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2.
Pred dnevi je eden vodilnih britanskih mo�ganskih trustov Centre for Cities objavil napoved, da bi se petdnevni delovnik v pisarnah

lahko vrnil v roku dveh let. Razmah dela na daljavo, ki ga je povzroèila pandemija covida-19, zelo verjetno ne bo trajen, ker ljudje
potrebujejo in si �elijo neposreden stik, poroèa Guardian. Paul Swinney, direktor raziskav pri Centre for Cities, je komentiral: »Tudi
podjetja spoznavajo prednosti dela iz oèi v oèi, prednosti interakcije med zaposlenimi, izmenjave idej in uèenja od kolegov. V prihodnjih
dveh letih bo verjetno urnik dela takšen, da bodo ljudje tri do štiri dni na teden pre�iveli v pisarni, enega do dva pa bodo delali na daljavo,
potem se bomo vrnili k predpandemiènim delovnim navadam. Èe vas ni v pisarni, vaš kolega in šef pa sta, niste del pogovora. Se
spomnite stavka iz muzikala Hamilton: ‘Hoèem biti v sobi, kjer se dogaja‘? Ravno zato mislimo, da se bodo ljudje vraèali.«

3.
Ponekod so svoje pisarniške delavce �e zaèeli klicati nazaj na klasièna delovna mesta, strokovnjaki za trg dela pa za prihodnje

mesece napovedujejo nekakšno mešanico, hibrid med delom v slu�bi in delom na daljavo. Vsi si namreè popolne vrnitve nazaj k
prejšnjim klasiènim pisarniškim delovnikom ne �elijo. Stewart Butterfield, predsednik uprave in soustanovitelj platforme za poslovno
komuniciranje Slack, je oktobra lani za BBC povedal: »Èe se lahko premaknemo naprej s toèke ortodoksnih pisarniških delovnikov od
devetih do petih, lahko ohranimo najboljše dele pisarniške kulture, osvobodimo pa se slabih navad in neuèinkovitih delovnih procesov,
od nepotrebnih sestankov do nepotrebne birokracije.« Raziskava Future Foruma, ki je zajela 4.700 delavcev v intelektualnih poklicih, je
pokazala, da si velika veèina (72 %) �eli, da bi se obdr�al hibridni model, torej kombinacija dela na daljavo in dela v slu�bi. Tudi Elisabeth
Reynolds, izvršna direktorica posebne skupine na Massachusetts Institute of Technology (MIT), ki se ukvarja s prihodnostjo dela,
napoveduje, da se bo verjetno ohranil hibridni model, katerega prednost je v tem, da »poskuša loviti ravnote�je med uèinkovitostjo, ki
smo jo pridobili med delom na daljavo in koristmi socialnih stikov, kreativnostjo in inovativnostjo, ki se poraja pri skupinskem delu.«

»Pisarna, kavè ali morda tropski otok?«, Nedelo, 12. junij 2021.

Vodenje v »novi normalnosti«
in delavska participacija

»Nova normalnost«, ki jo prinaša razmah dela na daljavo, nagovarja vodje, da razvijejo nove kom-
petence, zlasti socialno komunikacijske kompetence oziroma kompetence za ravnanje z ljudmi (in
ne toliko s posli), prav tako pa zahteva tudi veèjo participacijo delavcev pri upravljanju in odloèanju.
Vse to pa prinaša nove odgovornosti in nove zaveze tako vodstvu kot zaposlenim, ki jih bomo lahko
udejanjali le s soupravljanjem.

Uvod
Izbruh epidemije Covid 19 je praktièno

èez noè povzroèil velike spremembe v
naèinu dela. Najbolj primerna oblika dela v
takšnih izrednih razmerah, ki v veèini prime-
rov zahteva tudi samoizolacijo, je delo na
daljavo oziroma delo na domu. Veliko delo-
dajalcev je tako zaposlenim omogoèilo delo

od doma (vsaj obèasno), kajpak, èe je na-
rava dela le-to dopustila.

V iskanju hitrih rešitev je veliko deloda-
jalcev tudi spoznalo, da je ob podpori teh-
nologije mo�no zelo veliko stvari delati do-
ma oziroma na daljavo, zato lahko prièaku-
jemo, da se bo po preklicu epidemije delo
na daljavo ohranilo v marsikaterem podjet-

ju, oziroma da bo se bo njegov obseg (tudi
zaradi zmanjševanja tveganja, da se epide-
mija ponovi) bistveno poveèal. Digitalna
preobrazba podjetij se je torej zgodila bist-
veno hitreje in tudi tam, kjer je še niso
naèrtovali. Èe smo se v prvih dneh pohitre-
ne digitalizacije poslovanja posveèali pred-
vsem uèenju novih platform za delo na dal-

Piše:
dr. Danijela Brečko

AKTUALNA TEMA

Delo na daljavo



Ekonomska demokracija, št. 3, junij 2021 5

javo in vprašanjem, katere sisteme upora-
biti za sodelovanje v timih, vzdr�evanje sti-
kov s strankami ter partnerji, je sedaj toliko
bolj pomembno gojenje sodelovalne or-
ganizacijske kulture, ki bo ustrezala tem
novim normam, med katero štejemo tudi
delo na daljavo. Delo na daljavo sicer ni no-
va oblika dela, kar nekaj organizacij jo �e
leta uporablja, za to obliko pa se odloèa tudi
vse veè delavcev, saj jim ta omogoèa pro-
�nejše usklajevanje poklicnih in dru�inskih
obveznosti kot tudi prihranek èasa.

Virtualno delo »nova
normalnost« in nove
kompetence vodij

Covid 19 je kljub trenutno ugodni pred-
dopustniški sliki v Sloveniji, še vedno pri-
soten, zato je virtualno delo postalo tako
imenovana »nova normalnost«. Po nedav-
no izvedeni raziskavi (Breèko, 2021) nam-
reè kar 70 % podjetij zatrjuje, da bodo delo
od doma oziroma na daljavo v veèji ali
manjši meri obdr�ala tudi po koncu epide-
mije. To pa zahteva prenovo klasiènih
vodstvenih modelov in kompetenc vodij,
saj po raziskavi Gallup iz leta 2020 je us-
pešno delo na daljavo v veliki meri, kar v 70
odstotkih, odvisno od zavzetosti vodij in nji-
hove podpore zaposlenim, ki delajo na dal-
javo.

Pri delu na daljavo morajo zaposleni
delati v spremenljivem okolju, pogosto od
doma in tudi geografsko razpršeni ter z
zmanjšano kolièino osebnih stikov. To la-
hko povzroèi znatno zmanjšanje produk-
tivnosti in uspešnosti dela zaradi zmanj-
šane stopnje zaupanja, pomanjkanja med-
osebne komunikacije in identifikacije, kar
posledièno praviloma povzroèi tudi padec
motivacije.

Vodenje ljudi na daljavo je tako še mno-
go bolj kompleksno kot klasièno vodenje,
saj je bistvenega pomena, kako vodje za-
znavajo in obravnavajo potrebe delavcev, ki
delajo na daljavo. Ti morajo delati veliko
bolj samostojno in imeti dobro razvite spo-
sobnosti za sodelovanje z drugimi èlani or-
ganizacije, torej sodelavci na vseh ravneh
kot tudi s poslovnimi partnerji oziroma do-
bavitelji ter kupci. To je temeljno pravilo
uèinkovitega dela na daljavo in šele z uèin-
kovitim vodenjem in upravljanjem èloveških
potencialov se lahko organizacija spopade
z vprašanji, povezanimi s postopkom obli-
kovanja dela na daljavo.

Klasièni pristop k vodenju
in vodenje na daljavo

Klasièen pristop k vodenju se nanaša
na sloge, v katerih lahko vodja na najuèin-

kovitejši naèin motivira in vpliva na vedenje
zaposlenih, da bi ti dosegli organizacijske
cilje. Uspešno vodenje je bolj ali manj od-
visno od treh glavnih pogojev: situacije, de-
lavcev in vodje. Pri vodenju na daljavo je iz-
bira pravilnega vodstvenega sloga zelo
relativistièna, kar pomeni, da je vsakiè la-
hko primeren drug slog. Šele to namreè
omogoèa optimalno naslavljanje danih
okolišèin. Razvoj individualnih sposobnosti
in osredotoèenost na nenehno uèenje ter
prenos znanja znatno poveèata potencial
delavcev, ki delajo na daljavo. Funkcija nad-
zora, povezana z ocenjevanjem pri vodenju
na daljavo tako izgublja pomen kot vpliv.
Temeljna vodstvena naloga pri vodenju na
daljavo postane omogoèanje uèinkovitega
sodelovanja in krepitev komunikacije. Spe-
cifiènost t. i. virtualne organizacije narekuje
optimalni slog vodenja in to je integrativni
slog v nasprotju z direktivnim slogom. In-
tegrativni slog je najboljša rešitev v spre-
menljivem okolju in v tveganih razmerah.
Podpira odnose in timsko delo, poleg tega
pa daje prednost timskemu reševanju pro-
blemov.

Vendar tudi prilagoditev tradicionalnih
orodij upravljanja in vodenja po novem ni
dovolj za krmarjenje organizacij v novi nor-
malnosti. V sodobnem vodenju lahko nam-
reè opazimo dve nasprotni te�nji: na eni
strani turbulentno okolje spro�a potrebo po
kratkoroèno usmerjenih praksah, na drugi
strani pa klasièni tip vodenja ote�uje spre-
minjanje organizacijske strukture, kar je
kljuènega pomena pri narašèajoèi negoto-
vosti. Zato je pri vodenju na daljavo po-
membno razviti povsem nov pristop, ki te-
melji na novih kompetencah vodij.

Potrebujemo veè vodij
in manj mened�erjev

Vodenje na daljavo se torej precej raz-
likuje od tradicionalnega pristopa, ali kot je
preroško napovedal guru mened�menta P.
Drucker (2021, str. 28): “Potrebujemo veè

vodij in manj mened�erjev”. Vodja prven-
stveno deluje v smeri uresnièevanja po-
slanstva organizacije in ga naredi bolj vid-
nega. Vodja je odgovoren za doloèanje cil-
jev, doloèanje standardov in prednostnih
nalog … Njegova glavna naloga je “voden-

je organizacije, kjer svoje cilje dosega z

vplivanjem na vedenje in s pridobivanjem

zaupanja zaposlenih“.

Pri vodenju na daljavo zares potrebu-
jemo veè vodij in manj mened�erjev, saj
vodenje na daljavo pomeni zagotavljanje
avtonomije zaposlenim in hkratno krepi-
tev obstojeèih komunikacijskih struktur.

Vodenje na daljavo od vodij zahteva po-
dobne spretnosti kot tradicionalno uprav-
ljanje, vendar je veliko bolj zapleteno. Po-
udarek je na motivaciji in odprtem odnosu
med sodelavci. Komunikacija in ravnanje s
konflikti je kljuènega pomena. Voditelji so
odgovorni za uèinkovito sodelovanje med
neodvisnimi in avtonomnimi delavci. Zato
mora biti vodja inovativen, odprtega duha,
ciljno usmerjen, prilagodljiv in pripravljen
deliti moè s podrejenimi.

Vodenje na daljavo zahteva sposobnost
hitrega diagnosticiranja konfliktov in njiho-
vega uèinkovitega reševanja. Vodja vse bolj
postaja moderator in trener, odgovoren za
razvoj zaposlenih in za nadgradnjo vešèin
za delo na daljavo. Odnose gradi na zaupa-
nju, ne na organizacijskih strukturah. Za-
upanje je kljuènega pomena za omogo-
èanje optimalnih odnosov. Splošno pravilo,
potrjeno v raziskavah kot tudi z lastnim opa-
zovanjem ka�e, da zaposleni sledijo vodji, ki
mu lahko zaupajo. Pri delu na daljavo je
ustvarjanje ozraèja zaupanja precej te�je
kot pri klasiènem delu, predvsem zaradi
specifiènosti dela na daljavo. Vendar je zato
veliko bolj pomembno kot v tradicionalnih
organizacijah. Vodje morajo biti sposobni
ustvarjati pozitivne odnose med delavci, ki
ne delajo (veè) skupaj na delovnem mestu,
toda delajo v smeri istega cilja, pogosto
medsebojno komunicirajo le prek elektron-
skih medijev. Kljuènega pomena pri vode-
nju na daljavo so postale socialne – med-
osebne kompetence.

Boleèine pri delu na daljavo
Zaposleni, ki delajo na daljavo, se po-

gosto prito�ujejo (tukaj povzemam ugoto-
vitve lastne raziskave), da sploh ne vedo,
kaj se v podjetju dogaja, da niso vkljuèeni
v odloèanje in da sploh ne vedo, èe še
delajo prave stvari …, kar zagotovo ne-
gativno vpliva na njihovo motivacijo in
uèinkovitost. Po drugi strani pa se vodje
sprašujejo, kako naj vedo, da zaposleni do-
ma res delajo osem ur? Iskreno reèeno, te-
ga ne morejo zagotovo vedeti tudi, ko
spremljajo zaposlene pri delu v podjetju. Pri
vodenju na daljavo je torej potreben fokus
na rezultate in ne na kolièino pre�ivetega
èasa na delovnem mestu. To pa je mo�no le
ob predhodno jasno postavljenih ciljih, kar
zaposleni, ki delajo na daljavo, tudi prièaku-
jejo.

Ena veèjih boleèin zaposlenih, ki delajo
na daljavo, je tudi ta, da se ne poèutijo ena-
kovredni èlani tima v primerjavi z zaposle-
nimi, ki delajo v pisarni. Pogrešajo ponudbo
naèinov, da bi se poèutili bolj vkljuèene in
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povezane s èlani tima. Pogrešajo komu-
nikacijo z ostalimi èlani kot tudi z vodjo.
�elijo si veè osebnih stikov s kolegi, tudi ti-
stimi, ki delajo na sede�u podjetja.

Covid 19 je sicer povzroèil pravo po-
plavo spletnih orodij za komuniciranje na
daljavo, prav tako pa nas je tudi potisnil v
iskanje novih protokolov komuniciranja.
Priljubljenost spletnih komunikacijskih oro-
dij kot tudi pogostost komuniciranja pa se
razlikuje od zaposlenega do zaposlenega.
Raziskave ka�ejo, da imajo zrelejše gene-
racije (Baby Boom in X) raje e-sporoèila,
mlajše generacije (Y in Z) pa prisegajo na
kratka “instant” sporoèila oziroma video-
klepete. Prav tako izkušeni potrebujejo
manjšo frekvenco komunikacij, manj izku-
šeni, pa si �elijo veè in pogostejše komuni-
kacije. To pa narekuje vodji, da kljub pri-
marni izbiri komunikacijskega orodja, za
katerega so se v organizaciji odloèili, ostaja
odprt in fleksibilen tudi do drugih oblik.

Najveèja boleèina zaposlenih, ki delajo
na daljavo, pa je manjko socializacije. So-
cializacija in povezovanje sodelavcev je po-
memben vir motivacije, zato zelo cenijo pri-
lo�nosti za virtualno socializacijo. Mnoga
podjetja �e prakticirajo t. i. virtualni odmor
za kavo, ki je najbolj znan in tudi najbolj
enostaven naèin virtualne socializacije. Ob
dogovorjeni uri, vsi vklopijo kamere in spi-
jejo kavo skupaj, si povedo kakšno šalo…
Nekateri �e prakticirajo tudi virtualna kosila,
kjer si postavijo neformalna pravila kot je,
da v tem èasu nihèe ne sme delati, mora pa
slišati smeh.

Poseben izziv so tudi sestanki. Ti so
sicer vselej izziv, toda pri delu na daljavo je
potrebnega še veè napora za njihovo na-
èrtovanje, da bodo kratki, uèinkoviti in pro-
duktivni. Vodenje virtualnih sestankov zah-
teva sposobnost facilitacije oziroma mode-
riranja skupinskih procesov komunikacije.
Sodelavci se ne èutijo dovolj spodbujene,
da bi na virtualnih sestankih spregovorili o
svojih idejah, in tako le poslušajo ter se ne
èutijo vpete v sodelovanje. Pogrešajo tudi
jasne agende, s katerimi �elijo biti sezna-
njeni vnaprej, da se lahko primerno pripra-
vijo na sestanke.

Veliko delavcev na daljavo poroèa tudi
o tem, da ni lahko narediti jasne meje med
delom in domom, med delovnim in pro-
stim èasom. Delovnik se pogosto razpo-
tegne èez cel dan, s tem pa narašèa tudi
tveganje za upad motivacije ter pojav izgo-
relosti. Prièakujejo od vodje, da jim da
zgled, kako uravnote�iti poklicno in zaseb-
no �ivljenje.

Prièakovanja do vodij kot tudi stvari, ki
jih delavci na daljavo pogrešajo od svojih
vodij oziroma organizacije, smo tako zdru-
�ili v 10 najpomembnejših “boleèin”:

1. Ohlapno postavljeni cilji (delavci po-
gosto ne vedo, ali delajo prave stvari);

2. Odsotnost ali redkost povratne in-
formacije o rezultatih dela;

3. Pretiran nadzor mened�menta nad
delovnim èasom in premajhen nad rezultati;

4. Premajhna vkljuèenost v odloèanje
(vodja se odloèi kar sam);

5. Nezadostna informiranost o doga-
janju v organizaciji (delavci na daljavo po-
gosto ne vedo, kaj se v organizaciji dogaja,
kakšne so skupne usmeritve, strategije…);

6. Pomanjkanje socializacije, povezo-
vanja in stikov s kolegi;

7. Poèasno odloèanje, in posledièno
slabo oblikovane informacije za konkretno
delo;

8. Nezaupanje vodij, da bodo delo na
daljavo (od doma) opravili po svojih naj-
boljših moèeh;

9. Premalo neposredne komunikacije z
vodjo;

10. Preohlapne spodbude k proaktiv-
nemu odzivanju na spremembe in kreativ-
nemu delovanju.

Zakonska ureditev
dela na daljavo

Delo na daljavo ureja Zakon o delovnih
razmerjih (v nadaljevanju ZDR 1) v èlenih
od 68 do 72. V 68. èlenu definira delo na
domu kot delo, ki ga delavec opravlja na
svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri,
ki so izven delovnih prostorov delodajalca.
Prav tako pa je v drugem odstavku istega
èlena zapisano, da se za delo na domu šteje
tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja
z uporabo informacijske tehnologije. Delo
da domu torej ne pomeni nujno tega, da
delavec opravlja obveznosti doma, zato je
bolj primeren izraz delo na daljavo, ki zaje-
ma tudi delo na domu. Delavec lahko, èe
mu delodajalec omogoèa delo na daljavo,
tega opravlja tudi drugje, kot na primer, v
hotelu, poèitniški hiši, avtodomu oziroma v
prostorih po lastni izbiri.

Kljub temu, da je delo na domu urejeno
v Zakonu, pa mora delodajalec v primeru,
da do tega pride, predhodno obvestiti tudi
inšpektorat za delo ter preveriti, ali je do-
movanje zaposlenega varno in primerno za
opravljanje dogovorjenega dela. Poleg tega
mora biti mo�nost dela na domu zapisana

tudi v pogodbi o zaposlitvi. Delavec, ki op-
ravlja delo na svojem domu ali v prostorih
po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem,
ima enake pravice kot delavec, ki dela v
delovnih prostorih delodajalca, vkljuèno s
pravico do sodelovanja pri upravljanju in
sindikalnega organiziranja, kar je zapisa-
no v 69. èlenu zakona.

Naj omenimo še to, da ima delavec
pravico do nadomestila za uporabo svojih
sredstev pri delu na daljavo, višino nado-
mestila pa doloèita delavec in delodajalec v
pogodbi o zaposlitvi. Prav tako pa je delo-
dajalec dol�an zagotavljati varne pogoje
dela na domu (ZDR 1, 2. odstavek 70. èle-
na), s èimer je delavcem, ki delajo na dal-
javo, priznano tudi varstvo pred mobingom,
kot je to doloèeno v 7. èlenu ZDR 1 (pre-
poved spolnega in drugega nadlegovanja
ter trpinèenja na delovnem mestu).

Nad boleèine dela na daljavo
s participativnim vodenjem in
veèjo delavsko participacijo

Kot smo �e predhodno zapisali, nova
normalnost zahteva drugaèen torej integra-
tivni in participativni slog vodenja, kjer
pomembno mesto pripada prav delavski
participaciji. Delo na daljavo tako krepi klic
k veèji vkljuèenosti delavcev v organiziranje
in naèrtovanje poslovanja organizacije v
skladu z zakonsko ureditvijo dela na dal-
javo. V nadaljevanju bomo tako prisluhnili
boleèinam dela na daljavo, ki jih izpostav-
ljajo zaposleni in poskušali nakazati mo-
�nosti in prilo�nosti za integrativno sode-
lovanje zaposlenih z vodji.

1. Ciljno vodenje
v sodelovanju z zaposlenimi

Preohlapno postavljeni cilji, o katerih
poroèajo zaposleni, klièe po ciljnem vo-
denju, ki nam v slovenskem prostoru ni ne-
znanka. Vendarle pa ciljno vodenje ne po-
meni avtoritarnega sloga vodenja, kjer le
vodja doloèi cilje. Cilji se doloèajo v sode-
lovanju z zaposlenimi. V zrelih organiza-
cijah, kjer gradijo kulturo avtonomije, si cilje
praviloma doloèijo delavci sami in nato le
uskladijo z vodjo. Participativno ciljno vo-
denje pomeni tudi to, da morajo biti jasno
doloèeni kriteriji in merila za ocenjevanje
doseganja ciljev ter seveda sprejeti v do-
govoru med delavci ter vodji. Pri delu na
daljavo si drugaèe zastavljenih ciljev prav-
zaprav ne moremo niti predstavljati, saj
poveèana avtonomija delavcev, ki delajo na
daljavo, ne ponuja prostora za avtoritarno
dodeljevanje ciljev iz vrha organizacije. Na
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drugi strani pa delavska participacija na-
rekuje odgovornost tudi delavcem, da ak-
tivno sodelujejo pri postavljanju ciljev in
oblikovanju meril njihovega doseganja.

2. Nujna povratna informacija
o rezultatih dela

Odsotnost ali redkost povratne infor-
macije o rezultatih dela je po vsakoletni
raziskavi Organizacijske energije, še vedno
najtrši oreh vodenja. Tako pomembna, pa
tako redka. Pri delu na daljavo jo še toliko
bolj potrebujemo, da vemo, ali gremo sploh
v pravo smer. Prav tako je ne moremo
podati kar tako “za vogalom” oziroma ob
be�nem sreèanju na hodniku, temveè jo je
treba podati na veliko bolj strukturiran in
organiziran naèin. In to ne enkrat na leto,
temveè veliko pogosteje. Redni letni
razgovori, ki naj bi temu slu�ili, so �e davna
preteklost, saj ne odgovarjajo veè na
zahteve vse bolj turbulentnega okolja. Uvaja
se tako imenovan pogovor o delovni
uspešnosti (PDU), ki je izveden najmanj
enkrat meseèno in je v veèji meri
osredotoèen na razvoj talentov ter iskanje
prilo�nosti v prihodnosti kot na ocenjevanje
preteklosti. Participativno vodenje tako
zahteva uvedbo pogovorov o delovni
uspešnosti, odgovornost delavcev pa je, da
se vanj aktivno vkljuèujejo. V primeru
odsotnosti povratne informacije pa imajo
le-to pravico proaktivno zahtevati.

3. Osredotoèenost na nadzor nad
rezultati

Pretiran nadzor mened�menta nad
delovnim èasom in premajhen nad
rezultati. Pretiran nadzor se lahko dojema
kot nezaupanje v posameznikovo delo. Po
drugi strani pa lahko premajhen nadzor
nekdo smatra tudi kot popolno nezanimanje
vodstva za njegovo delo. Po mnenju veèine
delodajalcev je glavni pomislek pri
omogoèanju dela na domu, izvajanje
nadzora nad opravljenim delom. Prava
mera nadzora je prej umetnost kot
znanost, vsekakor pa naj bo ta prilagojena
kulturi organizacije. Praviloma pa sodobne
tehnologije omogoèajo veliko mero
transparentnosti in s tem tudi veliko
samonadzora. Zdi se, da delo na daljavo
ponovno obuja ciljno vodenje ter izvajanje
samonadzora nad izpolnjenimi cilji tako
posameznikov kot timov, kar je zdaleè
najbolj objektivno spremljanje uspešnosti
kot tudi izvajanje kakovostnega nadzora
nad delom. V novi normalnosti velja pravilo,
da tisto, kar nadziramo (merimo), tisto tudi
dobimo. Torej, èe bomo merili delovni èas,

bomo verjetno slej kot prej ugotovili, da
smo “pridelali” ravno pravšnje število
delovnih ur, morda celo veè, kot bi si �eleli.
Pri klasiènem delu nam delovni èas
narekujeta �e sam proces dela in prisotnost
drugih sodelavcev. Pri delu na daljavo pa
smo sami svoj upravljavec èasa kot tudi
organizator dela. Pri delu na daljavo je tako
veliko bolj pomemben fokus kot tudi
nadzor nad rezultati kot nad èasom.
Vsekakor je ta boleèina moèno povezana z
odsotnostjo oziroma redkostjo povratne
informacije, zato bi na tem mestu priporo-
èala vsaj tedenska sreèanja vodij z zapo-
slenimi, kjer zaposleni poroèajo o rezultatih
svojega dela in se tako aktivno vkljuèijo v
proces snovanja kot tudi uresnièevanja
ciljev organizacije.

4. Še dodatna krepitev
vkljuèevanja delavcev v odloèanje

Premajhna vkljuèenost delavcev v od-
loèanje pri delu na daljavo je dodatni udarec
za delavsko participacijo. Res je, da smo
imeli na zaèetku epidemije opraviti s krizno
situacijo, kjer se je potrebno hitro in vèasih
tudi brezkompromisno odloèiti, vendar to
ne opravièuje dejstva, da so bili delavci
(vsaj na zaèetku epidemije) premalo
vkljuèeni v odloèanje. Pravica do sodelo-
vanja in upravljanja je ne nazadnje zapisana
tudi v 69. èlenu ZDR-ja. Vodje v novi nor-
malnosti se še kako dobro zavedajo, da
vkljuèenost v odloèanje pomeni tudi veè-
jo motiviranost in veèjo zavzetost. Vklju-
èevanje v odloèanje namreè pomeni, da
skupne odloèitve delavci tudi “olastninijo,”
torej vzamejo za svoje. Pri delu na daljavo je
tako potrebno še dodatno okrepiti vkljuèe-
vanje delavcev v odloèanje, saj le-to pred-
stavlja pomemben element motivacije av-
tonomnih delavcev, ki jih pogosto pestita
tudi socialni manjko in manjko komuni-
kacije.

5. Zagotavljanje ustrezne ravni
informiranosti

Nezadostna informiranost o dogajanju
v organizaciji pomeni, da delavci, ki delajo
na daljavo, pogosto ne vedo, kaj se dogaja
v organizaciji, kakšne so skupne usmeritve,
strategije, kar je seveda zelo frustrirajoèe.
Naloga participativnega vodje je, da poskr-
bi za pravo raven informiranosti. Ob ne-
zadostni informiranosti se namreè delavci
ukvarjajo s tem, da po svoje preuèijo do-
gajanje v organizaciji, kar je èesto povezano
s pojavom govoric. Govorice najpogosteje
nastanejo ravno zaradi nezadostnih infor-
macij in potešijo potrebo po tem, da si ob-

razlo�imo doloèeno stvar. Po drugi strani
pa je govorièenje dejavnost, ki nam vzame
mnogo energije in predvsem osredotoèe-
nost na cilje organizacije. Vloga vodij pri de-
lu na daljavo je torej transparentno komu-
niciranje o dogodkih v organizaciji, ki po-
membno vplivajo na delo in motivacijo. Vlo-
ga vseh zaposlenih pa je, da jasno povedo,
kakšne informacije �elijo in na kakšen
naèin naj bodo sporoèene. Dejstvo je, da
intranetni portali niso prav pogosto obis-
kani.

6. Skrb za socializacijo

Pomanjkanje socializacije, povezova-
nja in stikov s sodelavci je vsekakor izziv št.
1 pri vodenju na daljavo. Kot smo �e ome-
nili, delavci pri delu na daljavo pogrešajo
medosebne stike s kolegi, tudi s strankami.
Pravilo daleè od oèi, daleè od srca namreè
najde svoje mesto tudi pri delu na daljavo.
Prav zato se vodje v novi normalnosti os-
redotoèajo na razvoj socialno komunikacij-
skih kompetenc ne le pri sebi, temveè tudi
zagotovijo razvoj teh kompetenc pri sode-
lavcih. Pri delu na daljavo, je še posebej
pomembno najti naèine za povezovanje
med sodelavci, tako virtualno kot tudi za-
gotoviti vsaj obèasna sreèanja v �ivo. Is-
kanje naèinov za socializacijo je po mojem
mnenju odgovornost tako vodstva kot tudi
sodelavcev in tako predstavlja odlièno pri-
lo�nost za dvig delavske participacije.

7. Veèja avtonomija delavcev
pri odloèanju

Poèasno odloèanje in posledièno slabo
oblikovane informacije za konkretno delo.
Virtualne poti odloèanja so po raziskavah
sodeè nekoliko daljše in s tem tudi poèas-
nejše kot odloèanje v klasiènem okolju. To
je ne nazadnje apel, da v vlogi vodje pode-
limo veèjo avtonomnost delavcem na dal-
javo ter seveda s tem tudi delegiramo od-
loèanje. Pravzaprav gre za klic nove nor-
malnosti po veèji participaciji tudi pri odlo-
èanju. Naj opozorim tudi na drugo plat; v
primeru slabo oblikovanih informacij za
konkretno delo pa je odgovornost delavcev,
da prosijo za dodatne pojasnitve.

8. Veèje zaupanje delavcem

Nezaupanje vodij, da bodo delo na dal-
javo (od doma) opravili po svojih najboljših
moèeh, je še ena boleèina delavcev. Zaupa-
nje se ka�e kot daleè najpomembnejša
kompetenca vodij nove normalnosti. Nad-
zor izgublja pomen, medtem ko pomen za-
upanja narašèa. Delavci, ki èutijo zaupanje
s strani vodje, so po vseh znanih raziskavah



8 Ekonomska demokracija, št. 3, junij 2021

bolj uèinkoviti pri delu in naredijo vse, da bi
to zaupanje tudi upravièili. Veèja osredo-
toèenost na rezultate dela ob vkljuèevanju
delavcev v odloèanje in pogostejša povrat-
na informacija, usmerjena v prihodnost, bo
�e sama po sebi povzroèila porast zaupa-
nja.

9. Veè neposredne komunikacije
vodij s sodelavci

Premalo neposredne komunikacije z
vodjo. Pri delu na daljavo si je treba naèr-
tovati èas za komunikacijo, ta pa je tudi bolj
organizirana kot v klasiènem delovnem
okolju. Participativni vodje se tega zave-
dajo, zato si naèrtujejo èas za neposredno
ter individualno komunikacijo s sodelavci
s pomoèjo razliènih komunikacijskih medi-
jev. Pri delu na daljavo se vsekakor priporo-

èa, da ta komunikacija omogoèa tudi sliko
(torej protokol vkljuèenih kamer). Prav tako
pa si naj vodje prizadevajo deformalizirati
komunikacijo, torej komunicirati avtentiè-
no in vnašati v komunikacijo spontanost.
Vsekakor pa naj bo èas komunikacije naèr-
tovan, kjer se v èim veèji meri upoštevajo
mo�nosti in situacije delavcev na daljavo.

10. Spodbujanje spontanosti
v komuniciranju

Preohlapne spodbude k proaktivnemu
odzivanju na spremembe in kreativnemu
delovanju je še zadnja v nizu boleèin dela na
daljavo, ki jih opisujemo v prièujoèem èlan-
ku. Pri komuniciranju na daljavo spontanost
kar nekam izgine oziroma ljudje bolj “pre-
mišljeno” odgovarjajo. Spontanost pa je
mati kreativnosti. Dokler tega ne naslovi-
mo s primernim protokolom, projekti ne

steèejo. In to je odlièno izhodišèe za veèjo
vkljuèenost delavcev v sodelovanje in odlo-
èanje. Zaposleni morajo postati lastniki
sprememb in lastniki kreacij in inovacij, pri
èemer mora biti zagotovljeno enakovredno
sodelovanje vseh, tistih, ki delajo v klasiè-
nem okolju, kot tudi delavcev na daljavo.
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Predstavitev predloga Zakona
o modernizaciji svetov delavcev
v Nemčiji

V zadnjem obdobju se tako v stroki kot v praksi govori o nujnosti prilagoditve delovanja svetov
delavcev na dobo digitalizacije in umetne inteligence. Razvoj tehnologije vpliva tudi na polo�aj
delavcev, saj se, med drugim, spreminja narava delovnega procesa in omogoèa moènejši nadzor
nad delavci. Prav tako je vedno veè dela opravljenega od doma, kar odpira vprašanja delovanja
svetov delavcev na daljavo.

V luèi navedenih izzivov je Nemèija –
uveljavljena kot dr�ava z zelo dobro razvitim
sistemom delavske participacije tako v
teoriji kot v praksi – prepoznala potrebo po
posodobitvi zakonskega okvirja delovan-
ja in vloge svetov delavcev v obdobju digi-
talizacije.

V okviru tega prispevka bomo predsta-
vili izbrane zakonske rešitve iz vladno po-
trjenega osnutka predloga zakona (z dne
31. marca 2021) za spodbujanje izvajanja

volitev in delovanja svetov delavcev v digi-
taliziranem svetu dela – »Zakon o moder-
nizaciji svetov delavcev« (Betriebsräte-

modernisierungsgesetz)1 – ki, med dru-
gim, spreminja oziroma dopolnjuje temeljni
zakon s podroèja delovanja svetov delav-
cev (Betriebsverfassungsgesetz –
BetrVG2).

Nadzor svetov delavcev nad
uporabo umetne inteligence

Nemška vlada je zaznala problematiko
vedno veèjega pomena umetne inteligence
v kontekstu dela. Skladno z vladno strate-
gijo o umetni inteligenci je pomembno, da
se zagotovi sodelovanje delavcev oziroma
delavskih predstavnikov �e v zgodnji fazi
vpeljave novih tehnologij. Tovrstno sode-
lovanje je predpogoj, da se bo med delavci
poveèalo zaupanje in sprejemanje vpel-
jave in uporabe umetne inteligence v
delovnem okolju. Prav tako je treba v zvezi z

IZZIVI ZAKONSKE UREDITVE SOUPRAVLJANJA V DIGITALNI DOBI

Piše:
Aljoša Polajžar

Èas za posodobitev zakonskega okvirja za moènejšo vlogo svetov
delavcev v dobi digitalizacije in umetne inteligence?


