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Današnja zgodba
• Pozitivni in negativni učinki tehnologije
• Stalna virtualna povezanost: tehnologija služi 

nam ali mi njej?

• Priložnosti, izzivi, nevarnosti dela na daljavo: 
90-a … 2000-2020 . . . 2020/1 . . . 2020/21 . . . ->

• Dobre prakse vodenja, komuniciranja in 
organiziranja
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Delo od doma – nič novega?

Pregled razvoja modernih fleksibilnih oblik dela skozi čas

Vir: Lamovšek, 2020: prirejeno po Yu, Burke & Raad, 2019

Prednosti 
Delo od doma kot ugodnost



Temna stran tehnologije (do 2019)

EU 2019: zaposleni poročajo več stresa in izgorelosti kot 

kadarkoli prej (dinamično delo, tehnologija, stalna povezanost)

Prekarno in platformno delo (40 % gospodarstva v ZDA leta 

2019!): tehnološki stres (prekomernost, poseganje, kompleksnost, 
negotovost, nevarnost); osama, izolacija, psihološka odtujenost

Naše študije (večje organizacije v Švici in Sloveniji; platfomni

delavci na Amazon Mechanical Turk) temu pritrjujejo 



Temna stran tehnologije (do 2019)

Pregledna študija 40 raziskav od leta 1950 – 2016 obljavljena v Public Health

(Leigh-Hunt, 2017) potrdi povezanost med družbeno izolacijo in 

osamo ter slabšim mentalnim kot tudi fizičnim zdravjem

Stres, izgorelost -> bolniški staleži, izguba produktivnosti, stroški zdravstvene 
nege – skupaj na ravni cca 600 milijard EUR letno! (Europa.eu, 2019)





Izzivi: 

#1 Tehnologija - infrastruktura

#2 Nenehna pripravljenost – delam več

#3 Povezanost in odnosi – izolacija

#4 Usklajevanje dela in zasebnega - motnje

#5 Uspešno delo od doma – nadzor, usklajevanje

April 2020: vprašali smo 160 zaposlenih, ki delajo od 

doma.



Izzivi: 

#1 Tehnologija - veščine

#2 Nenehna pripravljenost – usklajevanje življenja

#3 Povezanost in odnosi – osama 

#4 Usklajevanje dela in zasebnega – poseganje dela

#5 Uspešno delo od doma – nadzor, motivacija & razvoj

Oktober-december 2020

(198 zaposlenih, longitudinalno, 

vsak mesec 1x)

September-december 2020

(večje slovensko podjetje, 

longitudinalno, 10 časovnih točk)











#1 Tehnologija

Rešitve: 
Kratkoročne narave – infrastruktura; digitalna 
usposabljanja; usklajenost tehnologije in aktivnosti

Dolgoročne narave – krepitev digitalnih veščin, 
vsrkanost v tehnologijo (sploh za mlajšo generacijo)

https://www.youtube.com/watch?v=6gxG7PZNyJo


#2 Nenehna pripravljenost

Izzivi:
• Digitalna realnost

• „Always on“ organizacijska kultura 

• Nejasni cilji, več dela
• Kratkoročno: višja produktivnost
• Dolgoročno: stres, izgorelost, produktivnost?

56 % ZA 

prepoved 
pošiljanja 

mailov izven 
delovnega časa 

Rešitve:
• Posamezniki: dnevni ‚to-do‘, odmori, 

opredelitev dosegljivosti, rutina

• Organizacija: kultura, zaupanje, pravica do 
izklopa



30 % več časa, 
namenjenega delu

Več usklajevanja

Manj osredotočenosti



Izzivi:
• Kratkoročno: osama in pomanjkanje prijateljskih 

odnosov pri delu 

• Dolgoročno: izoliranost, asocialnost, izguba 
povezanosti in pripadnosti

#3 Družabni (družbeni?) stiki



Rešitve: 
Kratkoročno: 
• Online druženje (digitalni water cooler)

• Rutina načinov in vsebine komunikacije 
• Osebna nota

• Ohranjanje stikov

Dolgoročno: 
• Skupno definiranje ‚dobrega digitalnega sodelavca‘: 

pričakovanja, zahteve, vrednote: kultura
• Transparentnost in vključenost
• Fizični stiki (ob upoštevanju priporočil)

Komunicirati je potrebno več kot prej!

#3 Družabni (družbeni?) stiki



Izzivi:
• Paradoks fleksibilnosti

• Vedno imam občutek, da nekaj zamujam!
• Moteči dejavniki 
• Zabrisana meja med delom in življenjem, 

anksioznost, stres, izgorelost 

#4 Usklajevanje dela in prostega časa



Rešitve: 

•Ustrezna rutina in doslednost 

•Upravljanje z energijo, ne samo s časom
•Zdravje! Vadba, fizični izzivi
•Work hard, play hard

‘one size fits all’
filozofija NI primerna 

rešitev

#4 Usklajevanje dela in prostega časa



#5 Uspešno delo od doma
Kontinuirani rezultati anket:

70-90 % anketiranih si želi, da bi še naprej imeli 
možnost dela na daljavo

Večja motiviranost pri delu od doma: 60 %

- večja fleksibilnost in možnost samoorganiziranja AMPAK hkrati si okrog 
dve tretjini želita dolgoročno vsaj enkrat tedensko delati na lokaciji



Rešitve:
„Cepiva“ s strani managementa: 
• Relacijsko oblikovanje dela (soodvisnost nalog, povezanost s 

končnim porabnikom)
• Nuja povratnih informacij, vodenje

• Jasnost ciljev, strukture dela in razmejitev

„Cepiva“ s strani zaposlenih samih:
• Samoiniciativno oblikovanje dela 

• Management časa, energije in osebne produktivnosti 

• Zdravje: vsrkanje v tehnologijo, spanje, aktivnost

• Rutina, disciplina in vzpostavitev delovnega okolja doma

#5 Uspešno delo od doma



Posttransakcijsko in postherojsko vodenje 

• Karizmatično
• Transformacijsko

• Avtentično
• Strežniško
• Duhovno



Avtentično vodenje

Avtentičen = originalen, resničen, ne kopija (tak, kakršen si … 
to thine own self be true)

Pogosta definicija avtentičnosti:

Pa vendar, slovar trdi malo drugače:

http://www.youtube.com/watch?v=Vj-miyaElIs


Avtentično vodenje

• Ravnanje v skladu s svojimi vrednotami

• Samoregulacija – tudi z etičnimi pravili

• Pozitivni psihološki kapital
(upanje, zaupanje, optimizem, miselna prožnost)

• Poudarjanje in razvoj prednosti





Stežniško (uslužno) vodenje

• Lao Ce (600 pr. n. št.); Chanakya (4. stoletje pr. n. št.); Greenleaf (1970)

• Vodja = služabnik

• Razvoj in podpora drugih

Vodja Sledilec
Medsebojna 

pripadnost



Duhovno vodenje

• Duhovnost: poglobitev v namen, vrednote, smisel, motive 

lastni, individualni višji cilji

organizacijski cilji

Vrednote                     Vizija

Altruizem        Ponižnost        Empatija

Vpliv   

vodje
Vzbujanje upanja

in zaupanja

Prikaz višjih    
idealov



Duhovno vodenje

• Ujemanje individualnih in organizacijskih vrednot

zaupanje & poznavanje zaposlenih

• Zohar & Marshall: Duhovni kapital

• Znanstvena preverljivost

– definiranje konstrukta

– diskretnost duhovnega vodenja

– merjenje



Relacijsko oblikovanje dela: 

• Družbene dimenzije oblikovanja dela 
(soodvisnost, povratne informacije, 
povezanost izven organizacije)

• Družbena podpora (sodelavcev, nadrejenega)

• Relacijska klima (delitve, psihološke varnosti)

• Kaj pa zaposleni sami? 

Samoiniciativno preoblikovanje dela





Industrija 4.0 in Industrija 5.0Industrija 4.0 je sožitje 
robotov, povezanih naprav in hitrih 
podatkovnih mrež z namenom 
povečanja produktivnosti in umika 
rutinskih nalog iz domene ljudi

Prihodnost: personalizacija! Peta 

industrijska revolucija (I5.0) bo osredotočena na 
sodelovanje med ljudmi in napravami, pri čemer bo 
človeška inteligenca delovala v harmoniji s 
spoznavnim računalništvom. 
Človek je v centru industrijske proizvodnje preko 
sodelovalne avtomatizacije, dela z znanjem in 
veščinami, kar bo pripeljalo do masovno prilagojene 
proizvodnje za končnega porabnika. 



Industrija 4.0 in Industrija (Družba) 5.0

Workspace -> Culture space / Human place



Humanizing Digital Work
– research journey

‚Bracing the bond between
people and technology‘

HumanizingMonday, 
ResearchGlimpse, 
FactCheck, HumanizeYourMonth, 
webinars, CuriousSushi, 
stories etc.

Posadka/The Crew: Vsebinski sklopi:



Zakaj #HDW :

• Širjenje glasu o ugotovitvah raziskav, ki se osredotočajo 
na to, kako narediti digitalno delo bolj človeško. 

Trdno verjamemo v znanost in dejstvo, da lahko rigorozno raziskovanje 
pripomore k izboljšanju poslovnega sveta, počutja ljudi in njihovih odnosov z 
drugimi ter preko tega izboljša družbo. 
S #HDW poskušamo raziskovalno delo približati praksi in splošni javnosti, 
predvsem mladim. 

• Diseminacija naših lastnih raziskav v prakso.
Osredotočajo se na vsebinske sklope, povezane z oblikovanjem dela, 
organizacijo, managementom in vodenjem ter s tem sooblikujejo boljše 
poslovanje, management/ravnanje z ljudmi in organizacijsko vedenje v vse bolj 
digitaliziranem svetu. 




