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Svet je vse bolj kaotičen, nelinearen in težko 
je napovedati... prihodnost! Negotovost 

narašča, sočasno pa tudi naša 
nesposobnost, da bi neznanke, nejasnosti in 

dvome enostavno obvladali! 

Na pohodu je... stres! Ta pa je vse bolj 
trdoživ, saj vse pogosteje izvira iz psiholoških

in ne iz fizičnih vzrokov!



Strah pred izgubo zaposlitve

Vir: Edelman Trust Barometer, 2019 in 2020

Odstotek zaposlenih, ki jih skrbi izguba zaposlitve za posamezen dejavnik…

Vsi zaposleni

Zaposleni v
multinacionalnih
podjetjih

Brez ustreznega usposabljanja
in potrebnih veščin za
dobro delovno mesto

Avtomatizacija in/ali
druge inovacije, ki
bi nadomestile zaposlene

Mednarodni konflikti o
trgovinski politiki in tarife,
ki bi prizadele podjetje

59% 57%55%

63% 64%60%



Pandemija pospešuje strah pred izgubo zaposlitve

Vir: Edelman Trust Barometer, 2021

Odstotek zaposlenih, ki se strinjajo...

Zaradi posledic pandemije in ukrepov,
so bili številni zaposleni deležni

zmanjšanja števila ur na delu ali
pa so izgubili zapolitev

Skrbi me, da bodo pandemija
bistveno pospešila prizadevanja

zamenjati ljudi z UI in roboti

54% 56%



Velika slika:

Trendi iz globalnega 
okolja



Nekaj zanimivega se dogaja…
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Problem ostajajo medsebojni odnosi?



Strategije ravnanja z zaposlenimi? 

“Nekatere najbolj pomembne inovacije 
naslednjega desetletja ne bodo izvirale iz 
tehnologije, ampak iz novih načinov kako 

delati skupaj, kako sodelovati, graditi odnose 
kar pa bo omogočila prav ta nova... 

tehnologija!?”



Rojeni: < 1963

Prednosti: produktivni,
trdo delajo, timski
igralci, mentorji

Slabosti: manj
prilagodljivi, manj
sodelujejo

Rojeni: 1963 - 1980

Prednosti: managerske
veščine, ustvarjanje
prihodkov, reševanje
problemov

Slabosti: manj stroškovno
učinkoviti, manj vodstvene
prisotnosti

Rojeni: 1980 -1995

Prednosti: entuzijastični,
navdušeni nad teh.,
podjetniški, oportunisti

Slabosti: leni,
neproduktivni, obsedeni
sami s sabo

Vodstvena prisotnost

Navdušenost nad tehnologijo

Ustvarjanje prihodka

Grajenje odnosov

Prilagodljivost

Reševanje problemov

Stroškovna učinkovitost

Sodelovanje

66%
28%
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Generacije na delovnih mestih



Osrednji izziv:

Izziv produktivnosti



“V naslednjih desetih letih bomo morali 
povečati produktivnost za 50% ne da bi 

povečali število zaposlenih!”

- Peter Drucker



- Reg Birchfield

“Če želijo povečati produktivnost, morajo 
organizacije danes imeti enovito, vzdržno 

organizacijsko kulturo in na ljudi 
osredotočeno voditeljstvo ter management! 
Kar pomeni spoštljivo ravnati z zaposlenimi. 

Toda, kaj to sploh... je!?"



Osrednja težava:

(Ne)zavzetost zaposlenih



- Dan Pontefract

“Za večino današnjih zaposlenih je 
odhod na delo zelo podoben obisku 

zobozdravnika!”



Trda roka: (ni)prava bližnjica torej?

Problemi?

Trda 
roka?

(Tihi) 
odpor?

Reševanje 
problemov?



Zavzetost zaposlenih po svetu

Vir: State of The Global Workplace, Gallup, 2017



Zavzetost zaposlenih v Evropi

Vir: State of The Global Workplace, Gallup, 2017
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% zavzetih zaposlenih

Stopnja zavzetosti se ne spreminja?





Zavzetost ni vzrok.  
Vzrok je v izkušnjah sodelavcev.                                    
Zavzeti zaposleni so posledica.

Jacob Morgan
Pisatelj, futurist

Največja težava z 
zavzetostjo
zaposlenih





Kaj pričakujejo najbolj talentirani?

Usklajenost ljudi in kulture

Karierne priložnosti

Usklajenost z zasebnim življenjem

Primerno in pošteno plačilo

Izzivno okolje

Poslanstvo podjetja

Inovativnost

Nove izobraževalne možnosti

Vodilni položaj na trgu

Ciljne javnosti

Alumni društva in prijatelje 

0% 20% 40% 60% 80%Vir: CollegeFeed



Uravnotežiti nadzor in svobodo?

“Star model organizacije je preveč temeljil na kontroli
in nadzoru, a se je svet tako spremenil, da nadzor ne bi 
bil izguba časa in odvečen strošek, ki vas utegne zelo 
upočasnjevati! Neizogibno je uravnotežiti nadzor z 
veliko več svobode, ki jo morajo imeti zaposleni pri 

odločanju... več kot smo kadarkoli sanjali, da je 
primerno! Vse to pa ni možno brez radikalnih 

sprememb prepričanj, načel in vrednot, brez povsem 
nove organizacijske kulture!”

- Jack Welch



Zakaj je organizacijska kultura pomembna?

Namen ostati

Timsko delo in sodelovanje

Kakovost

Prilagodljivost

Zadovoljstvo

Fluktuacija                             

Stres

Konstruktivna Agresivno/
obrambna

Pasivno/
obrambna

Visoka zavzetost Nezavzetost
Vir: Human Synergistcs, Inc. Vse pravice pridržane.



Integracija Odzivanje Rezultati

+ +

Zagotavlja, da 
posamezniki in skupine 

dobro sodelujejo

Odzivanje in 
prilagajanje na  

spremembe v okolju

Uresničevanje tistega, kar 
si je organizacija postavila 

za (strateški) cilj

Zakaj je kultura (vedno bolj) pomembna?



Organizacijska kultura in finančna povračila?
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Visoka

Intenziteta konstruktivnih slogov

Konstruktivni kulturni slogi so dokazano povezani z višjo stopnjo dobičkonosnosti. Podatki temeljijo na raziskavah v številnih podjetjih iz različnih panog. 

Vir: Human Synergistcs, Inc. Vse pravice pridržane.



“Organizacijska kultura že v osnovi 
lahko predstavlja dodatnih 4-17% k 

večjemu dobičku podjetja!”

- Ted Garnett, Culture University



Zakaj se vesti konstruktivno?

“Ljudje, ki izkazujejo pri svojem delu ti. 
konstruktivna vedenja, so v povprečju kar 81% 
bolj učinkoviti kot tisti pri katerih prevladujejo 

pasivno in agresivno obrambna vedenja!”

- Human Synergistics International



Če načrtujemo ali ne, organizacijska kultura se 
pač... zgodi! Zakaj naj bi bila strošek, če je 

lahko premoženje, če z njo ustrezno ravnamo 
in jo upravljamo! In zakaj ne bi ustvarili takšne, 

da bi nam vsem skupaj bila všeč, da bi jo 
imeli... radi!?



Organizacijska kultura je sklop skupnih 
prepričanj, vrednot in praks, ki se 
kristalizirajo skozi dnevna vedenja 

zaposlenih!



CIRCUMPLEX Copyright: Human Synergistcs, Inc. Vse pravice pridržane.

Cirkumpleks: konceptualna zasnova



CIRCUMPLEX Copyright: Human Synergistcs, Inc. Vse pravice pridržane.

Cirkumpleks: konceptualna zasnova

+ Pozitiven vpliv

- Negativen vpliv

Spremenljiv vpliv



CIRCUMPLEX Copyright: Human Synergistcs, Inc. Vse pravice pridržane.

Cirkumpleks: konceptualna zasnova

Naravnanost na 
ljudi

Naravnanost na 
naloge



CIRCUMPLEX Copyright: Human Synergistcs, Inc. Vse pravice pridržane.

Cirkumpleks: konceptualna zasnova

Potrebe nižega nijvoja -
varnost

Potrebe višjega nivoja -
zadovoljstvo



CIRCUMPLEX Copyright: Human Synergistcs, Inc. Vse pravice pridržane.

Cirkumpleks: konceptualna zasnova
1- Razvoj sodelavcev

Konstruktivno reševanje sporov. 
Vključevanje drugih v odločanje

2 – Sodelovanje 
Prijateljstvo. Empatija.

Skrb za druge. Sproščeno 
z ljudmi.

3 – Cilji prijazni do ljudi.
Soglašanje z vsemi. Pretiran

optimizem in prijaznosti. Odobritev 
na višjih ravneh. 

4 – Odpor drugačnim idejam.
Sledenje ustaljeni  praksi in

navadam. Predvidljivi cilji. Pravila 
pred idejami. Skladnost. 

5- Čakanje na pobude in usmeritve 
drugih. Biti priden sledilec.

Ustrezati. 

6 - Potuhniti se v težkih časih. Brez samozaupanja.
Izogibati se odločitvam in  problemom

7- Iskanje napak. Kritika. 
Ležernost in odmaknjenost.

Cinizem.

8 - Biti v ofenzivi 
Trd nazdor nad stvarmi.

Grobost in prekinjanje. Verjeti v
pozicijsko moč.

9 - Nevarno nepozoren. 
Tekmovati in se 

primerjati  z drugimi.
Premagati druge. 

10 – Postavljati nerealne cilje. Brez 
napak.  Skrbeti sam za vse 
podrobnosti. Potrjevanje

sebe.

11 – V smeri lastnih ciljev 
Prevzemanje izzivov in delitev 

odgovornosti.
Pomen prizadevanja

posameznika.

12 – Osebna integriteta, dovzetnost za spremembe.
Samospoštovanje. Izvirno in originalno razmišljanje. 



Kako deluje kultura?

Idealna kultura
Vrednote

Rezultati
Merila učinkovitosti

Trenutna kultura*Vzročni dejavniki
Vzvodi za spremembe

* OCI norme

Poslanstvo
Filozofija
Strategija

Cilji

Struktura

Sistemi

Tehnologija

Veščine/
Kompetence

Individualni

Skupinski

Organizacijski

Vir: Human Synergistics, OCI/OEI



Idealna kultura Slovenija



Na splošno so najmočneje izraženi Konstruktivni slogi...

V odnosu na konkretne sloge kulture...

Je primarni slog Samouresničitev.
V idealnih razmerah bi od zaposlenih bilo treba pričakovati, da:

• dobro opravljajo tudi bolj enostavne naloge
• si izmenjujejo ideje
• vzdržujejo osebno integriteto

Sekundarni slog je Humanistično-spodbuden.
V idealnih razmerah bi od zaposlenih bilo treba pričakovati, da:

• konstruktivno rešujejo konflikte
• nudijo podporo drugim
• pri sprejemanju odločitev vključujejo tiste, ki jih le te zadevajo

Idealna kultura Slovenija



Kulturna vrzel

Idealna kultura
Vrednote

Rezultati
Merila učinkovitosti

Trenutna kultura*Vzročni dejavniki
Vzvodi za spremembe

* OCI norme

Poslanstvo
Filozofija
Strategija

Cilji

Struktura

Sistemi

Tehnologija

Veščine/
Kompetence

Individualni

Skupinski

Organizacijski

Vir: Human Synergistics, OCI/OEI

Viri
Ljudje
Finančni
Znanje

Zahteve
Uspešnost
Učinkovitost
Prilagoditve

X X



Trenutna kultura Slovenija



Na splošno so najmočneje izraženi Agresivno/obrambni slogi...

V odnosu na konkretne sloge kulture...

Je primarni slog Nasprotovanje.
Od sodelavcev se npr. pričakuje, da:

• opozarjajo na pomankljivosti
• iščejo napake
• so zadržani in povsem objektivni

Sekundarni slog je Izogibanje.
Od sodelavcev se npr. pričakuje, da:

• redko tvegajo
• prelagajo odločitve osebam na višjih pozicijah
• sprejemajo priljubljene in ne nujno potrebne odločitve

Trenutna kultura Slovenija



Idealna kultura v primerjavi z trenutno



Korelacije med kulturo in rezultati
Konstruktivni slogi

Rezultati Humanistično 
spodbuden Družabnost Dosežki Samouresničitev

Jasnost in konfliktnost vlog

Jasne vloge ++ ++ ++ +

"Vklapljanje" ++ ++ ++ +

(Nedosledne vloge) 0 0 0 0

(Drugačno razmišljanje) 0 0 0 0

Kakovost storitev

Zadovoljstvo strank s storitvami 0 0 0 +

Spreminjajoče se potrebe strank 0 + + ++

Prihodnje sodelovanje ++ ++ ++ ++

Vrhunske storitve za stranke ++ ++ ++ ++

Priporočite organizacijo strankam ++ ++ ++ ++

Zadovoljstvo zaposlenih

Zadovoljstvo ++ ++ ++ ++

Namen ostati ++ ++ ++ ++

Priporočena organizacija kot dobra organizacija za delo ++ ++ ++ ++



Korelacije med kulturo in vzvodi sprememb



Kultura in zadovoljstvo zaposlenih
Zaposleni, ki trenutno kulturo vidijo kot …

Bolj konstruktivno in manj obrambno
Zgornjih 15 %

Manj konstruktivno in bolj obrambno
Spodnjih 15 %

… vidijo rezultate zadovoljstva zaposlenih kot... 

4,77 3,454,16 3,49 4,03



Merjenjenje kulture skozi čas

Idealna
kultura

2001

Trenutna
kultura

201520132003 2007

19% zmanjšanje 
fluktuacije

4 x povečanje povračil 
na vložena sredstva

38% zmanjšanje 
napak

Stopnja fluktuacije pod 10% od leta 2007

Brez varnostnih incidentov v letih 2016/2017

Financial Review: Najbolj inovativno podjetje v 
Avstraliji

Copyright © 2015 Human Synergistics International.
Vse pravice pridržane.



Izboljšana kultura in finančna uspešnost

1. leto 3. leto 5. leto 7. leto 9. leto

5. leto

7. leto

9. leto

3. leto

1. leto

Copyright © 2015 Human Synergistics International.
Vse pravice pridržane.



Primer iz prakse: ozadje
Ozadje
Rezultati nezadovoljivi, vodstvu je primanjkovalo kredibilnosti, 
zaposleni pa so kazali znake izgorelosti. Kljub ugodnim tržnim 
razmeram in strokovnemu znanju, je vse več pokazateljev 
nakazovalo, da bi lahko šlo za izzive povezane s kulturo podjetja. 

Slaba organizacijska uspešnost in učinkovitost.
Postopno upadanje dobičkonosnosti, podjetje pa 
več kot pet let ni zabeležilo povečanja prodaje.

Posledice organizacijskega prestrukturiranja.
Občutki nestabilnosti v organizaciji, kjer se 
sodelavci pogovarjajo o tem kako preživeti.

Vodje z nizko stopnjo kredibilnosti.
Kredibilnost vodstvenega kadra je bila ocenjena z 
indeksom 41 na lestvici do 100 s strani zaposlenih.

Potrebe po spremembah
Povratne informacije so pokazale, da je večina zaposlenih v 
“preživetvenem” načinu in da so utrujeni. Do težav, so v preteklosti 
pristopali na reaktiven način, kljub temu, da je bilo vse več 
pokazateljev, da bi lahko šlo za izzive povezane s kulturo podjetja.



Primer iz prakse: izziv in rešitev

01

02

03

Kultura uspešnosti za utemeljitev številk.
Ogromen poudarek na številkah in ciljih. Ves čas
se porablja za analiziranje. Ni časa za kulturo.

Nekaj arhaičnih poslovnih praks.
Pravila se niso skladala z vizijo kulture in načini 
dela so spodbujali nasprotovanje idejam.

Krivda, povračila in cinizem.
Kazanje s prstom, ne želijo stvari narobe razumeti, 
in nekaj cinikov, ki bi lahko zavračali pobude.

Izziv
Podjetje je želelo ustvariti odlično delovno okolje, kjer bodo 
sodelavci lahko pokazali kaj zmorejo. Novi izvršni direktor je kulturo
postavil visoko na seznam prioritet. Kljub temu so bili soočeni z 
nekaj izzivi, ki jih je bilo potrebno rešiti.

01

02

03

Oblikovanje konstruktivne kulture.
Osredotočenost na kupce in druge deležnike. Rezultati 
bodo sledili. Občutki bodo neprijetni, a treba je vztrajati.

Spreminjanje sistemskih rešitev.
Premislek o praksah, ki se ne ujemajo z vizijo. 
Poslani signali morajo graditi miselnost rasti.

Vodenje v ospredje.
Konkretno postavljene osnove, kjer vodje na vseh 
nivojih sodelujejo v projektih z raznovstnimi ekipami.

Rešitev
Spremeniti so morali globoko zasidrana vedenja. Vodstvo je 
pripravilo izhodišča in eden drugega spodbujali k odgovornosti. 
Njihov pristop je spodbujal vključenost, izgradnju zaupanja in 
predanosti zaposlenih.



“Nevpadljiva” kultura dvignila učinkovitost
Rezultati
Rezultati govorijo sami zase:

+30%
Povečanje čistega
dobička

+14%
Povečanje prihodkov
od prodaje

+8%
Povečanje stopnje
zavzetosti

87%
Index zavzetosti
v podjetju

2018 2020



Ključna vprašanja o org. kulturi?

1. Kakšna je naša organizacijska kultura? Kaj v zvezi z njo počnemo?
2. Kako in koliko vpliva na poslovno učinkovitost?
3. Kateri so vzvodi za spremembe org. kulture? Kolikšen je njihov vpliv in kako se jih 

da izmeriti?
4. Kakšna so vedenja, ki jih vodstvo pričakuje pri zaposlenih in katera vedenja si ne 

želimo?
5. Kakšna je torej idealna (želena) kultura, ki lahko prinese poslovno učinkovitost in 

kakšna je dejanska (trenutna) org. kultura? Kakšna in kolikšna je vrzel med 
obema?

6. Kako jo zapirati in obvladati? Kako in koliko vodje ustrezajo idealni org. kulturi? 
Kakšen in kolikšen je vpliv vodij na OK? Kako učinkoviti so? Koliko spodbujevalnih
in zaviralnih vedenj izkazujejo?



Mi smo kultura!
Ne moremo je spremeniti…

če se ne spremenimo!



Modeliranje vedenjskih sprememb

Spreminjanje miselnosti, z namenom spodbujanja osebnih sprememb

Učenje od zunaj navznoter
Kaj narediti?

(upravljanje sprememb)

Tradicionalni vzvodi sprememb
vedenj, ki so zgolj delno uspešni.

Učenje navzven
Kakšni biti?

(transformativno)

Takšno kritično razmišljanje katalizira vpogled in 
predanost posameznikov glede sprememb.

Vloge in odgovornosti

Vrednote

KPI

Komuniciranje

Voditeljske 
kompetence

Vedenjski
vzorci

Življenska
prepričanja

Ukoreninjene
navade

Vpogledi in
razodetja

Pogojeno
razmišljanje



Vpliv danes: vse je posledica kulture?

• Kultura vodi v večjo delovno uspešnost – inovativnost, kakovost, dobičkonosnost
(napačno pripisovanje uspeha kulturi)

• Kultura pojasnjuje vsako napako, slabo odločitev, kršitev ali problem
(pripisovanje neuspeha kulturi)



Upravljanje sprememb: zorni koti?

OrganizacijaKultura

Vodenje Posameznik

• sistemske in strukturne rešitve
• organizacijski procesi (DU)
• kompetentnost in etičnost…

• čustvena inteligenca
• coaching in mentorstvo
• sposobnost vplivanja…

• idealna vs. trenutna kultura
• vzvodi sprememb
• rezultati…

• osebnostne lastnosti
• tranzicijska krivulja sprememb
• (samo)zavzetost…



Delo se je v zadnjem času bistveno 
spremenilo in zahteva bolj dinamičen, 
individualiziran pristop k razumevanju 

posameznikov, njihove delovne 
uspešnosti in izboljšanju učinkovitosti. 



Nekaj drugačnega

1. Želijo nekoga, ki jih bo razvijal za prihodnost (coacha) in ne več šefa.
2. Jasna pričakovanja.
3. Odgovornost.
4. Smisel, poslanstvo svojega dela.
5. Redne povratne informacije in coaching.



Brez panike…



Vse bo v redu



Dodatne informacije:

Dejan Gruban
dejan@kadovska-asistenca.si

Gradiva:
https://kadrovska-asistenca.si/dogodki/


