 
Stres mora biti, ker je tudi neke vr-
ste motivacija. Vendar, kje je tista 
meja med škodljivim stresom in 
stresom, ki nas potiska naprej? 
 
Albert: Če želimo opisati model 
uspešnega tima, ne moremo spre-
gledati delovanja naše košarkarske 
reprezentance. V vseh pogledih so 
lahko metafora tega, kar si želimo, 
ko delamo s timi. Končni rezultat je 
veličasten dosežek, dosežen cilj.  

Košarkarsko reprezentanco sem 
spremljal kot navijač. Nisem športni 
strokovnjak. Vmes sem se spraše-
val, kaj je tisto več, tisto drugače v 
tej zasedbi, od prejšnjih. Moja slika, 
ali kam sem jaz dal fokus, so dolo-
čene izjave igralcev o uspehih. Ogle-
doval sem si – ne poznam strateških 
trikov – ampak opazoval sem vodjo. 
Prejšnje generacije vodij so bile zelo 
čustveno impulzivne, ta vodja pa je 
bil miren. Eno izmed prepričanj je, 
da naj vodja ne kaže čustev, da naj 
bo kot 'nepremičen obraz'. Jaz v to 
ne verjamem. Ne verjamem, da je to 
pot do uspeha.  
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Jaz verjamem v to, da je ta človek, 
selektor ekipe (op. p.), izražal 

mirnost nečesa zaradi vsega, kar 
ve, da je storil pred tem.  

Glede na pozornost na medsebojne 
odnose in na razlike s prejšnjimi re-
prezentancami, je moje mnenje, da 
je ključna razlika tega uspeha v 
gradnji moštva.  

Včeraj so na sprejem v Ljubljani 
prišli že sproščeni, bili so največji 
frajerji. Starostno bi rekel, da bi si 
lahko ego napolnili do konca. Am-
pak ko so jih novinarji spraševali in 
provocirali, da bi spodbudili njihov 
ego, nihče ni padel, vsi so sistema-
tično ponavljali, da so ekipa. Da so 
vsi zaslužni za to. Tisto, kar me je 
najbolj ganilo, je bilo, ko je eden iz-
med njih rekel: »Mi smo bratje in to 
je izkušnja do konca življenja.« 

Jaz razumem uspeh ali veličino 
tega tima ravno v tem, da je ta 'still 
face' uspel narediti, izbrati, zgraditi 
in usmerjati ta, da rečem, družinski 
duh ekipe.  

Z Leonido pri najinem delu da-
jeva več pozornosti kvalitativni psi-
hologiji in ne kvantitativni. Bolj se 
ukvarjava s procesi, in ne toliko z 

merskimi instrumenti, torej z upo-
rabo testov.  

Verjamem, da so prejšnje gene-
racije košarkarjev izmerile po vseh 
parametrih izbrane igralce, vendar 
se nekaj ni poravnalo, nekaj je 
manjkalo. Če primerjam prejšnje re-
prezentance, jim je preprosto 
'zmanjkalo nekaj jajc'. V nekih kriz-
nih situacijah so kot skupina razpa-
dli. Naslonili so se na neke 
posameznike, za katere pa je bilo 
breme pretežko.  

 
Če vzamem zadnjo tekmo in nepri-
čakovani hendikep. Ko sta bila dva 
ključna igralca izločena iz igre, so 
vajeti prevzeli drugi – nihče ne 
more verjeti, od kod so jemali ener-
gijo.  

Vse to, kar je bilo njihovo gonilo, 
ta navdušujoči motiv, izhaja iz 

nekih znanstveno dokazljivih in 
utemeljenih procesov, ki jih 
imamo ljudje globoko v sebi. 

To, da pripadam neki skupini, da v 
njej dobim svoje mesto, svojo vre-
dnost. To, da sem se pripravljen žr-
tvovati za skupino. Da ji podredim 
svoj ego. Če bi Dragić spustil svoj 

ego naprej, bi sam odigral vse. Tre-
nerju ga je uspelo umestiti, z vsemi 
njegovimi slabimi ekipnimi karakte-
ristikami, v tim, kjer mu je dal vlogo, 
kjer je v tem timu dal absolutno naj-
boljše od sebe. 

Osredotočil bi se na določen tre-
nutek, na nekaj, kar je zelo temelj-
nega pomena naših v odnosih. In to 
je odzivnost.  

 
Leonida: Prikazala bova film z na-
slovom Still face experiement. To je 
film o tem, kako se odzivamo na od-
ziv. Kako se odziva dojenček, ko se 
mu mama odziva, in kaj stori, ko se 
mu preneha odzivati. Ta model od-
zivanja nosimo v sebi. Tudi ko odra-
stemo, so naša vedenja enaka.  

In ta vedenja se kažejo vedno, 
ko smo v stiku z nekom in nam je ta 
stik pomemben. Filmček pokaže, kaj 
se zgodi z našo psiho, ko se ta stik 
začne izgubljati, rušiti, ko odziv ni 
več tak, da bi se v odnosu počutili 
dobro. To je zelo zgovorno prika-
zano v tem filmu na primeru enolet-
nega otroka.  

 
Albert: Nevroznanost nam je v zad-
njih desetih letih omogočila razu-
mevanje vedenja ljudi na povsem 
drugačen način.  
Dejstvo je, da čustva poganjajo naša 

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
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vedenja. Skratka, vsa naša vedenja 
temeljijo na nekih čustvih, ki pa jih 
seveda v okoljih, ki niso varna, ne 
kažemo. 
V poslovnem svetu velja prepriča-
nje, da ni primerno kazati svoje ran-
ljivosti in svojih čustev. Kar ima 
seveda tudi svoj smisel.  

 
Slika Kokoškova, ki je 'hladen kot 
špricer', ves čas sicer daje tako po-
dobo. Ampak v primeru reprezen-
tance gre za skrita čustva, ki so v 
ozadju. Gledalci na TV-zaslonu ne 
vidimo, kakšna je dinamika na tre-
ningih. Zasledil sem nekaj takih pre-
cej intimnih stikov, ko je recimo 
Kokoškov poljubil Dragiča. Mislim, 
da je v resnici zelo čustven človek, 
ki zelo dobro ve, kako ravnati s čus-
tvi.  

Kaj vam želim povedati? Ljudje 
smo vsi kot sesalci, rojeni smo z 
neko izkušnjo, da ne preživimo, če 
nismo navezani na drugo osebo. To 
je biološka izkušnja vseh sesalcev, 
ne samo ljudi.  

Vsi sesalci imamo preživetveni 
razvoj tak, da če nimamo izkušenj 
družine, pripadnosti, povezano-
sti, nimamo notranje integracije.  

To pomeni, da moramo imeti obču-
tek varne navezanosti. Ta izkušnja 
vpliva na to, da naš organizem de-
luje zdravo.  

Posledica pomanjkanja tega ob-
čutka je cel sistem izgorelosti, odzi-
vov na stres, stresnih bolezni, 
mobinga. Kadar pa je ta izkušnja 
prisotna, imamo motivacijo za delo, 
samozavest, kreativnost, vrednost 
sebe. To so vse stvari, ki so ključne 
pri vsem, s čimer se srečujete, ko 
raziskujete, kaj vpliva na uspešnost 
dela.  

Izvor vsega je prav občutek pri-
padnosti in povezanosti, ki ga do-
bimo z izkušnjo, kako smo se rodili 
na ta svet. Kako so se nam starši od-
zivali. Ta posnetek je iz tega zelo 
zgodnjega obdobja. To so primarna 
čustva. Čeznje imamo plasti zaščite, 
ki jih ne kažemo, ker to ni dovolj 
varno. Vendar je ta zapis temeljni in 
bistven v vsakem človeku.  

Gre za razumevanje, kako so se 
nam starši odzivali. Dobili smo vsaj 
tri vrste odzivov. Eden je bil varen 
odziv, ki povzroči, da se počutimo 
varno v odnosih. In ustvari tudi 
naše spontano vedenje in vedenje v 
kriznih situacijah. Smo nekako 
sproščeni v odnosih.  

Druga mogoča izkušnja je, da ni 

bilo varno, recimo, da smo bili zlo-
rabljeni, tepeni, in je bilo bolj varno, 
da smo se umaknili. Preživetveni 
del v možganih je zgradil ta umika-
joči se sistem.  

Preživetveni del v možganih ima 
tri vrste spontanih reakcij, s kate-
rimi preživijo: umik, boj ali zamrz-
nitev. Okrepili smo izkušnjo, da je 
bolj varno, če se umaknemo, in tako 
je spontani odziv, da se ob konfliktu 
umaknemo.  

Tretji odziv je, izkušnja umika-
nja varnega maminega naročja, za-
radi česar smo jo morali zalezovati. 
Razvili smo bojni model, da je treba 
iti v boj, v lov. Ta del možganov se je 
aktiviral, da bi zagotovil nujno po-
trebno povezanost z mamo. Tako 
dobimo model umikajočega se in za-
sledovalca. Eden se umakne in s tem 
da impulz, da se mu nekaj izgublja. 
Drugi začne loviti, prvi se umika. 
Bolj se prvi umika, bolj drugi zasle-
duje. To gre lahko v nedogled, re-
cimo do agresije. V nekem timu 
privede do tega, da se najšibkejšega 
izloči, ali pa sam izstopi iz tima. Tu-
kaj gre za konfliktno situacijo.  

Imate še ljudi, ki zamrznejo, in ti 
so podobni umikajočemu. Še en tip 
odziva pa je popolna dezintegracija, 
torej kaos. V tem primeru človek iz-
gubi svojo notranjo integracijo, in se 
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vede kaotično. Pod tem vedenjem 
prepoznamo, da se je nekaj bistve-
nega dogajalo na področju občutka 
varnosti, v zvezi z odnosi, s pripa-
dnostjo. In to so nasledki, ki jih no-
simo v vsakdanjem življenju tudi v 
delovnih okoljih.  

 
Leonida: Medklic za vaše osebno 
delo in spoznavanje sebe. Zapišite 
si, kako se počutite in kateri del tega 
posnetka vas je najbolj čustveno 
premaknil. Na ta način tudi vidite, 
kako se vi odzivate na ne-odziv, ka-
dar se vaši kolegi recimo ne odzi-
vajo vam. Ne-odziv so tudi odzivi, ki 
so drugačni od tistih, ki jih vi potre-
bujete. Naše reakcije so takrat po-
dobne, kot jih je imel ta dojenček. 
Če se poznate, potem lahko začnete 
kontrolirati svoja čustva in vedenje.  

 
Albert: Poglejmo skupaj, kaj je bilo 
na posnetku. Pri prvem delu so 
mamo pustili, da se je uglasila z 
otrokom. Beseda uglasitev je po-
membna. Uglasila se je s svojim od-
zivanjem na otrokove potrebe. 
Uglasila se je z njegovimi manirami, 
ki jih je videla in jih prepoznala. Z 
odzivom je potrdila, da obstajajo, in 
jih tudi okrepila. Imela je fizičen od-
ziv na njegovo vedenje, zrcalila je 
njegove gibe.  

Ko imamo pred sabo enoletnega 
otroka, imamo to vsi v sebi. Gle-
damo ga, smo v njegovem načinu 
delovanja, zrcalimo vedenja.  

To je ta uglasitev, ki pomeni: 
»Sprejemam te, takega, kot si. 

Vem, kaj potrebuješ.« To je kot 
ples. Ti daš neki impulz, jaz ga 
sprejmem in zaplešem s tabo. 

Tako je bilo pri košarki, to so delali 
naši košarkarji. Kokoškov jim je dal 
svobodo in jih ni zatiral. Vedel je, da 
so povezani, pri tem jim je pomagal, 
da so bili povezani in lahko so spro-
ščeno igrali. Bili so kreativni, imeli 
so ideje, niso bili zakrčeni. Znašli so 
se v vseh možnih situacijah, a ves 
čas so bili kreativni. Ne samo, da jim 
je dal svobodo, rekel jim je: »Dajte si 
duška!« 

Vse, česar si zelo želimo, pride iz 
te uglašenosti, iz te varne odzivno-
sti. To kaže vedenje te mame.  

V filmčku je prikazan cel spekter 
našega razvoja, od dojenčka naprej. 
Imamo razne potrebe, ki se razvi-
jajo razvojno in se v puberteti vse še 
enkrat ponovi. Način, kako so se 
nam starši odzivali na te potrebe, 

nam je zapisal, koliko imamo te od-
kritosti, ustvarjalnosti, koliko si 
upamo in koliko znamo sodelovati.  

Zelo zanimiv je drugi del, ko 
mama noče sodelovati. Gre za frus-
tracijo, in odziv ni lep. Prikazuje na-
čin, kako tudi mi v timu poskušamo 
priti do odziva, ko ga ne dobimo. 
Prva reakcija je: »Halo, jaz sem tu-
kaj!« Druga je v najstniškem žar-
gonu: »WTF?!« In potem imate to 
pavlihovsko vedenje, ko poskušamo 
na hec, s šalo pridobiti odziv. 
Mislim, da je tega v delovnih kolek-
tivih zelo veliko, vseh teh poskusov. 
Včasih so tudi fasada za kaj drugega. 
Vendar gre za zelo močne odzive.  

Naslednji otrokov odziv je bil, da 
je začel stik odklanjati, šel je ven iz 
lojalnosti in iz pripadnosti. Gre za 
neka odklonilna vedenja. In to je na-
slednja faza, ki se nam dogaja v ti-
mih.  

Propad lojalnosti, ki se začne z 
dvomom, kritiziranjem, z iskanjem 
slabosti in napak, s poudarjanjem 
napak in delanjem koalicij. Nekaj, 
kar je nepovezovalno, kar gre stran 
od tega, da bi bilo pripadno.  

V reprezentancah se to kaže v 
konfliktu igralca z nekom, ki mu ni 
podal, nekdo želi solirati, izgublja se 
občutek povezanosti skupine v do-
brem in slabem.  
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Naslednja stopnja pa je kot pri 
otroku, dezintegracija. Izguba ob-

čutka varnosti, otrok je padel v 
jok. To je nekaj, kar je grozno in 

je podobno travmi.  

Nimaš več tal pod nogami, ne zmo-
reš več razsodno delovati. Odrasla 
verzija tega stanja so stresne bole-
zni, kolaps. Sedaj pa pazite na na-
slednje, kar je lepota tega 
eksperimenta.  

Mama ni dovolila, da bi otroka 
pustila v tem stanju. V trenutku, ko 
je mama vzpostavila nazaj svoj stik, 
se je otrok znova integriral. Naši 
možgani so plastični, poškodbe se 
lahko popravijo. Vzpostavitev stika 
nazaj se zgodi hitro.  

To se dogaja v vseh odnosih. V 
vseh odnosih pridemo do stanja, ko 
se odnos prelomi, ko prenehamo s 
komunikacijo, ko nekoga izločimo. 
Marsikaj storimo, da bi pokazali, da 
se je odnos zataknil. Uporabljamo 
svojo moč, da nekaj sprejmemo. V 
tem primeru je imela mama to moč, 
da je uravnavala odnos.  

Ko smo v situaciji, ko ne posedu-
jemo moči, avtomatsko pademo na 
stran, ki je brez moči. To si lahko 

prevedete v svoje situacije v delov-
nih okoljih. Tisti, ki ne poseduje 
moči, pade v nasprotno situacijo in 
se opira na izkušnjo, ki jo je imel kot 
otrok.  

Vse to so načini, ki jih uporab-
ljamo pri reševanju zapletov, kon-
fliktov, pri vedenjih, ki ne sodijo v 
okvir naše delovne kulture in ob 
tem po navadi nastane veliko škode. 
Nastane veliko psihičnega trpljenja, 
ki ga nosimo domov kot neko težo. 
Lahko uporabimo svojo moč in 
damo odpoved, še vedno pa obstaja 
slab občutek, ki ga nesemo domov.  

Vse te nerešene situacije so teža. 
Vsi ti zapleti, občutki nepripadnosti 
ustvarjajo občutke krivde. Teža je, 
da nosimo odgovornost in ne vemo, 
kam z njo. To so tudi menedžerske 
zadeve. Žal ne gre drugače. To je 
osredotočenost v medsebojnih od-
nosih, ki se dotika zelo primarnih 
potreb, izkušenj, kako smo bili po-
vezani. 

Ko se vklopijo t. i. neandertalski 
možgani v vsakem izmed nas, je to 
zelo nalezljivo. Veliko je veščin, 
kako obvladujemo konflikte, kaj po-
mirja, kako slišati nekoga, ki ima 
neko čisto drugo zgodbo. To ne po-
meni, da se morate z njim strinjati. 
Kaj pomeni empatičen odziv? Kaj 
pomenijo vsi ti odzivi, ki človeku 

pomagajo, da najde neko integra-
cijo? Polno nekega znanja, ki ga ve-
liko uporabljamo v terapiji. Terapija 
ni znak, da je s temi ljudmi kaj na-
robe in bi potrebovali terapijo, tem-
več gre za zelo uporabne načine, 
kako se izmakniti zapletom in od-
nose usmeriti po neki drugi poti, ki 
ohrani povezanost in lojalnost. To 
zahteva, da smo avtoriteta, da se 
ljudje držijo pravil, da spoštujejo 
meje in tako naprej.  

Če grem nazaj na tisto sliko Ko-
koškova. Meni je ta metafora zelo 
simpatična: šef, ki lahko mirno stoji. 
Ne zato, ker je navdušen, temveč 
zato, ker je v sebi miren, ker si upa 
pustiti igralce, da igrajo, in ve, da je 
naredil vse, da delujejo. To se kaže 
tudi na rezultatih.  
 
Leonida: Zelo sem hvaležna, da sva 
danes tukaj. Nisem hvaležna, ker 
naju je Aleš povabil, pač pa, da naju 
je povabil, čeprav ni vedel, kaj bova 
povedala. Alešu sem hvaležna za 
njegovo zaupanje.  
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Ene besede Albert danes ni upo-
rabil, vendar je ključnega po-

mena, in to je zaupanje. Če želite 
biti vodja v timu, ni nujno, ali ste 
direktor ali ne, je ključno zaupa-

nje. 

Takrat boste lahko mirno stali in 
dali svojim kolegom prostor, da na-
redijo po svoje, ob tem pa boste ve-
deli, da želijo narediti dobro in da 
bodo dali vse od sebe, da naredijo 
dobro.  

Zaupanje je tisto, kar zelo težko 
pridobimo, ker je povezano z našimi 
osebnimi zgodbami – koliko sebi za-
upamo, koliko so nam zaupali, kaj 
nam zaupanje sploh pomeni? Aleš 
naju včeraj ni poklical in rekel: 
»Pošljita mi koncept, da vidim, ali 
bosta zašuštrala predavanje ali ne,« 
temveč je poklical in rekel: »Mi se 
vaju veselimo!« Ko sem odložila te-
lefon, sem si rekla, ta človek nama 
pa res zaupa. In to je tisto, kar je 
tudi nama dalo energijo, da sva si 
rekla, da morava dati vse od sebe in 
se potruditi. Ne da on nekaj od naju 
pričakuje, ampak da nama zaupa. 
To je zelo ključnega pomena.  

 

Vprašanje: Video, ki ste ga poka-
zali, je tipičen leadership. Mama 
je vodja in otrok je član tima. V 
bistvu je otrok nezahteven in ko 
se mama obrne in mu pokaže 
roke, je odnos spet vzpostavljen. 
Kaj pa v realnem svetu v službi, 
ko tim razpade? Imam odličen 
primer. Ravno to, kar ste govorili, 
se je zgodilo v nekem timu. Tim 
je bil sestavljen iz štirih žensk, 
ena je bila vodja, odlična vodja, 
imela je izkušnje, bila psihologi-
nja, znala je motivirati ljudi. Ni 
delegirala odgovornosti, ampak 
se je to zgodilo spontano. Odličen 
tim, ki je deloval petindvajset let, 
nato se je gospa upokojila in pri-
šla je nova, mlada vodja – in tim 
je razpadel. Ni bilo zaupanja, niso 
več našle kemije, nenormalno 
vzdušje, brez energije, motivacija 
je padla. Kaj pa sedaj? 

 
Albert: Biti petindvajset let del ne-
kega tima, pomeni ne vem koliko ur 
izkušenj, pripadnosti, navezanosti, 
občutka varnosti, predvidljivost. 
Drugi člani tima so šli svoj čas na-
prej. Mlada oseba je prinesla spre-
membo v sistem. Spomnite se časa, 
ko smo se poročili. To je bila prva 
največja sprememba v sistemu. Ali, 
ko smo šli na svoje. Ko se rodi otrok, 

je sprememba v sistemu. Ko gre 
otrok v vrtec in v šolo, in znova, ko 
pride v puberteto … Ves čas se mora 
naš sistem prilagajati spremembam 
in vsi se moramo prilagoditi. 

Tim, ki je deloval petindvajset 
let, verjetno nima več te prilagodlji-
vosti. Ta nova oseba tudi verjetno 
ne ve, kaj je bilo teh petindvajset let 
v timu. Tu bi potrebovali neko po-
moč, kako se uglasiti. Eno je, kaj mi 
kot članu tima pomenijo občutki 
varnosti, kaj vse smo skupaj doži-
veli, kakšne so naše navade, kakšna 
so pričakovanja, vrednote in prepri-
čanja, ki so se razvila. Ta nova vodja 
se mora s tem uglasiti.  

Če dam spet primer Kokoškova. 
Tudi njega so izbrali, bil je tujec, ki 
ne zna niti slovensko. On je nekaj 
naredil, da se je uglasil s tem timom, 
ki je bil prav tako zbran z vseh ve-
trov. Situacija ni povsem primer-
ljiva, saj ne gre za neko staro ekipo. 
Vendar je to proces, ki ga tim potre-
buje. To je uglaševanje. Včasih je 
lahko vodja odličen, a se mu ne bo 
uspelo uglasiti s timom in se mu tim 
ne bo odzval. Petindvajset let neke 
skupnosti pridobi veliko moč. V tim 
lahko pride nekdo z odličnimi izkuš-
njami, a ne bo imel moči, da bi sploh 
kaj spremenil.  

 



 

8 
 

Leonida: Meni se zdi en korak prej 
tudi zelo pomemben, a ga v podje-
tjih radi spregledamo, ker smo na-
vajeni, da bi morali razmišljati bolj 
robotsko, a tako ne gre. Govorite o 
timu, ki je star tim, to pomeni, da je 
bila v njem visoka mera navezano-
sti. Govorim o pripadnosti, naveza-
nosti, kar ustvarja največji občutek 
varnosti. 'Če se mi kaj zgodi, me 
bodo zaščitili', kar je zelo po-
membno, ker dober tim zaščiti tudi 
tistega, ki naredi napako in mu po-
maga, da to napako odpravi. 
Skratka, spet govorim o lojalnosti.  

In potem nekdo reče: »Sedaj 
grem«. To pa je tako pomembno, 
kot če nekdo umre. En del tima 

gre stran. Ljudi, ki ostanejo, nava-
dno nihče ne vpraša: »Kako pa 

vam je?  

Izgubili ste nekoga, ki vas je vodil 
petindvajset let«. Nekdo bo rekel: 
»Mene je strah, ko bo prišel nasled-
nji«. Drugi bo rekel: »Meni je v redu, 
to so spremembe, s pričakovanjem 
čakam nekoga novega, saj smo to 
tudi potrebovali, potrebujemo nov 
zagon.« Nekdo bo jokal in bo rekel: 
»Jaz si ne predstavljam, jaz iščem 

novo službo, ne morem ostati. Vi ni-
ste več isti …« Dobili boste toliko 
zgodb, kolikor je ljudi v timu. Temu 
jaz pravim žalovanje. V organizaci-
jah ljudi prepustijo, da ga preživijo, 
kakor vedo in znajo. Pojdi domov, 
se zjokaj, pridi nazaj v službo in de-
laj.  
 
Albert: Tudi v partnerskih odnosih, 
ne samo na splošno, je najtežji del 
medsebojnih odnosov deliti medse-
bojna čustva. Ni težko v kriznih situ-
acijah, ko imamo zunanjega 
sovražnika, ampak ko nekdo žaluje 
in nastanejo osebne izgube. O tem 
se je težko pogovarjati.  

 
Leonida: Izguba stika je temeljna 
grožnja varnosti. Imamo močan 
vzorec, da razmišljamo tako: »Bom 
že poskrbela zase, bom našla drugo 
službo, tam me ne poznajo, se bom 
lažje postavila na noge, kot da osta-
nem tukaj in gledam te ruševine 
okrog sebe.« 

Sprašujete, kaj narediti. To rešiti 
je težko. Jaz mislim, da bo to težko 
naredil nekdo, ki je vpleten. Poiščite 
nekoga, ki vam bo pomagal to rešiti. 
Imeli ste veliko kakovostnih delav-
cev, pri čemer menim, da podjetje 
mora v takih trenutkih iskati reši-
tve. Ko boste dobili pet novih, bo 

spet enaka zgodba. Naredite lahko 
ogromno testov in novi zaposleni 
lahko naredi vse psihološke teste 
odlično in ga zaposlite. Potem pa 
pride nekega dne domov in ugotovi, 
da ga partner vara. Noben test vam 
ne bo več pomagal. Te stvari je 
treba znati nasloviti tudi v podjetju. 
To je pomembno.  

Ko opazite, da delavec v podjetju 
ne deluje dobro, ga pokličite k 

sebi in ga vprašajte: »Vidim, da ti 
je težko, kako ti lahko poma-

gam?« 

To je odziv, očesni stik, s katerim 
daste vedeti, da ga opazite, da ga vi-
dite. Oseba tako ve, da gre lahko ju-
tri v službo, ker so ga sprejeli tudi 
žalostnega, in bo spet začel nor-
malno delovati. Zelo malo je treba, 
samo naučiti se je težko. Vendar se 
da.  
 
Albert: Res je videti dramatično, ko 
smo ujeti v svoja čustva in se vsak 
zakoplje v svojo jamo. In je navdu-
šujoče, ko ljudem pomagaš to ube-
sediti. En princip je: 'ko 
poimenujem, obvladujem'. Ko ne-
kdo reče: »Meni je res težko sprejeti 
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to spremembo.« Ali: »Meni je res 
težko, ker nimam več svoje skode-
lice za kavo na tistem mestu.« To so 
le drobni obredi, rituali. Ko ljudem 
damo možnost, da ta čustva poime-
nujejo, s tem preklopijo na drug del 
možganov, ki kontrolira preži-
vetvene principe. Zakrčenost nato 
lahko popusti. Presenetljivo je, kako 
ljudje, ki jim uspe podeliti, kar je 
pripeto na čustva, najdejo nove reši-
tve.   
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Digitalizacija in izkušnje zaposlenih 
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Današnji seminar obravnava vpra-
šanja, kakšen svet nas čaka, kaj je 
pred nami, kaj glede timov in zapo-
slenih vidimo, da se nam dogaja že 
danes, in kako naj podjetja reagirajo 
na to, kar se dogaja, da bodo lahko 
uspešna še naprej. Jutranji del pre-
davanja Alberta in Leonide je bil od-
lična osnova za to. Vse, kar bomo v 
podjetjih delali, bomo morali nare-
diti kot tim, skupaj z drugimi. Timi 
bodo čez nekaj let delali čisto dru-
gače, kot delajo danes. O tem bo go-
voril pričujoči, drugi del seminarja.  

Eno stvar vedno vprašam na svo-
jem programu Šole praktičnega vo-
denja: kaj je razlog, da narediš tim? 
Zakaj na svetu obstaja nekaj, čemur 
rečeš skupina, oddelek, tim ali 
ekipa. Moj odgovor, kot nekateri že 
veste, je enostavno, zato da tim do-
seže rezultat. 

Zakaj vzameš ekipo v športu, tre-
nerja in dvanajst ljudi okrog njega? 
Da ekipa doseže rezultat. Zakaj 
sestaviš tim v svojem podjetju? Da 
doseže rezultat. In zakaj sestaviš 
podjetje, ki je tudi tim vseh timov 
skupaj? Zato da doseže rezultat.  

Tu sta dve vrsti rezultatov: eden 
je, da reši probleme nekoga na trgu 
in da naredi stranke srečne. Primer: 
zakaj prodajaš računalniško 
opremo? Da rešiš »računalniške« 

probleme svoje stranke. Zakaj pro-
dajaš zdravila? Da rešiš neke pro-
bleme na trgu pri svojih kupcih in 
jih narediš zadovoljne. Če uspešno 
rešuješ probleme nekoga na trgu, 
imaš veliko strank. Kaj ima pri tem 
digitalizacija?  

Digitalizacija v podjetju je nujna, 
ker se glede teh dveh razlogov v 
zadnjih 200 letih ni spremenilo nič.  

Zakaj narediš tovarno Ford leta 
1900 in nekaj? Zato, ker bi se ljudje 
radi vozili z avtomobili, ne več s ko-
čijami. 

Če je ves svet toliko napredoval v 
neki tehnologiji, in veš, da tvoje 

stranke niso samo na sejmih, 
temveč tudi na spletu, je pa-

metno, da digitalizacijo uporabiš 
in narediš podjetje boljše in bolj 

uspešno.  

Ali to prinese tudi nekaj proble-
mov? Ja. Eni rečejo, da je Facebook 
problem, ker bi vsi ljudje želeli biti 
na spletu še med delovnim časom. 
Potem je najboljše, da Facebook 
blokiramo, da v podjetju sploh ni 
dostopa do Facebooka. Vendar 
drugi pravijo, da je Facebook v redu 
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in ga znajo uporabiti tako, da jim 
koristi v marketingu, prodaji in še 
kje. Še vedno se okrog obeh dveh 
razlogov v podjetju ni spremenilo 
nič.  

Naloga je, da digitalizacijo/tehno-
logijo danes uporabimo … Kako jo 
bomo uporabili, kdo jo bo uporabil, 
za kakšen namen jo bo uporabil …, 
so več ali manj odprta vprašanja za 
time v prihodnosti. Vprašanje je, 
kako zaposlene in time pripravimo 
na doseganje teh rezultatov v priho-
dnosti.  

Ali v podjetjih, kjer delate, na 
sestankih na glas govorite o digitali-
zaciji nečesa v podjetju? Nekateri 
da, nekateri zaposlujejo ljudi za di-
gitalne storitve ali projekte v podje-
tjih.  

  
Komentar: Pri nas v Dnevniku se-
veda tudi, zaradi procesa iz tiskane 
izdaje v digitalno, in tudi drugih 
procesov.  
Ali so ta vprašanja relevantna? Kdo 
bo to naredil, kako bo naredil… Vse 
je treba digitalizirati, nihče pa ne ve, 
kako to narediti. Digitalizacija je kot 
velik cilj, ki ga imamo pred sabo, in 
imamo nekaj idej, kako bomo prišli 
do tja. Vemo, da bo trajalo dolgo in 
vemo, da bo prineslo veliko težav. 
Mnogi ljudje pa bi radi digitalizirali 

podjetje, ne da bi se odpovedali do-
ločenim sedanjim navadam in pro-
cesom. 'Mojega delovnega mesta ne 
spreminjati, podjetje pa bi morali 
digitalizirati že zdavnaj.'  

V timih imamo zakoreninjene ri-
tuale, ki jih je tako težko spremeniti, 
kot so recimo tedenski sestanki ko-
legija in učenje znanja in veščin za-
poslenih.  

Zakaj se ne bi vsaj vsak teden 
učili od drugih sodelavcev v pod-
jetju? Zakaj ne bi ljudi spodbujali 

v nove oblike vedenja, ki bodo 
boljše za napredovanje podjetja? 

To navadno v podjetju zahteva 
nekaj sprememb v vodenju ljudi. 

Zakaj ne bi novih ljudi, ki so prišli, 
in so morda stari 30 ali 35 let, dali v 
sejno sobo in jih vprašali, česa nas 
lahko naučijo? Običajno pridejo 
novi zaposleni k nam v podjetje in 
jih hočemo vse na novo naučiti. 
Lahko pa jih uporabimo, da se mi 
naučimo nečesa od njih, česar so se 
naučili v drugih podjetjih ali na dru-
gih področjih.  

Če želite vse to narediti, je pot 
dolga. A nekdo mora imeti pregled, 

nadzor, idejo, in najti razlog, zakaj je 
to treba storiti. Danes je težko imeti 
pregled, ker se tehnologija in okolje 
podjetja spreminjata mesečno. Če 
pogledate nazaj v pretekla štiri leta, 
ali je bila hitrost sprememb hitra? Je 
imel kdo občutek, da je bila poča-
sna?  

Pred desetimi leti nismo poznali 
iPhona, Facebooka. Google je nastal 
1998. Ga kdo danes ne uporablja? 
Vsi ga uporabljamo na vsaj en način. 
Govorimo o štirih glavnih tehnolo-
ških trendih od leta 2007 naprej. Te 
stvari so spremenile vse, začenši z 
družbenimi omrežji, ki jih prej ni 
bilo. Facebook je več ali manj postal 
številka 1. LinkedIn je nastal malo 
prej. SaaS aplikacije, Claud Compu-
ting. To se nam danes zdi vse že več 
ali manj staro, čeprav je minilo šele 
deset let. 

Ko smo vse to začeli uporabljati, 
pride do pojava velikih podatkov – 
Big Data, ki je bil nov trend. Veliko 
informacij, ki nastanejo in jih lahko 
zbiramo, mora nekdo obvladovati. 
Tako je tukaj nov trend: analiza po-
datkov, pridobivanje podatkov, ob-
delovanje podatkov in prikazovanje 
podatkov.  

In naslednji trend je bil Internet 
stvari in digitalizacija vsega, kar se 
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da digitalizirati. Če lahko digitalizi-
raš hladilnik, in ga povežeš z drugo 
napravo ali trgovino, ni razloga, da 
ga ne bi.  

Če lahko digitaliziraš storitev, kot 
je recimo turistična storitev, ni 

razloga, da je ne bi. Če lahko 
spremljaš vedenje ljudi in razu-

meš, kaj hočejo, kaj iščejo, kaj po-
trebujejo, poskušaš povezati svoje 

podjetje ali produkte z njimi.  

In zadnji viden trend je umetna in-
teligenca, o čemer bi lahko več po-
vedala nekatera podjetja, ki ste 
tukaj. Nekatera podjetja vlagajo 
ogromno sredstev v pametna mesta 
in energetiko itd. Bi to bilo mogoče 
delati pred petnajstimi leti? 
 
Komentar: Ne, to ne bi bilo mogoče. 
Na področju ogrevanja, ko smo za-
čeli reklamirati, da lahko ob 4. uri 
zjutraj nastaviš, kdaj se ti bo ogre-
vanje samo prižgalo, to je bila neka 
revolucija. Danes s telefonom kjer 
koli na svetu lahko nastavimo, kak-
šno temperaturo želimo imeti v 
sobi. Takrat je bilo to osupljivo. To 
je bilo včeraj, tako hitro je šlo to 

mimo … 
 

Nekatera podjetja te trende upora-
bijo, da postanejo konkurenčnejša. 
Druga podjetja pa rečejo: »Ne, mo-
ramo ostati pri svojih starih običa-
jih, procesih in trgih.« Nekatera 
podjetja te trende uporabijo in 
ustvarjajo dokazljive razlike pri vo-
denju ljudi. Te trende danes upora-
bijo pri vodenju HRM-procesov. 

Google je začel spreminjati celoten 
HRM s pomočjo »big data« znanja, 
ki ga je pridobil, in svoje tehnolo-
gije. Danes ga številni posnemajo, 
ker je svojo kompetentnost na po-
dročju obvladovanja velikih količin 
podatkov uporabil tudi za ljudi in 
procese v podjetju.  
Svet zato danes živi z različnimi hi-
trostmi. Ti trendi so v nekem koncu 
sveta bolj počasni, v drugem koncu 
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sveta bolj hitri. Imamo cel svet, ki je 
razdeljen na različne dele. Poleg 
tega pa se tudi različno hitro razvija 
naprej. 
Na desni strani slike je digitalizacija 
zelo hitra, na levi strani se hitrost 
upočasnjuje. In vertikalno je stopnja 
razvitosti v digitalnem. V zgornjem 
delu so države, ki so v digitalnem 
smislu bolj razvite, spodaj pa manj. 
Cela zahodna Evropa je zelo razvita, 
hitrost, s katero se spremembe še 
dogajajo, pa je veliko manjša, kot je 
bilo v preteklih letih. Sem sodijo 
skandinavske države, Francija itd. 
Slovenija je v digitalni razvitosti v 
sredini.   

Slovenija je bistveno manj razvita 
v stopnji digitalizacije kot na pri-
mer Velika Britanija. Če potujete 

v London, to občutite na svoji 
koži – transport, logistika itd.  

Komentar: Velik je tudi vpliv zako-
nodaje, ki omogoča digitalne stori-
tve: zavarovanje, zdravstvo, delovne 
vize se da urediti preko telefona. Za-
konodaja lahko zelo pospeši ali za-
vre digitalizacijo.  

 
Precej manj razvite države, katerih 

hitrost sprememb se dogaja zelo hi-
tro, bodo po razvitosti ujele države 
zgoraj v grafu. Nevarnost za te dr-
žave zgoraj je, da če ne bodo nare-
dile teh institucionalnih sprememb 
torej, da država in institucije spod-
budijo razvoj tehnologije, da imaš 
infrastrukturo, bodo morda začele 
nazadovati, namesto da bi napredo-
vale v primerjavi z drugimi.  

Kaj se zgodi s temi državami v 
roku petih let. Kje boste našli raz-
liko? Na drugi lestvici, ki jo dela 
WEF ali IMD – to je konkurenčnost 
držav. Na katerem mestu je Slove-
nija v konkurenčnosti, je na 46. ali 
56. mestu. Zakaj toliko časa govo-
rim o digitalizaciji? Ker je ne smemo 
podcenjevati. 

 
Kaj naredi državo konkurenčno? 

Sposobnost prodati svoje proizvode 
na globalnem trgu. Lahko pa imamo 
veliko znanja, in delamo za druge 
ljudi. Veliko storitvenih podjetij je 
zelo uspešnih, vendar so del po-
družnic ali pa so združene z drugimi 
podjetji iz tujine, kjer imajo marke-
ting in prodajo. V Sloveniji imamo 
edinstveno znanje in edinstvene in-
ženirje ter sposobnosti razvoja … 

Konkurenčnost je na koncu odvi-
sna, kako se bodo ti ljudje v svojih 
timih uspešno kosali z drugimi in 

uspeli zagotoviti svojo uspešnost in 
produktivnost. Zato je digitalizacija 
v HRM-procesih in menedžmentu 
zelo pomembna in jo obravnavajo 
zelo visoko na prednostni lestvici.  

 
Price Waterhouse Coopers o digita-
lizaciji govori kot o zmesi šestih 
stvari. In sicer digitalizacijo obrav-
navajo kot novo vrednost v dobavni 
verigi. Digitalizacija je na splošno 
način, kako podjetje skozi celo do-
bavno verigo na trgu dodaja vre-
dnost. Nato moramo najti način, 
kako bomo današnji trend upora-
bili, da bomo bolj uspešni. Potem je 
tukaj dobava novih digitalnih kate-
gorij in storitev, upravljanje teh do-
bavnih verig – in to ni samo 
nabavna služba, temveč je zraven 
proces proizvodnje. 

 
Sledita dva vidika, ki sta zelo po-

membna: kakšne procese boste 
uporabili v svojih podjetjih, katera 
orodja v procesih in kaj boste storili 
glede kompetentnosti svojih ljudi.  

Če je vaše podjetje v področju di-
gitalizacije, ali menedžment ima 

strategijo za digitalizacijo, ki 
vključuje tudi bodoči razvoj ljudi? 
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Vem, da so nekatera podjetja to na-
redila, in vodijo kot dober primer. 
Vendar velikokrat v podjetjih raz-
mišljajo o digitalni strategiji svojih 
podjetij, ne da bi naredili strategijo 
za razvoj kompetentnosti pri ljudeh. 
Ti dve strategiji, digitalno strategijo 
na trgu in razvoj ljudi, je treba 
sestaviti skupaj.  

 
Komentar: Primer so recimo novi-
narji, ki so več let, lahko petindvaj-
set, petdeset navajeni samo na 
tiskano verzijo objavljanja vsebin. 
In to je prilagoditev na digitalno 
vsebino. Tiskana verzija vsebine ni 
ekvivalent digitalni, kar zahteva pri-
lagoditve, uvajanje kompetenc in 
novosti itd.  
 
Komentar: Naš izziv v podjetju je 
bil spraviti vse plačilne liste iz tis-
kane verzije v e-plačilne liste. To 
nam je na začetku predstavljalo zelo 
veliko težav, ker imamo populacijo 
zaposlenih, ki ne vedo, kaj je to e-
mail in gmail, in ta prehod smo 
uspešno prebrodili. Že dve leti 
imamo e-plačilne liste. Lani smo pr-
vič merili zavzetost svojih zaposle-
nih na tablicah. To je bilo videti 
tako, da smo šli do svojih zaposle-
nih (400 je zaposlenih, 100 za raču-
nalniki, preostali v proizvodnji). In 

smo jim rekli; tole je tablica; in so 
rekli: »Aja? Jaz tega ne poznam, jaz 
tega nočem.« In smo rekli: »Ja, 
bomo. Takole se naredi selfi, sedaj 
boste pa preklikali anketo, tako se 
ekran poveča in tako se pomanjša.« 
Digitalizacija zahteva veliko člove-
škega in osebnega stika, da se to 
prebrodi na osebni ravni, kar je iz-
ziv v podjetju.  

 
To je eden izmed glavnih izzivov. To 
sliko je naredil Price Waterhouse 
Coopers. Če želiš imeti uspešno di-
gitalno strategijo, imate še tri druge 
nosilce, ki so: inovativnost in razvoj 
produktov, suplly chain in procesi 
proizvodnje in digitalni marketing.  

Tisti, ki ste bili tukaj lani, ste 
lahko poslušali edinstven seminar o 
digitalnem marketingu in o prepoz-
navanju vedenja ljudi, ki jih moraš 
znati prebrati in oblikovati seg-
mente ter jih ciljati. Če danes tega 
ne delaš, mislim, da ne boš uspešen 
v prihodnosti. In vse to temelji na 
enem elementu – delovna mesta, ki 
so aktivatorji infrastrukture.  

To so delovna mesta, za katere 
Price Waterhouse Coopers pravi, da 
jih bomo morali zelo oziroma čisto 
spremeniti tako za modre kot za 
bele ovratnike. To je eden izmed 
glavnih izzivov za vsa naša podjetja. 

Koliko časa imamo, da jih spreme-
nimo, to je glavno vprašanje. Ali naj 
jih spremenim takoj? Ali bi jih že 
morali? Kako hitro moram podjetje 
spremeniti, da ne bo prepozno.  

 
Deloitte je po anketah podjetij obja-
vil, kaj so glavni trendi v mened-
žmentu podjetij danes. In glavni 
trend, ki ga je zaznalo 88 odstotkov 
direktorjev v podjetjih za leto 2017, 
je poiskati organizacijo za priho-
dnost. Struktura delovnih mest in 
procesi, ki jih imamo v podjetjih, so 
že danes zastareli. Glavni trend, 
glavni izziv za razvoj podjetja je 
najti novo organizacijo za priho-
dnost.  

Temu sledita dva trenda: karierni 
razvoj in učenje v podjetju, kar se 
ne dogaja več periodično na vsake 
toliko časa, temveč ves čas. Tretji iz-
ziv je iskanje in zaposlovanje ljudi, 
četrti pa izkušnja zaposlenih.  

Izziv za podjetja za razvoj izkuš-
nje zaposlenih torej ni več tako zelo 
daleč po lestvici, temveč sta zaveda-
nje in potreba prišla zelo visoko 
med prva mesta. Šele pozneje na 
lestvici so upravljanje uspešnosti, 
voditeljstvo, digitalni HR in druga 
področja.  
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Izkušnja zaposlenih je eno izmed 
glavnih področij skupaj z organi-
zacijo za prihodnost. Čas za orga-

nizacijo prihodnosti prihaja 
danes.  

Zaradi sprememb in nenehnega pri-
tiska ni presenetljivo, da je to najpo-
membnejši izziv za letošnje leto. 
Skoraj 60 odstotkov direktorjev 
podjetij pravi, da je ta problem zelo 
pomemben, še 30 odstotkov direk-
torjev, da je pomemben. Skupaj je to 
90 odstotkov vodij v podjetjih.  

To kaže na spremembo načrtova-
nja novega podjetja k aktivnemu 
ustvarjanju ekosistema organizacije 
in mreže. Torej ni dovolj, da govo-
rimo o tem novem podjetju, ampak 
moramo danes začeti delati, da 
bomo čez pol leta ali eno leto lahko 
ustvarili ustrezno izkušnjo zaposle-
nih.  
Za privabljanje najboljših talentov v 
prihodnosti si moramo odgovoriti 
na pomembna vprašanja. Kako 
lahko oblikujemo infrastrukturo v 
podjetju, da ljudje ne bodo samo 
prinesli novih naprav v podjetje, 
ampak da bodo delali po svojih naj-
boljših močeh? 

Predvsem v ZDA in v Aziji so ugo-
tovili, da ljudje od delodajalca sploh 
ne pričakujejo več, da jim bo dal 
računalnik. Ker že imajo svojega in 
tudi rajši uporabljajo svojega. To 
prinaša veliko izzivov za varnost v 
podjetju. V Danfossu in Leku ver-
jetno ne smete imeti svojega raču-
nalnika in uporabljati morate strogo 
varnostno politiko itd.  
 
Kako bomo zagotovili orodja za so-
delovanje in sporazumevanje v tem 
novem podjetju, ki je danes dru-
gačno, čez deset let pa bo spet dru-
gačno.  

Outlook ni več aktualen. Micro-
soft veliko investira v to, da bo re-
definiral, kako se ljudje 
sporazumevajo. In ljudje nočejo več 
imeti emailov, zato se pojavljajo 
nove rešitve in tehnologija, kot je 
Slack. Ni več emailov, ampak imamo 
različne niti, in ljudje pišejo svoja 
sporočila, kot bi to pisali naši najst-
niki, le da je ustvarjeno prav za pod-
jetja. Nekdo v to investira denar, ker 
je e-mailov preveč, da bi lahko tra-
dicionalni način e-maila deloval v 
tem svetu.  

Kako lahko uporabimo inteli-
gentne tehnologije, da naredimo de-
lovna mesta za več zadovoljstva, 
zdravja, varnosti in produktivnosti 

ljudi? In to je ves namen.  

Zakaj bi digitalizirali nekaj pri lju-
deh? Da bi ustvarili več vrednosti, 
da bodo imeli boljši t. i. 'work-life 
balance', da bodo imeli boljše od-
nose in hodili spočiti v službo na-

mesto bolj utrujeni.  

Nova definicija zahtev za zaposlene 
pomeni tudi nove načine njihovega 
vodenja in delovanja. Tukaj imate 
štiri glavna področja sprememb 
upravljanja zaposlenih, ki so jih na-
redili v podjetjih, kot so Google, IBM 
in Zappos.  

 
Posledice so, da danes Google, IBM 
in Apple naredijo 40 odstotkov 
večjo produktivnost v primerjavi z 
Microsoftom. Razlika ni v njihovi 
tehnologiji, temveč v načinu obliko-
vanja in delovanja timov.  
Ugotovili so, da timi v Applu in Goo-
glu, čeprav imajo še vedno enak od-
stotek »star performerjev« (16 
odstotkov in Microsoft naj bi jih 
imel 15 odstotkov), projekte dokon-
čajo 40 odstotkov hitreje.  

 
Kaj delajo in kako lahko tekmujete s 
takšnim konkurentom? 
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• Zbirajo podatke in jih merijo 
v resničnem času. 

• Analizirajo podatke za namen 
odločanja. 

• Odločajo se s pomočjo teh po-
datkov in se odmikajo od 
osebno pristranskega odloča-
nja. 

• Podatke uporabljajo za napo-
vedovanje, za karierni razvoj, 
za zaposlovanje ljudi in odpu-
ščanje ljudi.  

 
Poskušajo razvijati zaposlene in na-
povedati trende v kariernem raz-
voju, vključno z odpovedjo. Ne zato, 
ker se zaposlenega želijo znebiti, 
ampak ker želijo imeti pravočasno 
pripravljene usposobljene nasle-
dnike. Vi veste, da ljudje pridejo po-
vedat, da bodo šli drugam, ko že 
imajo drugo službo. Imate en mesec 
odpovednega roka, v tem času ne 
morete najti zamenjave.  
Kaj lahko storite? Vzemite ta podje-
tja in poskušajte ugotoviti, kaj bi 
lahko delali podobno. Čeprav 
imamo svojo zakonodajo, svoje pro-
cese in svoje okolje, ki jih moramo 
upoštevati. Nekatere stvari lahko 
uporabite v svojo korist in jih po-
snemate. Omenil bom pozneje. 

 
Organizacijska kultura, zavzetost 

zaposlenih in sloves delodajalca 
ostajajo glavne prioritete leta 2017; 
izkušnja zaposlenih se uvršča med 
glavne trende letošnjega leta.  

Eno je prioriteta in potem je 
trend za naprej. Trend za naprej je 
odlična izkušnja zaposlenih. Ali je 
moja izkušnja podjetja Evoli takšna, 
da bi še hotel ostati v tem podjetju? 
Ali bi raje šel kam drugam? Koliko 
je takšnih, ki imajo preslabo izkuš-
njo, da bi nadaljevali? 

Večina ljudi ne bo zamenjala pod-
jetja. To je prevelik projekt, to je 
preveč težko. Večina nezadovoljnih 
zaposlenih v Sloveniji bo ostala v 
podjetju, vendar ne kot predani za-
posleni, temveč kot sodelavci, ki si 
poiščejo svoje udobje, svoj t. i. com-
fort zone. To niso predani sodelavci. 
Moraš imeti predanost in zavzetost 
ljudi zato, da boš napredoval in 
ohranil uspešnost zaposlenih.  
 
80 odstotkov direktorjev ocenjuje 
Empoyee Experience kot zelo po-
memben (42 odstotkov) ali pomem-
ben (38 odstotkov). 

Samo 22 odstotkov jih pravi, da je 
njihovo podjetje odlično pri ustvar-
janju diferenciranih izkušenj zapo-
slenih.  

Ker dva zaposlena, na primer 

Jože in Peter, nimata enake izkuš-
nje, morate za vsakega narediti dru-
gačno izkušnjo. Tako kot v turistični 
agenciji. Ena stranka in druga 
stranka gresta v isti hotel in imata 
različno izkušnjo. Kako boš dosegel, 
da bosta obe zadovoljni in bosta 
ostali tvoji lojalni stranki? 

59 odstotkov direktorjev pravi, 
da niso pripravljeni ali so slabo pri-
pravljeni za izzive in naloge na po-
dročju izkušnje zaposlenih.  

Ogromen potencial so izkušnje 
zaposlenih, tako vidijo direktorji 

sami sebe.  

Izziv je ogromen na področju izkuš-
nje zaposlenih. Izkušnja zaposlenih 
je bolj pomembna, kot je bila pred 
trendom #1, družbenimi omrežji in 
Big Data.  
Zato mora podjetje razumeti digi-
talne potrebe in pričakovanja zapo-
slenih, da bo v prihodnosti lahko 
uspešnejši od konkurentov. Poznati 
mora svoje zaposlene in razumeti 
njihovo osebno izkušnjo.  
 
Kaj je izkušnja zaposlenih? 
Ali v vašem podjetju govorite na 
sestankih o izkušnjah zaposlenih? 
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Ne? To je normalno, saj nismo vsi v 
HRM. Vesna, ali vi govorite o izkuš-
njah zaposlenih v HRM? (Odgovor: 
Na internih sestankih ne.) 

Mislim, da bi v bistvu morali 
imeti vodje timov čas, da razprav-
ljajo o izkušnjah svojih zaposlenih v 
svojih timih. In ne toliko v HRM. 
HRM je lahko podpora zanje.  

 
Komentar: Kdaj pa se bodo pogo-
varjali s svojimi zaposlenimi? Mi 
imamo norme … jaz pravim, uspe-
šno podjetje je menedžment, ki pa 
ne more nič brez svojih vodij in svo-
jih zaposlenih. In kakšna je izkušnja 
zaposlenih, ki pridejo ob 6. uri v slu-
žbo in gredo ob 14. uri domov? Na 
tiste ljudi se je treba fokusirati, kdaj 
se bo izmenovodja z njimi pogovar-
jal. To je vsakodnevni izziv za vodjo, 
ki vodi svoje ljudi. Vodja bi moral 
imeti vodstvene sposobnosti, da 
vodi maso ljudi v proizvodnji, in 
tam je ključ do uspeha dobrega pod-
jetja.  

 
Se strinjam s tem. Problem je, ker te 
vodje linij ali vodje izmen vedo, da 
so odvisni od norm in se nanje osre-
dotočajo. Način vodenja je ključen. 
Moraš imeti čas, da se ukvarjaš s 
svojimi zaposlenimi, v današnjih 

podjetjih pa se ukvarjajo z nor-
mami.  
 
Komentar: Če prav pomislimo, tega 
časa ne potrebujemo veliko. Vodja 
mora biti samo tam prisoten in biti 
vodja, da reče: »Kako ste?« Če osmi-
sliš to, kaj delaš, ne potrebuješ to-
liko časa. To je odnos. Digitalizacija 
je samo način komunikacije.  

 
Velik izziv je zato, ker imamo dva 
sistema v podjetju. Modre in bele 
ovratnike. Zelo enostavno je nekaj 
takega narediti za bele ovratnike. 
Vendar podjetje naredijo uspešno 
modri ovratniki. To so ljudje, ki de-
lajo in the system, drugi so tisti, ki 
delajo on the system. In moraš spre-
meniti tudi tiste, ki delajo on the 
system. In ljudi, ki prihajajo na de-
lovna mesta v proizvodnjo in v ad-
ministracijo, v back office. 
Generacija se menja in dobivaš 
nove, drugačne ljudi.  
Danes je problem, ker gre za me-
njavo generacij. Nihče od teh v pro-
izvodnji ne uporablja Facebooka ali 
tablic, kot jih uporabljajo tisti, ki so 
danes v srednjih šolah oziroma na 
fakultetah. Če želiš podjetje digitali-
zirati, ga ne moreš digitalizirati tako 
na hitro.  

 

Komentar: Vendar jaz vseeno 
mislim, da so mnogi mladi, ki pri-
dejo, zavzeti in motivirani zapo-
sleni. Večji izziv je motivirati ljudi, 
ki so v podjetju štirideset let, in ki 
ostajajo še petnajst let, ker nimajo 
'jajc', da bi menjali službo. In te ak-
tivno nezavzete ali nezavzete ljudi 
spodbuditi, motivirati, da se gremo 
neko digitalizacijo in nove procese.  
 
Komentar: In pa know how, kako 
zadržati know how.  

 
Čeprav imamo vsa izobraževanja in 
seminarje, na koncu, ko vprašaš, 
kdaj ljudje pridejo povedat, da bodo 
zamenjali službo, je odgovor, ko že 
imajo novo službo. Zakaj nimajo to-
liko zaupanja, da bi prej povedali: 
»Šel bom v drugo podjetje, nimam 
ga še, vendar želim več odgovorno-
sti in rad bi napredoval, zato bom 
poiskal drugo zaposlitev.«  

Zaposleni nimajo dovolj zaupanja 
v svoje delodajalce zato, ker nimajo 
občutka varnosti, da v podjetju 
lahko spregovorim o teh stvareh.  
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Dokler vodje v menedžmentu ne 
naredimo te varnostne mreže, da 

kot zaposlen lahko poveš in ti 
bomo pomagali, ljudje ne bodo 

prišli na dan z zaupanjem.  

Naredi se ga s komuniciranjem, to je 
zlato pravilo, ki se ne bo spreme-
nilo. Način, kako se sporazume-
vamo, komuniciramo med sabo, je 
kljub vsemu čisto drugačen, kot je 
bil pred desetimi leti, in to je treba 
upoštevati.  

 
Komentar: Ko je bil Jankovič direk-
tor Mercatorja, sem ravno iz tistega 
okoliša, je večkrat prišel v trgovino 
ob nedeljah, in se sprehodil med za-
poslenimi. Samo pokazal se je med 
delavci. Ni pomembno, da direktor 
pride na koncu po nagrado, ampak 
je pomembno, da se tudi sprehodi v 
proizvodnjo, da gre med svoje de-
lavce, da vidi, da delajo.  
 
Komentar: To lahko izpade tudi kot 
kontrola. Mi smo imeli tudi vodjo, ki 
je prišel ponoči v nočno izmeno in 
je bil učinek popolnoma drugačen, 
ker je prišel z namenom pogledat, 
da ni kdo zaspal.  
 

Komentar: Saj se čuti, ali je pristen 
prihod ali je to kontrola. To morda 
manjka pri naših menedžerjih.  

 
Velikokrat manjka. Lahko vam po-
vem nekaj svojih izkušenj iz proiz-
vodnih podjetij, kjer delam. Ko 
vodje proizvodnje spremenijo način 
komuniciranja in postanejo vidni, se 
na tej proizvodnji liniji številne 
stvari spremenijo same od sebe.  

 
Komentar: Je pa tako, da ima 
middle menedžment najtežjo vlogo.  

 
In naredi tudi vse glavne spre-
membe.  

Izkušnja zaposlenih je skupni seš-
tevek različnih percepcij, ki jih 
imajo zaposleni o svojih interakci-
jah z organizacijo, v kateri delajo.  

 
Izkušnja ni samo plačilna lista en-
krat na mesec, temveč je še vse, kar 
se zgodi vmes. To nam ustvari per-
cepcijo, ali delamo v podjetju, kjer 
smo zadovoljni, ali ne.  

Izkušnja zaposlenih je skupek 
vseh izkušenj, ki vključujejo vse ožje 
vidike zaznav zaposlenih v njiho-
vem vsakdanjem poslovnem življe-
nju, tako dobrih kot slabih. Če imam 
slab tim, kjer imam recimo pogosto 
izkušnjo frustracije, nezaupanja, je 

to lahko moja prevladujoča izkušnja 
tega tima. Ali če imam tako izkušnjo 
z drugim timom, je to lahko moja 
percepcija in vpliva na mojo izkuš-
njo.  

Izkušnja je kombinacija izkušenj 
na treh področjih:  

- kulture v timu, 
- tehnologije,  
- fizičnega in psihičnega delov-

nega okolja.  
 
Danes velikokrat pozabijo na psiho-
loško delovno okolje. Znano je, da je 
v start-up podjetjih klima ali psiho-
loško okolje enostavno, ker imajo 
stimulativno in prijetno fizično oko-
lje. Vendar to ni vedno tako, pogo-
sto je bolj pomembno psihološko 
okolje, ki je v start-up podjetju zelo 
zahtevno in obremenjujoče. Ljudem 
se zdi, da je pomembno, da imaš do-
stop do hladilnika v podjetju v ra-
diju 50 metrov, da greš lahko na 
kavo kadar koli. To je fizično okolje, 
ki je pomembno. Biti mora urejeno 
in prijetno. Kaj pa psihično? Da ni-
maš maltretiranja, zlorab in da imaš 
dovolj pozornosti in vodje, ki se 
dane besede tudi držijo. Fizično in 
psihično okolje sta pomembni in 
slednjega se premalokrat zavestno 
razvija, čeprav je celo bolj po-
membno.  
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Glede kulture v podjetju: kultura so 
vrednote zaposlenih, ki jih živijo. 
Kdo je dober zaposleni?  

Po vsem svetu imajo zaposleni 
enako definicijo, kdo je dober za-
posleni. Enake glavne vrednote, 
ki jih imenujemo Employeeship.  

Samo ljudi je treba naučiti, kako te 
vrednote prikazati, spodbujati, kako 
o njih govoriti. To je zelo težko na-
rediti pri ljudeh, ki so stari petinpet-
deset let in več. To lahko naredite 
pri zaposlenih, ko prvi dan vstopijo 
v podjetje. Imamo veliko podjetij, 
kjer je govoriti o vrednotah še ve-
dno neke vrste tabu. O njih lahko 
govorijo nadrejeni podrejenim, in 
ne obratno. To so stvari, ki ustvar-
jajo kulturo. Potem so tukaj še teh-
nologija, materiali, orodja za delo, 
naprave.  

Pri psihičnem in fizičnem okolju 
bi rad dodal še nekaj. To je po-
membnost dobrega menedžerskega 
vedenja in vodenja ljudi. Vodja 
mora biti viden in mora biti v stiku s 
svojimi sodelavci. Ni treba, da veš 
rojstne dneve vseh na pamet. Po-
membno pa je, da prideš do njih in 
se z njimi pogovarjaš o pomembnih 

področjih in jih usposabljaš, kako 
biti boljši pri njihovem doseganju 
rezultatov.  

Za primer bom dal podjetje, kjer 
sem naredil eksperiment. Kaj se 
zgodi, če vodja spremeni način me-
sečnega individualnega razgovora 
za zaposlene na takšen način?  

Zaposleni v timu so naredili pro-
duktivnost večjo za 40 odstotkov.  

 
Izboljševanje izkušnje zaposlenih 
prinaša ROI in to velik ROI. Ugoto-
vili so, da odlična izkušnja zaposle-
nih z delodajalcem da 40 odstotkov 
večji ROI v primerjavi s povprečno 
izkušnjo zaposlenih. Načeloma se v 
to splača investirati.  

Izkušnja in predanost pa nista 
ista stvar. Izkušnja zaposlenega še 
ne pomeni njegove predanosti.  

Primer: zaposleni ima lahko do-
bro izkušnjo v podjetju, pa še vedno 
ne bo nič bolj predan (zavzet) pri 
delu. Lahko pa ima manj zadovo-
ljivo izkušnjo, ali povprečno, slabšo 
kot v prvem primeru, pa bo še ve-
dno motiviran, da delo naredi po 
najboljših močeh, da bi dosegel re-
zultat. Podobno je kot razlika med 
predanostjo in sodelovanjem. V 
podjetju lahko sodeluješ, si čisto za-
dovoljen z izkušnjo, vendar nisi pre-
dan sodelavec.  

Približno 80 odstotkov zaposle-
nih čisto v redu sodeluje v podjetju, 
vendar niso pripravljeni narediti 
tistega dodatnega truda in ne nare-
dijo odlične izkušnje za svoje zapo-
slene ali partnerje, da bi ustvarili 
odličnost.  

 
Če si predan, opraviš delo po svojih 
najboljših močeh in daš del sebe v 
celo stvar. Če si samo vključen v 
stvar, ti nič ne manjka, ampak ne 
daš nič več, kot je treba. Veliko ljudi 
bi rado imelo odlična podjetja in pi-
sarne, a ne da bi dali samega sebe v 
to. Radi bi samo sodelovali, ne da bi 
bili zares predani v podjetju. Tudi 
kot vodje in menedžerji bi radi vo-
dili ljudi – vendar bolj iz ozadja, 
brez tveganja. To danes ne gre.  

 
Želena in pričakovana izkušnja za-
poslenih je zaradi vseh sprememb 
tako drugačna, da star način vode-
nja od zgoraj navzdol ali iz ozadja ni 
sprejet pozitivno. Ustvarja slabo iz-
kušnjo zaposlenih. Vodje timov mo-
rajo prevzeti tveganje in to 
spremeniti. Dajmo investirati, 
dajmo narediti leadership sestanek 
enkrat na leto, team building enkrat 
na leto. To ni dovolj. Izkušnja zapo-
slenih ni enkrat letno anketa, ki 
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pove o zadovoljstvu zaposlenih. Iz-
kušnja zaposlenih je nekaj, kar mo-
ramo narediti vsak dan, če želimo 
imeti nekaj od tega.  

 
Anketiranje ljudi enkrat na leto ni 
dovolj. Kaj pa vmes? Vsak kvartal. V 
podjetju Zappos hočejo vedeti vsak 
teden, ali so ljudje zadovoljni ali je 
njihova izkušnja šla navzdol.  

Izkušnja zaposlenih je neposre-
dno povezana s produktivnostjo, 
odnosi, kakovostjo in vodenjem.  

Eno izmed področij, ki ga vidite v 
modelu 12 oken, so odnosi. To po-
dročje pomeni graditi in ohranjati 
dobre odnose z vsemi deležniki; s 
strankami in z zaposlenimi. Dobre 
odnose moramo imeti v timu. Delež-
niki tima pa so drugi timi in tudi z 
njimi moramo imeti dobre odnose. 
To ustvarja izkušnjo zaposlenih. Kot 
vodja morate narediti neke vrste 
stakeholder analizo na način, da ne 
vzamete vseh drugih deležnikov 
tima, ampak vzemite samo svoje za-
poslene.  

 
Naloga menedžmenta podjetja je, da 
ustvari dobre odnose med podje-
tjem in zaposlenimi, med zaposle-
nimi v različnih timih in med 
zaposlenimi v vsakem timu. Vpra-
šajte se, kaj so potrebe, želje in 

skrbi zaposlenih.  

Kdo od vas lahko reče, da pozna 
potrebe, želje in skrbi svojih so-

delavcev/zaposlenih?  
V to morate investirati čas. 

Če sem dobil nov tim in imam orga-
nizacijo, kjer sem pravkar nastopil 
vodenje novega tima, bi moral naj-
prej spoznati, kdo so moji zaposleni. 

Nekaj primerov. Kaj je glavna 
skrb, ki bi se je zaposleni radi zne-
bili? Vprašanje socialne varnosti. 
Upam, da imate tim, kjer to ni skrb 
zaposlenih. Skrb, ali bi lahko imel 
malo večjo plačo. Če je to moj tim, ki 
ga imam, moram s tem nekaj nare-
diti in vprašanje denarja rešiti in ga 
»spraviti z mize«.  

Kaj so potem njihove potrebe? 
Ena izmed potreb je lahko ali imam 
nov iphone. Če hočeš motivirati 
ljudi, moraš razumeti, da nekdo po-
trebuje take vrste motivacijo in ne-
kdo drugačno, ali pa ne bo deloval.  

 

Ti dve stvari, predvsem želje; želje 
so povezane še z nečim, z mojimi 
osebnimi cilji. Če imam zaposlitev, 
ki mi ne omogoča usklajevati želja s 
cilji, ne bom imel zadovoljnih zapo-
slenih. Ne samo zasebne, temveč 
tudi službene. Ljudje imajo v podje-
tju svoje poslovne želje in cilje. Že-
lim si, da bi lahko naredil proces 
dela na svoj način. Želim si, da bi 
imel odprte roke pri dobaviteljih. 
Želim si, da bi dvakrat na leto nare-
dil velik dogodek za vse moje doba-
vitelje. To so lahko želje 
zaposlenega. Potem imaš lahko tudi 
šefa, ki reče: »Ti se samo drži kvar-
talnega cilja.« To uniči izkušnjo za-
poslenih.  

In vodje morate razumeti ta mo-
del splošne poslovne odličnosti: 
produktivnost, odnosi, kakovost in 
vodenje ljudi.  

V tem modelu je posebno podro-
čje, ki je neposredno povezano s 
tem, kdo so moji zaposleni, kaj so 
njihove potrebe, želje in skrbi. Vpra-
šajte svoje zaposlene, zanimajte se 
zanje. Povabite jih na kavo, sesta-
nek, vsaj na letno anketiranje, če že-
lite. Ampak ne pustite jih samih. 
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Podatek o zaposlenih za Slovenijo 
letos:  

- 11 % je starih 55–65 let 
- 60 % je starih 35–55 let 
- 30 % je starih 25–35 let 

 
Ali so potrebe, želje in skrbi med 
njimi enake? Razumete, kaj je per-
sonalizirana potreba zaposlenih. Če 
sem star 55 let, imam druge po-
trebe, želje in skrbi, kot če sem star 
35 let. Ampak te razlike imate v 
istem svojem timu. Narediti morate 
pozitivno personalizirano izkušnjo 
zanje, če želite imeti vse ljudi pre-
dane. Sicer bodo ljudje samo sode-
lovali – postali samo vključeni v 
podjetju, vendar ne predani.  

Predstavljate si, da imate cel tim, 
deset ljudi, ki so stari 25–35 let. 
Kako jih bom vodil? Imajo svoje raz-
mišljanje o tem, kaj je dobro podje-
tje in dober način dela. Sporočilo je: 
vedeti moraš, kdo so tvoji zaposleni 
in kakšne so njihove potrebe, želje 
in skrbi. Ni vse enako. Način, kako 
delati s temi ljudmi danes, je druga-
čen kot s prejšnjimi generacijami. In 
kako boste delali s tistimi, ki pridejo 
za njimi? 

Generacija Z bo še toliko bolj dru-
gačna od milenijcev. Ti bodo vsak 
čas tukaj. To so tisti, ki so mlajši od 
25 let. Njih zagotovo ne boste mogli 

voditi enako, kot lahko danes mile-
nijce.  

 
Zakaj je generacija Z drugačna od 
milenijcev? Imate občutek, da tisti, 
ki so danes stari 25–35, niso tako 
zelo osredotočeni in fokusirani? Ni-
ste edini. Za generacijo Z pa velja, 
da so še manj osredotočeni. To sta 
na primer moja hči ali vaš sin. Pra-
vimo, da nimajo pozornosti in da 
niso fokusirani. In to je normalno. 
Ker če razmišljam o sebi, ko sem bil 
star 13, 14 let, sem imel en preprost 
računalnik. Naučil sem se programi-
rati basic in čas sem porabil z igra-
njem nekaj iger, ki so potrebovale 5 
minut za zagon. In predvsem nisem 
prejel toliko hkratnih impulzov v 
svojem okolju. Danes imajo 10- do 
15-letniki tri ali več družbenih 
omrežij, vsaj nekaj orodij za takoj-
šnja sporočila (sms, hangouts, mes-
senger, viber, snapchat …), po 
katerih so vedno pripravljeni od-
zvati se in spremljajo vsaj nekaj no-
vičarskih portalov. Vse to pomeni 
toliko več impulzov, da ne morejo 
biti več fokusirani. Možgani zmanj-
šajo pozornost, ker je količina nepo-
membnih impulzov prevelika. In 
hkrati se pozornost zmanjša tudi za 
nekaj pomembnih področij, kar se 
mi zdi normalen pojav. Nekoč smo 

si morali zapomniti nekaj stvari in 
danes jih imaš vedno zapisane in 
dostopne na spletu – in ti mladi jih 
znajo poiskati hitreje kot vaši zapo-
sleni, ki so stari 55 let.  

 
Učitelji danes pravijo nekaj v smi-
slu: »Z otroki je danes tako težko, 
težko dobiš njihovo pozornost.« 
Normalno, in še težje bo. Boljši so v 
multitaskingu – seveda, ker imajo 
18 aplikacij na telefonu. Mi smo 
imeli samo eno: ZX Spectrum – apli-
kacija, kjer si naredil vse.  

Vprašaš otroka, kaj želi za rojstni 
dan – imam lahko dron, ki bo sne-
mal? Ne; bi bil lahko zadovoljen z 
barvicami … 

Generacija Z ima še večja priča-
kovanja kot milenijci. Generacija 

Z je tudi veliko bolj globalna v 
svojem razmišljanju.  

Kar naredijo zvezdniki danes, otroci 
popoldan ali zvečer že izvedo in jih 
želijo posnemati. Globalnost za njih 
ni čudna beseda, temveč je naraven 
pojav – drugačnega sveta kot popol-
noma povezanega ne poznajo.  

Zdaj preslikajte v to situacijo 
sebe, vsi ste več ali manj generacija 
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X, generacija »ključ na vrvici«, kar 
pomeni, da ste prišli sami iz šole in 
si odklenili vrata … in ta generacija 
sedaj vodi tiste, ki prihajajo. Če 
hočete imeti predane ljudi in nji-
hovo lojalnost, morate razmisliti o 
organizaciji za prihodnost, ki jim bo 
dala dovolj izzivov in priložnosti za 
njihova pričakovanja in želje. Kako 
boste to pripravili v podjetju?  

Tukaj še primerjava raziskave, 
kaj so vrednote mladih v Sloveniji: 
če odšteješ dva, dober zaslužek in 
varnost zaposlitve, vse drugo ni več 
povezano z denarjem. Za generacijo 
Z plača sploh ni več najpomemb-
nejša. Vedo, da imajo svoje kompe-
tentnosti, ki jih dobijo skozi 
izobraževanje in da bodo že našli 
svoje delo. Druge stvari so zanje 
bolj pomembne.  

 
Ko so milenijci zadovoljni s plačo, je 
takoj naslednja stvar, ki jim je po-
membna: prosti čas. Vsem, ki so ro-
jeni okrog leta 80 in pozneje, je life 
style pomembnejši od službe in je 
služba orodje, da si zagotovijo že-
leni življenjski slog: da imam poto-
vanja, počitnice, da dobro jem in v 
Sloveniji, da sem amaterski športnik 
(profesionalni amater v nekem 
športu). Če je to v redu, potem sem 
lahko v Danfossu še 35 let.  

 
Naslednje stvari, ki so pri delu zanje 
pomembne, so: 

- priložnosti za napredovanje, 
- prilagodljivost dela (delovni 

čas, lokacija), 
- občutek smisla pri delu, 
- strokovni razvoj in 
- vpliv na družbo. 

Milenijci tudi želijo imeti smisel, 
vpliv na družbo, biti koristen v 
družbi in napredovati. Najpo-

membnejši so torej work/life ba-
lance in priložnost biti vodja. 

Google je ugotovil, da če omogoči 
mladim, da lahko napredujejo, dobi 
bolj zavzete ljudi. Problem je, če jih 
nimaš kam napredovati. Če so 
majhna podjetja, je treba najti sub-
stitut temu.  

Zavzetost zaposlenih prihaja iz 
razumevanja, kaj zaposleni cenijo, 
kaj hočejo, kaj potrebujejo, kaj jih 
skrbi. Običajno je to razmerje med 
denarjem, delovnim mestom, ki ga 
imajo zaposleni radi in delom, ki je 
zanje smiselno.  

V podjetju Atlassian so naredili 
poskus. V oddelkih so ljudem dovo-
lili, da en dan na mesec lahko delajo, 

kar hočejo. Vendar morajo naslednji 
dan to predstaviti in povedati, kako 
to koristi podjetju. Nekatera podje-
tja so potem to posnemala in to de-
lajo enkrat na mesec. Produktivnost 
zaposlenih se je povečala. Ljudje so 
naredili največ za nov razvoj pro-
duktov, izboljšave procesov in za 
stranke. To so vse stvari, za katere 
običajno nimajo časa, da bi jih de-
lali.  

 
Če ljudem daš priložnost, da delajo, 
kar radi delajo, vas bodo lahko nav-
dušili. Sploh mlade generacije. 
Ljudje, ki so nekaj let pred upokoji-
tvijo, ne, ampak njim lahko daste 
novo vlogo. Ali ste lahko mentorji in 
delite svoje izkušnje? Potem bodo 
dobili nov smisel zanje v podjetju.  

Milenijci tudi pričakujejo digi-
talna orodja, ki optimizirajo njihovo 
delovno izkušnjo in jim omogočajo, 
da so kar najbolj produktivni in po-
vezani. Ne vem, kaj boste naredili z 
vsemi orodji, ki prihajajo, ampak je 
aktualno.  

 
V podjetju so naslednje ovire za raz-
voj dobrih izkušenj zaposlenih. 

Employee Experience pogosto ni 
prioriteta za vodje, ker se vodje 
osredotočajo le na svoj oddelek. Od-
delki v podjetjih so pogosto kot 
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majhni izolirani silosi: vodja marke-
tinga vidi samo marketing. Če imaš 
silosni menedžment v podjetju, kjer 
ni sodelovanja med oddelki, ne bo 
dobre celostne izkušnje zaposlenih.  

Proces vodenja ali menedžerski 
proces je zato treba popolnoma 
spremeniti. Odgovornost za spremi-
njanje podjetja je treba dati bolj iz-
kušenim direktorjem. Podjetja 
morajo posodobiti svoja orodja za 
neprenehno spremljanje predanosti 
in zavzetosti.  

To v podjetju ne sme biti prepu-
ščeno letnim anketam.  

Uporabite pulzne ankete ali 
eNPS, kjer zaposleni vsak teden 
izražajo mnenja in sporočajo, na 

primer, kako verjetno je, da bi 
podjetje priporočili svojemu pri-

jatelju.  

Slabo menedžersko vedenje ljudi je 
tudi ovira za dobro izkušnjo zapo-
slenih. Če imamo tradicionalno pod-
jetje, bomo težko imeli še naprej 
dobro izkušnjo med novimi zaposle-
nimi. Silosni menedžment moramo 
spremeniti in narediti okolje, kjer 
vsak lahko odprto deli in prejema 

pozornosti z vsemi drugimi v podje-
tju.  

Pri tem imate dve oviri. Prvič, 
ljudje pogosto ne smejo deliti po-
zornosti z vsemi. Drugič, vodje na 
videz nimajo dovolj priložnosti, ker 
imajo preveč svojega dela. Vodje po-
gosto pravijo, »Kdaj pa naj delam 
to?« V podjetju morate narediti vr-
sto priložnosti, da vodje spremenijo 
vodenje. Vse to ne more ostati na 
ravni »enkrat letno«.  

 
Še ena lastnost milenijcev je stavek: 
»There's an app for that.« Danes 
imamo za vsako stvar, ki jo hočemo, 
aplikacijo. Danes ni razloga, da kak-
šnega podatka ne bi spravili v neko 
aplikacijo ali bazo. Milenijci to vedo. 
Generacija Z pa pričakuje, da je 
tako, in se jim ne zdi nič narobe. To 
lahko uporabite pri spremljanju in 
razvoju teh ljudi, ker v tem vidijo 
prednosti.  

Aplikacije imate za produktiv-
nost, storilnost, za sodelovanje, za 
komuniciranje, za well-being, za 
employee service itd. 

Trg kapitala sledi tem tehnologi-
jam: npr. Slack, Skype, X.ai (AI robot 
za urejanje sestankov), WalkMe (za 
onboarding v podjetja, portale itd.). 
Podjetje Slack je eno najhitreje 

rastočih start-up podjetij, celo hi-
trejše od podjetja Google. Trg kapi-
tala sledi tehnologiji in potrebam 
uporabnikov. Če tehnologija nekaj 
omogoča in ostajajo kupci, potem 
denar ni vprašanje.  

Podjetja so do danes spremljala 
izkušnjo strank s pomočjo NPS, 
merjenja družbenih omrežij, seg-
mentacije. Danes HRM strogo meri 
tudi produktivnost in počutje zapo-
slenih.  

Včasih je bil poudarek na stran-
kah in danes je na zaposlenih. Vča-
sih je veljalo, da so na prvem mestu 
delničarji, potem stranke in nato za-
posleni. Zdaj razumemo, da je bilo 
to narobe. Če damo zaposlene na 
prvo mesto, bodo ti poskrbeli za 
stranke in te za delničarje.  

 
Poglejte, kako pomemben je mened-
žment z vidika konkurenčnosti dr-
žav. Na grafu je matrika dveh 
parametrov. Države, kjer se zana-
šajo na strokoven, profesionalen 
menedžment. Nasproti temu so dr-
žave, kjer dajejo prednost družin-
skim povezavam in poznanstvom. 
Druga stran je pripravljenost podje-
tij za delegiranje odgovornosti na 
nižje ravni. Vse države, ki so v spod-
nji polovici, ne delegirajo odgovor-
nosti. Dober, usposobljen 
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menedžment bo delegiral odločitve 
v konice prstov svojega podjetja. 
Veliko držav tega ne počne.  

 
Na sliki lahko vidite dve skupini dr-
žav. Ena skupina držav, ki je tudi 
bolj konkurenčna skupina, so dr-
žave, kjer se zanašajo na strokoven 
menedžment in odgovornost tudi 
dejansko delegirajo na nižje ravni. 
Druga skupina je ravno obratna, 
prednost imajo zasebne povezave 
pred strokovnim menedžmentom in 
tudi odgovornosti ne delegirajo. V 
desni skupini so države, ki so tudi 
veliko manj konkurenčne. In ob fi-
nančni krizi prva skupina daje poso-
jila drugi skupini ...  
 
Na strukturo zaposlenih in starost 
ne morete vplivati. Vseeno je raz-
lika, kako produktivnost zaposlenih 
v različnih državah različno raste. 
Največjo rast je imela Irska. Slove-
nija je nekje v sredini, imeli smo po-
zitivno rast, okrog 3 odstotke, in vse 
zahodne države so imele nižjo rast. 
Ampak to je stopnja rasti, ne ustvar-
jen BDP na prebivalca. Po stopnji 
produktivnosti na zaposlenega smo 
vedno boljši, zaostajamo pa za 
vsemi srednjeevropskimi državami.  

To pomeni, da je produktivnost 
zaposlenih v podjetjih v Sloveniji 
rasla počasneje kot v teh državah 

zraven nas.  

Vsi veste, kako pogledate starost pri 
drevesu, koliko je star, prešteješ let-
nice. Ali ne bi bilo lepo, če bi imeli 
način, da bi pri ljudeh pogledali, ko-
liko so stari njihovi možgani in 
spretnosti? Koliko bodo ti »možgani 

združljivi z možgani, ki prihajajo« v 
podjetje. Najti moramo način, da 
bomo sposobnosti ljudi razvijali in 
zagotovili, kako bodo lahko ostali 
sveži v svojih glavah.  

 
Tukaj imamo zanimivo navodilo iz 
poročila IMD-ja, kjer so primerjali 
konkurenčnost države z rezultati 
PISA preverjanja pri 15-letnikih: 
»Čeprav je za gospodarstvo zelo po-
membno, da ima kompetentne člane 
z znanjem, morda osredotočenost 
na matematiko in znanost (STEM), 
ni nujno edina pot do uspešnosti. 
Dodatne kompetence, ki vključujejo 
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odprt odnos ali sposobnost vključe-
vati raznolike izkušnje, so tudi zelo 
pomembne.« Ugotovili so, da samo 
investicija v znanja tehnologijo in 
naravoslovja ni izključno zagoto-
vilo, da bo država uspešnejša. Vklju-
čevati mora še druge dodatne 
kompetence iz družboslovja.  

Potem imam za vas vprašanje. 
Kaj pomeni razvoj tima, če vemo, da 
matematika, inženiring, računalniš-
tvo, niso garancija za našo produk-
tivnost ali konkurenčnost? Kaj 
potem je? Človeške veščine – načini 
za sodelovanje in doseganje rezulta-
tov v timu.  

 
Tukaj vam lahko dam navodilo, kar 
je Claus Møller razvijal od leta 1980 
naprej.  

Razvijanje timov pomeni osebni 
razvoj ljudi. Znanje in spretnosti 
so veje na drevesu, cilji so deblo, 
fizično in psihično okolje je zem-
lja drevesa in korenine so njihova 
samozavest.  

V podjetju imate vpliv na znanje in 
spretnosti, vendar tudi na okolje in 
na deblo razvoja – torej na psihično 
okolje in na cilje zaposlenih. In to je 

pomembno. Če želite voditi svoj tim, 
da imajo dobro izkušnjo biti zapo-
slen, je ključ v rokah vodij podjetja.  

 
Naj vam povem, da skoraj v vseh 
podjetjih, kjer delam, timi in zapo-
sleni ljudje nimajo jasnih ciljev.  

Na primer tehnična podpora 
strankam. Na vprašanje, ali imate 
jasne cilje v svojem oddelku, bo 
vodja rekel: »Seveda imamo jasne 
cilje.« Če enako vprašam dva zapo-
slena v oddelku, ugotovim, da ne 
poznajo svojih ciljev. 
 To pomeni, da vsi nimajo istih ci-
ljev.  

Potem vodji pomagaš to spreme-
niti. In spremeni se produktivnost, 
ki gre navzgor. Niti celega meseca 
ne potrebujejo, da so produktivnost 
povečali. Ko so postavili cilje, so za-
posleni sami naredili spremembe. 
Bistvo je, da vodja stopi do svojih 
delavcev in dela vodenje, namesto 
da govori o vodenju.  

Moj odnos do življenja pomeni 
samospoštovanje, torej moj obču-
tek, ali sem dober ali nisem. Vsi 
imamo izkušnjo nekje na eni ali 
drugi skrajnosti. Tvoja osebna per-
cepcija sebe je povezana direktno s 
tvojim samospoštovanjem. Okolje, v 
katerem živiš in se razvijaš: če imaš 
veliko priznanja, tolerantnosti, 

spoštovanja, pristne topline, ljudi, ki 
ti zaploskajo, ko daš gol, je to od-
lično. Če pa imaš ljudi, ki te najdejo 
samo, da ti povejo, da si zamudil na 
sestanek, to ni dobro.  

 
Lahko imamo t. i. zmagovalce ali po-
ražence. Občutek je odvisen od sa-
mospoštovanja, ki izvira iz spodbud. 
Ko vodje te stvari razumejo in vedo, 
kako direktno vplivajo na zaposlene 
v proizvodnih linijah ali v servisnih 
/ klicnih centrih, je njihovo vodenje 
veliko lažje in bolj sproščeno. Pro-
blem je, kadar nimamo tega know-
howa v podjetju ali časa, da bi ta 
know-how prenesli na vodje.  

Dodal sem dva primera, za katera 
mislim, da vam bosta prišla prav v 
podjetju. To so primeri vedenja in 
primer sporazumevanja zmagoval-
cev in poražencev.  
 
Osebni cilji: življenje brez ciljev je 
življenje brez pomena. Imeti moraš 
cilje in imeti občutek, da delaš v 
smeri njihovega doseganja. Temu bi 
rekli z drugimi besedami: elan.  

Milenijci imajo veliko elana, gene-
racija Z ima veliko elana. Generacija 
X ima ali pa nima elana, odvisno, v 
kakšnem podjetju so že toliko let. 
Te razlike je v podjetju treba pre-
mostiti. To je stvar produktivnosti. 
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Vsi ljudje morajo razvijati svoje zna-
nje in spretnosti, kar je osebni raz-
voj.  

Za konec imam samo eno dobro 
sporočilo za vas: kaj je potem izkuš-
nja zaposlenih? Izkušnja zaposlenih 
je skupek vseh izkušenj na delov-
nem mestu. Vsi izkušajo svoj osebni 
razvoj na delovnem mestu.  

Če vam v podjetju uspe združiti 
občutek, da zaposleni rastejo 

hkrati, ko podjetje dosega svoje 
poslovne uspehe, boste imeli zelo 
odlično izkušnjo zaposlenih in iz-
redno predane ter lojalne zapo-

slene.  

Občutek, da gre podjetju dobro in 
dosega rezultate, in jaz hkrati ob 
tem postajam boljši človek – to 
dvoje skupaj naredi odlično okolje. 

Digitaliziraš lahko merjenje iz-
kušnje zaposlenih, kulture, orodja 
za zaposlene, digitaliziraš lahko fi-
zično in psihološko okolje. Ne mo-
reš pa digitalizirati predanosti in 
zavzetosti zaposlenih. In ne moreš 
digitalizirati pomembnega dela 
know-howa ter pripravljenosti pri 

zaposlenih, da to uporabijo v naj-
boljšem interesu svojega podjetja.  

Vsi v podjetju bi morali razumeti, 
da ni življenja brez tveganja, ampak 
to ni bistveno. Veliko vodij v podje-
tjih si ne upa tvegati in spremeniti 
vodenja zaposlenih. Zakaj bi spre-
menil način, kako delam mesečne 
sestanke? Zakaj bi uvedli mesečne 
ocenjevalne razgovore? Dobro je, 
ker morate tvegati, če želite boljše 
podjetje, ker boste v podjetja dobili 
30 odstotkov generacije Z, ki ne bo 
več zadovoljna.  

 
Ne čakajte. Naredite strategijo za di-
gitalni razvoj podjetja glede na to, 
da boste imeli vsak čas veliko več 
mlajših sodelavcev. To ni uvajanje 
novega principa menedžmenta – ni 
nova modna muha.  

 
Digitalizacija je uporaba istega vo-
denja in menedžerskega procesa v 
okolju, ki je popolnoma novo, tako v 
tehnološkem kot v človeškem smi-
slu.  

Ljudje hočejo vedno nadomestiti 
star sistem vodenja z novim siste-
mom vodenja. Nič ni novega. Ali je 
digitalizacija kaj novega? Digitaliza-
cija je samo uporaba novih orodij, ki 
so bolj domača eni populaciji ljudi 

ali enemu okolju ali strankam, s ka-
terimi delate. Še vedno pa imate 
enake stvari: produktivnost, odnose 
in kakovost.  

 
Izkušnja zaposlenih ima tri podro-
čja: psihično in fizično okolje, kul-
turo in tehnologijo. Vsa tri morate 
razviti za dve novi generaciji zapo-
slenih, ki imata čisto drugačna pri-
čakovanja in zahteve. Zato lahko 
uporabite nekaj nove tehnologije. 
Bolj kot to je pomembno, da krepite 
izkušnjo zaposlenih. Kako? 
 

- Smiselno delo. 
- Menedžerji naj podpirajo. 
- Ustvarite pozitivno delovno 

okolje. 
- Mladim dajte priložnost za rast 

in napredovanje. Napredujte 
mlade ljudi hitreje. 

- Zaupanje v voditeljstvo. 
- Ustvarite medorganizacijsko 

sodelovanje in komuniciranje.  
 

Izberite drugačen leadership, raz-
mislite o modelu razvijanja organi-
zacije. O modelu, kako poteka ta 
način vedenja, in ga poskusite iz-
boljšati. Način stila vodenja, ki je ak-
tualen za ljudi, ki so stari 45–55 let 
ali ljudi, ki so stari 25–35 let.  
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Razvijanje timov vključuje me-
nedžersko vedenje, postavljanje 
ciljev, načrtovanje problemov in 

komunikacijski okvir.  

V vseh podjetjih, kjer sem sodeloval 
v letošnjem letu, so naslednja tri 
pravila dosegla vidne in merljive 
pozitivne učinke.  
 
Postavljanje ciljev  

Kjer je vodja spremenil način po-
stavljanja ciljev, je bil rezultat veliko 
večji že v enem mesecu. 

 
Komuniciranje z dajanjem rednih 
spodbud 

Druga stvar, ki je naredila spre-
membo, je bil komunikacijski okvir. 
Če te stvari spremenite najprej, bo 
do drugih sprememb prišlo samo.  
 
Vrednote in merjenje 

Tretje pravilo se nanaša na posta-
vitev glavnih vrednot in principov v 
timu, ker bodo samo te skupne vre-
dnote in principi naredili most med 
generacijo in med oddelki. Nato jih 
začnite meriti v resničnem času na-
mesto enkrat letno.  
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Vsem, ki ste bili letos v projektu Employee Experience, se zahvaljujem, 
ker ste omogočili veliko novih in zelo pozitivnih izkušenj. Nikoli nisem 
niti sanjal o tem, da bi produktivnost in predanost v nekaterih timih 
lahko tako hitro izboljšali. V večini timov je trajalo manj kot dva meseca. 
Zato je bilo potrebnega veliko vašega zaupanja, ki ste ga pokazali, in se 
vam zato tudi prisrčno zahvaljujem.  

 
Hvala tudi vsem udeležencem srečanja Employee Experience. 

 

      CMC tim

  



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

  



 

 

 
 
 

Claus Møller Consulting izvaja izobraževanje voditeljev, prilagojene seminarje, coaching za vodje in on-
line diagnostična orodja za podjetja in organizacije po celem svetu. Omogoča jim dosegati dolgoročne rezul-

tate na osebni, timski in organizacijski ravni. Claus Møller Consulting pomaga podjetjem meriti, izboljševati in 
upravljati  

produktivnost, odnose, kakovost in voditeljstvo. 
 

 
 
 
 

Kontaktirajte nas za več informacij o svetovanju, seminarjih in orodjih. 
 
 
 
 

 
 
 

Maistrova 18, 1000 Kamnik, Slovenija 
 

info@clausmoller.evoli.si   https://clausmoller.evoli.si
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