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Kaj pa sedaj?



Odvisno od spremembe!





Na nivoju projekta Na nivoju organizacije

Upravljanje sprememb je aplikacija 
strukturiranega procesa in orodij za 
zagotavitev dela vrednosti projekta 

vezanega na obnašanje ljudi.

Upravljanje sprememb

Kompetenca vodij za omogočanje izvajanja 
upravljanja sprememb v organizaciji.

Strateška zmogljivost podjetja za podporo 
izvajanju sprememb  in povečanju 

agilnosti.  



✓Prevzemi in združitve
✓Procesi
✓Orodja
✓Poslovni modeli
✓Kultura
…
✓ (Digitalne) transformacije



…spremembo kulture, 
poslovnih modelov,
procesov, orodij,… 

Digitalna poslovna
preobrazba
pomeni…



Dve plati spremembe

Trenutno
stanje

Prehodno
stanje

Bodoče
stanje

Tehnična stran

Človeška stran

Rezultat
Vrednost

Uspeh

Namestitev

Realizacija

Dizajn

Izvedba

Razvoj

Sprejetje

Uporaba

Ponotranjenje

Razlog za 
spremembo



Pogled organizacije
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1,863

102

Nekaj organizacij, ki 
so sodelovale
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Pet gradnikov uspešne spremembe

Zavedanje

Želja

Znanje

Zmožnost

Utrditev

Sprememeba se začne z razumevanjem zakaj

Zavedanje

Kaj je narava
spremembe?

Zakaj je sprememba
potrebna?

Kakšna so tveganja če se ne 
spremenimo?



Faktorji, ki vplivajo na fazo

✓ Pogled na trenutno stanje
✓ Kako razumemo problem, ki ga sprememba rešuje
✓ Kredibilnost komunikatorja



Sprememba vključuje odločitev

Želja

Kaj mi bo sprmeemba
prinesla (WIIFM)?

Osebna odločitev Odločitev, da se vključimo
in sodelujemo

Zavedanje

Želja

Znanje

Zmožnost

Utrditev

Pet gradnikov uspešne spremembe



Faktorji, ki vplivajo na fazo

✓ Kaj prinaša sprememba meni (WIIFM)
✓ Kontekst organizacije
✓ Individualna situacija posameznika
✓ Kaj posameznika motivira



Sprememba potrebuje znanje

Znanje

Razumeti
kako se spremenimo

Izobraževanje o novih
orodjih in procesih

Pridobivanje
novih kompetenc

Pet gradnikov uspešne spremembe

Zavedanje

Želja

Znanje

Zmožnost

Utrditev



Faktorji, ki vplivajo na fazo

✓ Trenutna baza znanja
✓Učni slogi in zmogljivosti
✓ Razpoložljivi resursi



Sprememba zahteva prave aktivnosti

Zmožnost

Demonstracija zmožnosti za izvedbo
spremembe

Uresničitev željene spremembe z  
rezultati ali obnašanjem

Zavedanje

Želja

Znanje

Zmožnost

Utrditev

Pet gradnikov uspešne spremembe



Faktorji, ki vplivajo na fazo

✓ Psihološke in fizične blokade/zmožnosti
✓Moč navade
✓ Razpoložljivost časa in resursov



Spremembo moramo utrditi, če želimo da obstane

Utrditev

Aktivnosti, ki povečajo verjetnost, da 
bo sprememba obstala

Priznanja in nagrade, ki podprejo
spremembo

Zavedanje

Želja

Znanje

Zmožnost

Utrditev

Pet gradnikov uspešne spremembe



Faktorji, ki vplivajo na fazo

✓Odgovornost
✓Odsotnost negativnih posledic
✓ Prepoznavanje napredka



Diagnoza razkoraka – točka prepreke

Točka prepreke nam pove, kam
se fokusirati, da bomo dosegli
napredek. 



ADKAR element: Definicija: Kaj slišimo: Sprožilci

Zavedanje
Zakaj je sprememba 
potrebna 

“Razumem zakaj…”
Zakaj?
Zakaj sedaj?
Kaj se zgodi, če ne?

Želja
Da podpremo 
spremembo in v njej 
sodelujemo

“Odločil sem se, 
da…”

WIIFM

Osebni motivatorji

Organizacijski motivatorji

Znanje Kako se spremeniti “Vem kako…”
Kaj rabim vedeti prej

Kaj rabim vedeti med

Kaj rabim vedeti potem

Zmožnost
Da delujem/se 
obnašam/uporabim 
znanje

“Zmorem…”
Velikost razkoraka K –A

Ovire, zmogljivost

Vaja, coaching

Utrditev
Da se sprememba 
obdrži

“Nadaljeval bom…”
Mehanizmi

Meritve

Vzdržnost spremembe

A

R

A

K

D

Nadzorujte
spremembo!



Dva primera množičnega ADKAR-ja

Narava
spremembe

Zakaj je 
sprememba

potrebna

Odločitev

Znanje

Hvaležnost/
utrditev



ADKAR® definira uspeh za

Posameznika… 

pet ljudi…

dvajset ljudi…

ali pa 1000 ljudi…



Oseba A

Oseba B

Oseba C

Oseba D

Oseba E

Oseba F

oseba G

Oseba H

Oseba I

Zavedanje Želja Znanje Zmožnost Utrditev

Čas

Ne spreminjamo se vsi enako hitro!



Opolnomoči
managerje in vodje

Meri napredekDiagnosticira
razkorak

Vodi aktivnosti
upravljanja
sprememb

ADKAR v PRAKSI



Ok… to je super…. Ampak kaj 
sedaj?



Test



Pa o čem on govori? S tem se zagotovo ne 
bom ukvarjal!



Jaz to vse vem! Bi ga lahko kaj naučil o tej
temi!



Tole se mogoče sliši zanimivo, povej
mi več!



Kje je ta tip hodil celo moje življenje?





Naziv projekta Namen Podrobnosti Ljudje

Kaj je projekt Zakaj se 
spreminjamo

Kaj spreminjamo Kdo se bo
spreminjal

Kakšen procent vrednosti projekta je vezan na spremembo delovanja ljudi?

Povezava upravljanja sprememb s poslovnim
rezultatom



Prvi koraki

1. Identificirajte skupine, katere morajo spreminiti obnašanje

2. Razmislite kaj in kako se jim bo spremenilo

3. Razmislite o tveganjih, ki izhajajo iz sprememb in pripravite pristop



Kaj se pravzaprav spreminja?



Vaše iniciative bodo vplivale na 10 aspektov:
Procese

Orodja

SistemePlačo in nagrado

Oceno uspešnosti

Strukturo poročanja

Zaželeno vedenje

Delovne naloge

Lokacija

Miselnost/Odnos/Prepričanje

Aspects of a 
Person’s Job You 

Can Impact



Kaj pa praksa?



• Logistično podjetje

• 44.000 zaposlenih

• 80+ držav

Izzivi

• Velika koncentracija novih projektov (nove storitve, procesi, orodja)

• Veliko manj uspešnih projektov (zamujeni projekti, povečevanje budgetov)

Odgovor

• Divizija z 10.000 ljudmi ustanovi BCM (Business Change Management unit) s 

ciljem povečati konkurenčnost in agilnost podjetja



• 3 leta (poluspešnih poizkusov)

• Fokus na KPI, procesih

• Brez structure, brez enotnega jezika

Strukutra

• Prosci metodologija

• Ocena zrelosti, razkorak, plan aktivnosti

• 2 testna projekta

Rezultati po enem letu projekta

• Polna integracija z vodenjem projektov

• 50 upravljalcev sprememb v več divizijah

• Zrelost narasla iz ocene 2.4 na 4.2

• Izjemno uspešna testnih projektov



The value of a structured approach around Change Management has been 
one of the best decisions we have taken. Approaching all countries in our 
Division in the same way and having the same language has proven to be a 
strong asset for increasing awareness around change management but also 
for creating trust and loyalty between our team and the business.

Annemarie Brorsen, Director – Head of Business Change Management



• Slovensko proizvodno podjetje

• Zbiranje, obdelava in prodaja surovih kož, odpadkov

živalskih stranskih proizvodov, predelava biološko 

razgradljivih odpadkov v bioplin 

• in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

• 130+ zaposleni

Izzivi

• Proces digitalne transformacije

• 9 projektov

• Toga organizacija

Odgovor

Priprava in dvig organizacijske pripravljenosti na sprejemanje sprememb



Na poti: struktura in aktivnosti

• Metodologija Prosci

• Določitev ciljev upravljanja sprememb

• Usposabljanje C-level vodij

• Usposabljanje srednjega vodstva in projektnih

vodij

• Umestitev v organizacijsko struktura

• Vloga vodje sprememb



Izvedite več na:

Hvala!


