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Učni cilji
• Ozavestili boste različne vidike novih 

pogojev dela v porastu – delo od doma
in nove vidike organizacijske kulture

• Spoznali boste nekaj ozadij 
organizacijske kulture in izgorelosti

• Prejeli boste najmanj eno neobičajno 
priporočilo za vaše blagostanje



Delovni pogoji in
organizacijska kultura

Delo od doma in izgorelost

Blagostanje in skrb zase



Prostor

Zaupanje

Varnost zaposlitve

↔ Organizacijska kulturaDelovni pogoji





Obvladovanje sebe in razmer

Zaupanje

Občutek varnosti

Pa notranji delovni pogoji?
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Preobremenjenost

Dvom v 
organizacijo

Občutek ogroženosti

Pa notranji delovni pogoji?
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Notranji kritik



Delo od doma: Da, Ne, Morda?

„Ima delo od doma več prednosti ali slabosti?“

Same prednosti
↑
↓

Same slabosti



Skrb za zdravje

Prednosti dela od doma – zaposleni





Višja pripadnost 

Prednosti dela od doma – delodajalci





Douglas Adams
(avtor Štoparskega vodnika po galaksiji)

„Spisal sem seznam pravil, ki opisujejo naš odnos do tehnologije:

1. Vse kar je obstajalo v svetu ob vašem rojstvu je normalno in 
običajno in je pač naraven del sveta.

2. Vse kar je bilo izumljeno med vašim 15. in 35. letom je novo in 
zanimivo in revolucionarno in najbrž lahko na tem področju 
zgradite kariero.

3. Vse kar je bilo izumljeno po vašem 35. letu je proti naravnemu 
redu stvari in proti vsemu, kar je sveto.“



Vir: EUROFOUND – Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide?
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Skrb za zdravje

Prednosti dela od doma – zaposleni
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Delovne zahteve

Konflikti na delovnem mestu

Delovni viri







Skupine pod stresom

Naše vedenje in počutje ključno zaznamujejo naše misli in prepričanja. 

• Nerealistična želja po gotovosti – črno/belo razmišljanje in ekstremizem.

• Obsedenost z varnostjo in nadzorom – izražena kot pripravljenost sprejeti 
več pravil in omejitev ter večje stopnje nadzora.

• Pretirana osredotočenost nase – vračanje v „varno zavetje“ znotraj samih 
sebe.



Odgovornost za dobrobit: Delodajalec ali Zaposleni?

„Kdo ima večjo odgovornost za organizacijsko kulturo?“

Delodajalec nosi vso odgovornost
↑
↓

Zaposleni nosi vso odgovornost







Trend v porastu – Neprilagojeni miselni vzorci

Naše vedenje in počutje ključno zaznamujejo naše misli in prepričanja. 

Tement, S., Zorjan, S., Lavrič, M., Poštuvan, V., & Plohl, N. (2020). A randomized controlled trial to improve psychological detachment from work
and well-being among employees: A study protocol comparing online CBT-based and mindfulness interventions. BMC public health, 20, 1-15.

• Branje misli – brez zadostnih dokazov verjamemo, da poznamo misli in namere drugih 
oz. da drugi poznajo naše.

• „Moram“ stavki – stavki, s katerimi si dopovedujemo, da bi dogodki ali vedenja 
„morala“ biti drugačna kot dejansko so (vodi do nerealno visokih osebnih pričakovanj).

• Katastrofiziranje – vzorec mišljenja, pri katerem si ob vsakem manjšem neljubem 
dogodku predstavljamo katastrofalne oz. tragične izide.

• Posploševanje – zaključki iz ene ali le nekaj situacij z: vedno, nikoli, vsi, nihče, …
• Miselno filtriranje – pozornost samo na negativne vidike situacije in ignoriranje 

pozitivnih, osredotočanje na neprijetnosti in zanemarjanje prednosti ter zmožnosti.



Vplivajo na naša ČUSTVA, VEDENJE in TELESNE REAKCIJE

„Če naredim majhno napako, lahko izgubim prihodek.“

Trend v porastu – Neprilagojeni miselni vzorci

Naše vedenje in počutje ključno zaznamujejo naše misli in prepričanja. 



Kaj lahko naredimo?
Nekaj koristnih popotnic za domov:

1. Pokažite empatijo – obujte si čevlje drugega in skušajte razumeti, kaj 
poganja njihovo mišljenje; npr. negotovost, tesnoba, nezaupanje 
avtoritetam (skušajte razbrati njihove vrednote).

2. Izogibajte se zasmehovanju – ne ponižujte, stereotipizirajte, omalovažujte
ali odpisujte skrbi drugih. Raje prisluhnite s sočutjem in zanimanjem.

3. Vključite verodostojne „kurirje“ – kdo prinaša sporočilo je ključno. Morajo 
imeti dovolj zaupanja in spoštovanja ljudi, ki jim je sporočilo namenjeno.

4. Spodbujajte kritično mišljenje – šele potem, ko so prva tri zagotovljena, 
lahko poskušate z izzivanjem mišljenja – pred tem bo nastala škoda.



Odpustite svojega notranjega kritika (nadaljevanje)







NE VERJEMI VSEMU 
KAR MISLIŠ

BODI NEŽEN S SEBOJ, 
PRAV?

HVALA 



Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

HVALA ZA VAŠO 
POZORNOST

Najdete me na:

matic@trgotur.si
matic.kadlicek@videocenter.si

LinkedIn
051 477 854
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https://www.linkedin.com/in/matick/

	Slide Number 1
	Učni cilji
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Douglas Adams�(avtor Štoparskega vodnika po galaksiji)
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Delovne zahteve
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Skupine pod stresom
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Trend v porastu – Neprilagojeni miselni vzorci
	Slide Number 34
	Kaj lahko naredimo?
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40

