
Digitalizacija izkušnje zaposlenih 
in menedžment
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Digitalizacija v podjetju je nujna, ker se glede 
razlogov podjetij ni spremenilo nič 

Razlog za obstoj podjetja je doseganje rezultatov:
- rešiti probleme drugih,

- narediti uporabnike srečne.
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V preteklih 4 letih je bila hitrost sprememb in 
trendov več kot samo hitra. 
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Socialna omrežja, SaaS, Apps, Claud Computing

Big Data + trend: Vizualizacija informacij

Internet stvari - Internet of Things, Digitalizacija

Umetna inteligenca – AI & bots

4 glavni trendi
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Podjetja trende uporabljajo v svojo korist in 
ustvarjajo dokazljive razlike v vodenju ljudi. 
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Svet živi z različnimi hitrostmi in
se razvija z različnimi hitrostmi.
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This was
in 2015…
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This was
in 2013…
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PWC digitalizacijo vidi kot zmes: 

1.Nova vrednost dobavne verige
2.Dobava digitalnih kategorij in storitev
3.Upravljanje digitalnih nabavnih verig in dobaviteljev
4.Inovativna uporaba podatkov nabave in dobave
5.Digitalni procesi in orodja
6.Organizacija in zmožnosti
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Delovna mesta in aktivatorji infrastrukture

Naslednja generacija delavcev – belih in modrih – bo 
zahtevala delovna mesta, ki bodo izgledala zelo 
drugače, kot jih poznamo danes. 

(PWC)
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Organizacija prihodnosti – prihaja danes

Zaradi sprememb in nenehnega pritiska po prilagajanju, ni 
presenetljivo, da so direktorji organizacijo prihodnosti pokazali kot 
najpomembnejši izziv za leto 2017. 

• Skoraj 60% jih pravi, da je ta problem zelo pomemben
• 90% jih pravi, da je ta problem pomemben ali zelo pomemben
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To kaže na spremembo, od načrtovanja nove 
organizacije k aktivnemu ustvarjanju ekosistema 

organizacije in mreže. 

Agilnost ima glavno vlogo v organizaciji prihodnosti: 
podjetja tekmujejo v spreminjanju hierarhije s timi, ki so 

pooblaščeni za ukrepanje.
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• Kako lahko oblikujemo infrastrukturo delovnih mest, da ljudje ne bodo 
le prinesli svoje naprave, ampak da ljudem pomaga, da bodo delali po 
najboljših močeh?

• Kako bomo zagotovili orodja za sodelovanje in sporazumevanje, ki 
bodo premostila razdalje (dnevne in dolga potovanja)?

• Kako lahko uporabimo inteligentne tehnologije, da izboljšamo delovna 
mesta za več zadovoljstva, zdravja, varnosti in produktivnosti ljudi?

Za privabljanje najboljših talentov v prihodnosti, se morajo direktorji pripraviti
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Nova definicija zahtev za zaposlene in temeljito spremenjeni načini njihovega 
vodenja / delovanja: 
• Zbiranje podatkov in merjenje v resničnem času
• Analiziranje podatkov za namen odločanja
• Odločanje s podatki in odmik od osebno pristranskega odločanja
• Uporaba podatkov za napovedovanje

Best practise: Google, IBM, Zappos
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Organizacijska kultura, zavzetost zaposlenih in sloves 
delodajalca ostajajo glavne prioritete v 2017; 

izkušnje zaposlenih se uvrščajo med glavne trende letošnjega 
leta. 
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• 80 % direktorjev ocenjuje employee experience kot zelo 
pomembne (42%) ali pomembne (38%), 

• Samo 22% jih pravi, da je njihovo podjetje odlično pri ustvarjanju 
diferenciranih izkušenj zaposlenih. 

• 59 % direktorjev pravi, da niso pripravljeni ali so slabo pripravljeni 
za izzive in naloge na področju izkušnje zaposlenih.
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Izziv za EX je velikanski. 

Delovno okolje je postalo zapleteno in sposobnost podjetij 
za reševanje izzivov predanosti in kulture zaposlenih

je za 14 % manjša kot v primerjavi z letom prej (2017).
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Razumeti digitalne potrebe in pričakovanja 
zaposlenih…

Izkušnja zaposlenih - Employee Experience -
je danes bolj pomembna kot je bila pred trendom #1.
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Izkušnja zaposlenega je

Skupni seštevek različnih percepcij, ki jih zaposleni 
imajo o svojih interakcijah z organizacijo, v kateri delajo.
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Izkušnja zaposlenega je

Skupek vseh izkušenj zaposlenih, ki vključujejo vse ožje 
vidike zaznav zaposlenih v njihovem vsakodnevnem 

poslovnem življenju, tako dobrih kot slabih. 
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Izkušnja je kombinacija izkušenj
- kulture
- tehnologije
- fizičnega in psihičnega delovnega okolja
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Odlična izkušnja zaposlenih

Managersko vedenje 
in vodenje pri delu

Kdo je 
dober zaposlen

TEHNOLOGIJA

FIZIČNO IN 
PSIHOLOŠKO 

OKOLJE

KULTURA 
ORGANIZACIJE

Materiali in orodja 
za delo
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Izkušnje prinašajo 
Return on Investment
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Izkušnja in predanost nista ista stvar
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Izkušnja zaposlenih je direktno povezana s 
produktivnostjo, odnosi, kakovostjo in vodenjem.
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Kdo so deležniki? Zaposleni

Ustvari dobre odnose med podjetjem in zaposlenimi, med 
zaposlenimi v različnih timih 

in med zaposlenimi v vsakem timu. 

Kaj so njihove potrebe, želje in skrbi…?
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Struktura zaposlenih v SLO

• 11% zaposlenih je starih 55 - 65 let
• 60% zaposlenih je starih 35 - 55 let
• 30% zaposlenih je starih 25 - 35 let
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GenZ vs Millenials:
1. Manj fokusirani
2. Boljši v multi-taskingu
3. Se pogajajo
4. Med Gen Z jih je veliko „Early Starters“
5. Gen Z je bolj podjetniška
6. Gen Z ima večja pričakovanja kot milenijci
7. Za Gen Z je individualnost prepoznavna
8. Gen Z je bolj globalna

29



©  

Za mlade v SLO je #1, da je njihovo delo zanimivo

Zanimivo delo 4,54 Mastery
Dober zaslužek 4,31
Varnost zaposlitve 4,27
Da se lahko družiš, pogovarjaš s sodelavci 4,19
Možnosti za napredovanje 4,17 Mastery
Da lahko delaš samostojno 4,03 Autonomy
Da pri svojem delu lahko pomagaš drugim 3,88 Purpose
Da lahko sam razporediš delo v dnevu in tednu 3,80 Autonomy
Da je delo koristno za družbo 3,78 Purpose 30
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Millennials ranked factors once money is off the table…
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Zavzetost zaposlenih prihaja iz razumevanja, 
kaj zaposleni cenijo, 

kar je v današnjem času običajno ravnotežje

med denarjem, delovnim mestom, ki ga imajo zaposleni radi
in delom, ki je zanje smiseln. 
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Milenijci tudi pričakujejo digitalna orodja, ki 
optimizirajo njihovo delovno izkušnjo in jim 

omogočajo, da so kar najbolj produktivni in povezani. 
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Ovire za employee experience:
• EE ni prioriteta za vodje HR, ampak to prepuščajo letnim anketam
• Odgovornosti, ne dajejo starejšim direktorjem 
• HR in oddelki v silosih težko pridobijo potrebne resurse
• Podjetja morajo posodobiti svoja orodja za neprenehno

spremljanje predanosti in zavzetosti (merjenje utripa je začetek, 
eNPS je eden od pomembnih orodij).

• Ne vzpostavijo celovitega okvirja discipline pri delovanju 
zaposlenih, postavljanju ciljev, vodenju, vključevanju vseh
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Milenijci pravijo „There’s an app for that“
Eksplozija digitalnih in mobilnih orodij, s katero HRM spreminja 
in ustvarja odlično izkušnjo zaposlenih, se je že začela:

Productivity and collaboration apps
Engagement and feedback apps
Performance management apps
Well-being apps
Employee service platforms
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Trg kapitala investira v tehnologije
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Podjetja so do sedaj merila izkušnje uporabnikov s 
pomočjo NPS, merjenja družbenih omrežij, 

segmentacije. 

Danes HRM strogo meri 
zdravje in produktivnost svojih zaposlenih. 
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„Včasih smo na prvo mesto dali delničarje in lastnike, 
potem stranke in na tretje mesto zaposlene.

Zdaj razumemo, da smo imeli narobe.  

Če damo zaposlene najprej, bodo poskrbeli za stranke 
in ti potem poskrbijo za delničarje.”
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Čeprav je za gospodarstvo zelo pomembno, da ima 
kompetentne člane z znanjem, morda osredotočenost na 
matematiko ali znanost ni nujno edina pot do uspešnosti.  
Dodatne kompetence, ki vključujejo odprt odnos ali 
sposobnost vključevati raznolike izkušnje, so tudi zelo 
pomembne. 

Christos Cabolis
Chief Economist, IMD World Competitiveness Center
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Moj odnos do življenja
Moje okolje
Moji cilji
Moje znanje in spretnost
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My odnos do življenja
Samospoštovanje = sem OK / nisem OK

• Je najpomembnejši za tvojo rast, počutje in uspešnost 
(in drugih ljudi: zaposlenih, otrok, partnerja)

• Je slika tvojega idealnega življenja (vedenja, izzivov, dosežkov, mnenja 
drugih oseb, priznanj/kritik, izkušenj, statusa, izobrazbe, prav/narobe 
prepričanj, izgleda)

• Vedno, ko izkusiš svojo sedanjost blizu svoje idealne slike življenja, se 
počutiš ok.

• Vsakič, ko sedanjosti izkusiš bistveno drugače kot je tvoj ideal, to 
izzove „ni-ok“ občutek . 

• Samospoštovanje je vitalnega pomena za tvoje misli, čustva, izgled in 
celotno vedenje.
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Okolje
v katerem živiš in se razvijaš

• Priznanja, tolerantnost, vzajemno spoštovanje, pristna 
toplina, ki spodbujajo razvoj.

• Vključuje jasne cilje in navodila za tiste, s katerimi moramo 
delovati skupaj.

• Spodbuja ok občutek drugih ljudi in jih zato spreminja v 
zmagovalce.

• Najpomembnejši dejavnik, ki določa zmagovalce ali 
poražence, so pozornosti.
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ali

Samospoštovanje

Pozornosti
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Zmagovalec pravi

Nisem bil dovolj jasen.

Naredil sem napako in jo bom popravil.

Zdi se, da imava različna mnenja o tej zadevi.

Jaz sem OK, vendar sem vedno lahko še boljši.

Dovoli, da povem na drugačen način.

Nikdar nisem prestar, da bi se naučil kaj novega.

Poraženec pravi

Nisi me razumel.

To ni moja krivda.

Ne bom spremenil svojega mnenja.

Nisem tako slab kot mnogi drugi.

Kot sem že tolikokrat rekel.

Ali se zavedaš koliko let izkušenj imam v tej 
dejavnosti?
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Zmagovalec
Spremeni svoje vedenje.

Dela trdno in še vedno ima čas.
Ve, kdaj se je treba postaviti zase – in kdaj dati 
prednost.

Spoštuje sposobnosti drugih in se je vedno pripravljen 
učiti od njih.

Uporablja čas za izboljšave.

Poudarja priložnosti.

Sprejema različnosti drugih ljudi.

Poraženec
Poskuša izzivati vedenje drugih.

Je vedno preveč zaposlen, da bi naredil kar je nujno.

Se vda, kadar se je treba postaviti in se postavi za 
nepomembne stvari.

Osredotoča se na slabosti drugih.

Uporablja čas za izogibanje kritikam.

Osredotoča se na probleme.

Ne sprejema pravice drugih do drugačnosti.



Osebni cilji

• Življenje brez ciljev je življenje brez smisla: imeti moraš cilje in neprenehoma 
izkušati občutek, da delaš za njihovo doseganje. 

• Pričakovanje, da boš cilje dosegel, je osnova za vizijo in potem je lažje uživati 
sedanjost ter najti „bisere“.

• Za ohranjanje samospoštovanja je bistvena izkušnja uspešnosti, ko dosežeš cilj ali 
mejnik. 

• Cilj moraš poznati, da jih lahko dosežeš. Če ne veš, kam greš, ne boš nikoli prispel.
• Nekateri ljudje se ne morejo odločiti, kaj bi sploh radi dosegli: „več“ česa. 
• Kadar ljudje imajo cilj, je ta največkrat materialni. Ljudje redko razumejo, kako 

življenje narediti smiselno ali izboljšati odnose z drugimi.
• Ne precenjujte pomena materialnih ciljev. Če dosežeš nematerialni cilj, to  

nedvomno naredi veliko več smisla.
• Četudi je doseganje ciljev pomembno, je še pomembnejše uživati na poti do njih.
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1. Določi svoje cilje q
2. Opredeli naloge g
3. Porabi čas e

na opredeljenih nalogah

Princip rezultatov



Moje znanje in spretnosti

• Več kot imaš znanja in spretnosti, bogatejše je tvoje življenje.
• Osebni razvoj je dodajanje novega znanja in spretnosti samemu sebi – in 

uživanje, da ga uporabljaš na poti do svojih ciljev. 
• Sam moraš najti svoja področja in poglobiti znanje z branjem in učenjem. 



- Čustvena inteligentnost
- Tolerantnost
- Kakovost časa
- Raznolikost
- Obvladovanje stresa
- Posnemanje in ujemanje
- Jezikovne spretnosti
- Spretnosti sporazumevanja in 

nastopanja
- Pisanje

- Računalniške spretnosti
- Spretnosti planiranja in organiziranja
- Delegiranje
- Pogajanje
- Samodisciplina
- Kreativnost
- Šport, glasba, umetnost, kuhanje
- Prilagodljivost
- Strokovni know-how
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Digitaliziraš lahko izkušnje zaposlenih - njihova 
orodja, merjenje kulture, fizično in psihološko 

okolje, v katerem opravljajo delo. 

Ne moreš pa digitalizirati predanosti in zavzetosti, 
spretnosti, znanja in pripravljenosti, da jih 

uporabijo v najboljšem interesu svojega podjetja.
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Najprej moramo razumeti, da ni 
življenja brez tveganja – in ko je 
naša sredina močna, 
je vse ostalo, celo tveganje, 
drugotnega pomena. 

Elie Wiesel
Holocaust survivor and Nobel laureate

53



K A K O  U V E S T I

V  O R G A N I Z A C I J O

Najnovejši
Manageski Princip

* * ** * *

- da nadomesti enega od lanskega leta
dva
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Razvijanje timov pomeni…

• Menedžersko vedenje postavite na najnižji ravni.
• Postavljanje ciljev in spremljanje vseh, zaposlenih in 

vodjih.
• Načrtovanje časa: postavljanje prioritet in odločanje ter 

reševanje problemov.
• Prilagodite komunikacijski okvir – mesečni, tedenski 

sestanki: prenos informacij in učenje drug od drugega.
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Razvijanje timov pomeni…

• Postavite in utrdite glavne vrednote in principe, kaj je prav 
in kaj ni prav

• Navdihujte ljudi, da izvajajo Employeeship vedenje in ga 
nagrajujte

• Dajanje pozitivnih pozornosti med vsemi in ne hierarhično
• Merite utrip/pulz v resničnem času, izvajajte poglobljeno 

merjenje
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Krepite EX
• Smiselno delo
• Menedžerji naj podpirajo
• Pozitivno delovno okolje
• Priložnosti za rast
• Zaupanje v voditeljstvo
• Medorganizacijsko sodelovanje in komuniciranje

57



©  

• Izkušnjam zaposlenih povečajte prioriteto 
• Določite izkušenega vodjo ali tim, da prevzame lastništvo projekta
• Vključite „oblikovalsko razmišljanje“ 

(raziskujte, poslušajte in se učite od tega, kar zaposleni delajo vsak dan, 
poenostavite delo in izboljšajte produktivnost, delovanje in zavzetost)

• Premislite izkušnje celotne delovne sile 
(kandidati, polni d.č., krajši d.č., zunanji, začasni, alumni,..)

• Poglejte naokrog, primerjajte se, kopirajte in preizkušajte
• Zagotovite podporo uprave in vodje tima
• Razmislite o geografskih vplivih (in lokalnih razlikah)
• Merite (letne ankete in zbiranje predlogov ni dovolj)
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Izberite drugačno voditeljstvo
• Premislite o modelu vodenja svoje organizacije
• Imenujte verjetne digitalne vodje v organizaciji
• Zagotovite pooblastila
• Napredujte mlajše ljudi v vodje veliko hitreje
• Spodbujajte prevzemanje tveganja in preizkušanja kot 

strategijo vodenja
• Pojdite preko tradicionalnih treningov vodenja
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