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KAKO SE SPREMINJA SVET?

• IOT, AI, VR/AR

• Big Data

• Spreminjoče želje končnih uporabnikov

• Spreminjajoči poslovni modeli

• Monetizacija

• Izrinjanje vmesnikov

• Uporabniška izkušnja in primerljivost

• Vsak glas šteje

• Hitrost kot konkurenčna prednost

• Transparenca

• Dekonstrukcija služb in fluidnost organizacij



MANAGEMENT 1.0
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POSLEDICE NAŠEGA SISTEMA

• Počasi odzivna organizacija

• Reaktiven način dela namesto proaktiven

• Birokratizacija

• Nemotivirani in nezavzeti zaposleni

• Slab pretok informacij

• Centralizacija odločanja

• Odločitve sprejete na podlagi starih informacij



Je lahko drugače?



SAMOVODENE ORGANIZACIJE
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KAJ PA PRAKSA?

Samovodeno podjetje Morning Star:

• 200-500 zaposlenih, California, ZDA

• Predelava paradižnika, pokrije 40% trga v ZDA

• Ni managerjev, ni HR oddelka

• Delo organizirano v manjših ekipah (23)

• “Colleague letter of understanding”

• Dve vrednoti: 

• Individuals shall work with no use of force or coercion.

• Individuals shall keep commitments.



KAJ PA PRAKSA?



Učinek imetja

Odziv
in odpor

Razdalja

Negotovost Status quo

5 ZAVIRALCEV SPREMEMB



Kdaj ste se na zadnje spremenili, 

ker vam je nekdo rekel, da se morate?

Ljudje želimo imeti občutek, 

da imamo nadzor nad lastnim življenjem. 

ODZIV IN ODPOR



Ljudje precenjujemo stvari, 

ki jih imamo trenutno.  

Vsaka sprememba predstavlja strošek.

UČINEK IMETJA



Povezan z učinkom imetja, hkrati pa 

z našimi prepričanji in identiteto.

Naša znanja in prepričanja vplivajo na naše vedenje. 

STATUS QUO



Naša znanja in prepričanja

vplivajo na naše vedenje. 

Če želimo nekoga prepričati, da naj verjame v A namesto v B, bomo s 

tem verjetno celo bolj utrdili njegovo prepričanje v A.

RAZDALJA



Davek negotovosti.

Ljudje raje vemo, da nas čaka negativen izzid

kot pa da smo negotovi glede le-tega. 

NEGOTOVOST



TRANZICIJA



PREDPOGOJI TRANSFORMACIJE?

Ni vsaka
organizacija

primerna

Psihološka
varnost

Odločitev v 
rokah vseh
zaposlenih

Majhni
koraki



Podjetje K2K je transformiralo že preko 100 podjetij: 

• Prvo leto po preobrazbi v progresivno organizacijo povečanje dobička od 25% 

pa do kar 300%.

• Produktivnost podjetij se je v povprečju zvišala za 40%.

• Absentizem se je v povprečju zmanjšal za 32% v primerjavi z ostalimi podjetji v 

regiji.

• Plače zaposlenih so v povprečju zrasle za 41%.

• Bruto marže izdelkov so v nekaterih proizvodnih podjetjih zrasle za 51% že v 

prvem letu.

TRANSFORMACIJA



www.switcheleven.com


