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Vodenje v času dolgotrajnega dela od doma 
 

Zaradi epidemije korona virusa smo se znašli v nenavadni in hitro spreminjajoči se situaciji, ki je močno zaznamovala naše 
zasebno in službeno delovanje. Spremembe, ki smo jih že doživeli ter jih še pričakujemo, pa kličejo tudi po spremembi v 
našem načinu vodenja. 
Vem, da ste v zadnjih tednih izvedli že veliko učinkovitih ukrepov, da bi se hitro prilagodili novo nastalim razmeram. V 

tem dopisu vam želim osvetliti nekatere psihološke vidike, ki lahko pridejo do izraza v naslednjih tednih - ter predlagam 
nekatere ukrepe. Upam, da boste dobili nekaj idej, ki vam bodo pomagale pri ohranjanju psihološke mirnosti in hkrati 
učinkovitosti soljudi v vaših timih.  
 

Kaj? Zakaj? Kako? 

 
Človeški stik: 
 - reden 
 - sprejemajoč 
 - iskren 

 
Ena izmed osnovnih človekovih potreb je potreba 
po sprejetosti oz. pripadnosti. Ta je v običajnem 
delovnem dnevu zadovoljena že z raznimi 
malenkostmi (npr. že prihod med ljudi, jutranja 
kava, pozdrav s sodelavci, neformalni pogovori s 
sodelavci, skupno kosilo …). Tega bo sedaj mnogo 
manj, zato je možno, da bo ta potreba v naslednjih 
tednih pri nekaterih mnogo manj zadovoljena.  
Zato je kakršnikoli stik z zaposlenimi, ki zadovoljuje 
občutke sprejetosti in pripadnosti, dober in zaželen. 

 
Priporočam, da vodje ohranjate ali povečate (seveda na 
daljavo): 

• neformalne pogovore (timske ali posamične); 

• pogovore o zasebnem življenju; 

• čustveno-razbremenilne pogovore (o skrbeh, 
strahovih, jezi, osamljenosti, odporih …); 

• pogovore o aktualnem stanju v družbi (zdravstvo, 
gospodarstvo, svet …); 

• aktivnosti, ki so namenjene zabavi, sprostitvi, 
druženju, novim idejam za prosti čas…; 

• spodbujanje spletnega druženja med zaposlenimi. 
 

Priporočam, da so te aktivnosti ločene od formalnih. 
Morda si lahko prav »rezervirate« čas za njih. Seveda pa 
teh aktivnosti ne sme biti toliko, da bi ovirale delo. 

 
Informiranje: 
- redno 
- realno 
- mirno 

 
Zaradi epidemije korona virusa se razmere v 
gospodarstvu močno spreminjajo in se bodo tudi še 
nekaj časa. 
Zaposleni se hote ali nehote informirajo o stanju v 
gospodarstvu na različnih koncih (v medijih, pri 
drugih zaposlenih, pri prijateljih iz drugih podjetij).  
V psihološkem smislu zato pri nekaterih lahko 
pričakujemo več dvomov, negotovosti, 
zaskrbljenosti, zmedenosti (»Ali bo naše podjetje to 
preživelo?«, »Kaj bo z mojo zaposlitvijo?«, »Kako 
globoka bo recesija?«). 

 
Priporočam, da vodje: 

• Zaposlene čim bolj realno informirate, kaj se 
dogaja v in izven podjetja. (Zato so izjemno 
pomembni redni stiki in posvetovanja z 
nadrejenimi in z drugimi vodji). 

• Tam, kjer podjetje že ima ustrezne ukrepe in 
rešitve, jih redno predstavljajte. Tam, kjer jih še 
nima, povejte, da se zavedate resnosti situacije in 
da v podjetju iščemo rešitve. 

• Pojasnjujte zakaj so določeni ukrepi potrebni 
(razlaga, logika v ozadju ukrepov …). 

• Pri tem ostanite mirni, delujte pomirjajoče in 
optimistično. Pokažite, da v podjetju ohranjate 
nadzor nad situacijo, čeprav se le-ta spreminja. 

 

Zaskrbljenosti in negotovosti NE pomirjajmo: z ne-
informiranjem, s prikrivanjem ali tolaženjem! 

 
Razporeditev 
dela: 
- preverjanje  
- prilagajanje 
- pomoč  

 
Delo od doma (ob prisotnosti družinskih članov, 
drugih ovirah zaradi neprilagojenega delovnega 
okolja) lahko prinese nesorazmerno obremenitev 
zaposlenih: 

a) pri službenih nalogah; 
b) pri opravilih in stresu doma. 

Dodatno je potrebno poudariti, da se zaposleni 
razlikujejo v tem kako subjektivno: 
a) dojemajo obremenitve (npr. imajo malo 

obremenitev, vendar jih dojemajo, kot 
»ogromne« - ali obratno); 

b) se soočajo z obremenitvami (npr: z več ali 
manj dodatne energije). 

Zaradi vsega opisanega se bo lahko pri nekaterih 
zaposlenih pojavljalo več nezadovoljstva, slabe 
volje, stresa, izčrpanosti … 

 
Priporočam, da vodje: 
1. V skupinskih in individualnih sestankih redno 

postavljajte vprašanja, koliko so zaposleni 
obremenjeni s službenim delom in delom doma 
(npr. z otroci, z ostarelimi starši …). 

2. Spodbujajte kulturo poštenega informiranja (»V 
teh nenavadnih okoliščinah vas prosim, da si med 
sabo pošteno povemo, kdo ima koliko dela. Da 
lahko koordiniram delo na pravičen način.«) 

3. Vzpostavite kulturo prostovoljne medsebojne 
pomoči med zaposlenimi (»Ali lahko kdo 
pomaga?«) 

4. Prerazporejajte delo večkrat kot sicer in na 
drugačne načine. Sproti argumentirajte, zakaj je to 
v teh nenavadnih okoliščinah potrebno. 
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Ohranjanje 
predvidljivosti 
in varnosti 

 
Ne glede na to, kakšne razmere vladajo v naši 
okolici, imamo ljudje osnovno potrebo po varnosti 
in predvidljivosti okolja. V teh nenavadnih in hitro 
spreminjajočih okoliščinah pa še toliko bolj 
stremimo k temu, da bi živeli tako »kot običajno« 
oz. da bi čim bolj »vedeli, kaj lahko pričakujemo«. S 
tem si ljudje nezavedno ustvarjamo občutek 
varnosti in predvidljivosti. Možno je, da bo to pri 
nekaterih v prihodnje porušeno. 
 

 
Priporočam, da vodje: 

• Pomislite, katere rutine ste imeli v vaših timih pred 
»korona-situacijo«.  

• Ohranite čim več »starih« rutin v čim bolj podobni 
obliki. 

• Npr: timing rednih sestankov (čeprav po telefonu, 
mailu, na daljavo), brifingi, četrtletni razgovori, 
izobraževanja, petkovi zaključki, cyber jutranja 
kava, čestitke za rojstni dan … 

 
Dodatni 
mehanizmi 
motiviranja  

 
V razmerah, kjer dela vsak sam, je manj interakcij 
med osebami, manj socialne kontrole vedenja, 
manj spodbujanja, manj pohval … Hkrati pa je 
zaposleni v času dela izpostavljen večjim količinam 
»domačega« stresa in opravil. Zato je možno, da 
bodo motivacija, zagon in energija za delo upadli. 
To se bo lahko dogajalo občasno, v valovih ali pa 
postopoma.  

 
Priporočam, da vodje: 

• Bolj jasno začrtate vaša pričakovanja in cilje. 

• Pri nekaterih zaposlenih morda lahko povišate 
pričakovanja (količinsko in kakovostno). 

• Nekaterim lahko predpišete nove in ustvarjalne 
izzive ter naloge. 

• Če je to možno, omogočite več fleksibilnosti glede 
tega, kdaj, kako hitro in na kakšen način naj bodo 
naloge opravljene. 

• Pokažite, da ste opazili, da je delo opravljeno. 

• Pohvalite, pohvalite, pohvalite! 
 

 
Vodja … 
poskrbi zase! 

 
Ob vseh hitrih in nepredvidljivih spremembah 
okrog nas, ob delu na daljavo ter ob koordinaciji 
domačih obveznosti, je možno, da boste morali 
delati več in bolj kompleksno kot običajno. (Npr. 
več težjih odločitev, spreminjanja odločitev, več 
koordiniranja nalog, več »kriznega« komuniciranja 
…).  Lahko, da boste čutili več obremenjenosti in 
stresa kot sicer. 

 
Priporočam, da vodje: 

• Vzpostavite red in rutine doma, ki vam omogočajo 
čas za sprostitev in zdrava razbremenjevanja: 
počitek, »odklop«, gibanje, spanje, neobvezno 
druženje z bližnjimi in prijatelji, igra z otroki ... 

• Pazite na pretiravanja pri nezdravih 
razbremenjevanjih (npr. nezdrava hrana, 
pretirana raba socialnih omrežij, »stresanje 
stresa« na bližnje). 

 

 
Spremljava 
razpoloženja 
zaposlenih 

 
V trenutni situaciji pričakujemo »nepričakovano«, 
razmere se stalno spreminjajo in se bodo še naprej; 
socialna izolacija se podaljšuje, razmere na trgu in 
v gospodarstvu so nestabilne … Če bo takšno stanje 
trajalo dlje časa in hkrati ne bomo vedeli, koliko 
časa, lahko to pripelje do globljih sprememb v 
razpoloženju vas in vaših sodelavcev: več 
zaskrbljenosti, strahu, dvomov, žalosti, jeze, 
brezvoljnosti, apatičnosti, osamljenosti, nemoči … 
 

 
Priporočam, da vodje: 

• Malo pogosteje kot običajno postavljate vprašanja 
kot so: »Kako ste?« »Kako vam gre?« »Kako se 
počutite?« »Kako koordinirate med službo in 
domačimi obveznostmi?« »Kaj vas skrbi, moti, teži, 
obremenjuje…« »Opazite kakšno spremembo v 
počutju v zadnjih dneh, tednih?« 

• Že sam pogovor o teh neprijetnih čustvih bo malo 
pomagal. Dodatno pa pomagate tudi s kakšnim 
spontanim so-človeškim nasvetom. 

 

 
 

V teh nenavadnih in težkih časih vam želim, da ostanete zdravi, mirni in učinkoviti,  
 
mag. Aleš Vičič, poslovni psiholog. 
 


