
Vodja, ki potuje skozi 

čas se sooča z 

organizacijskim molkom

Rešitev izziva



V raziskovalnem projektu Google je 

Aristotel psihološko varnost opredelil kot 

temeljni element najuspešnejših ekip v 

podjetju. Psihološka varnost je 

prepričanje, da je okolje varno za 

tveganje. Visoka je, ko se zaposleni 

lahko svobodno izrazijo v ekipi, ne da bi 

se bali neuspeha ali povračila. Je pa 

psihološka varnost kot Jenga-stolp: 

težko jo je zgraditi, vendar jo lahko z 

eno potezo, celo nezavedno, uničite. 

Psihološka varnost je tisto, kar v študiji 

primera vodje, ki potuje skozi čas,  

očitno primanjkuje.

2

Situacija

Ključni izziv



V negotovem, hitro spreminjajočem se in zapletenem delovnem okolju je 

pomembnost psihološke varnosti še večja. Vodje pogosto opazijo 

negativne posledice manjkajoče psihološke varnosti v svoji ekipi:

● ljudje nimajo inovativnih idej in pobud 

● ljudje ne postavljajo vprašanj javno, 

● Se počutijo negotove

● Se branijo s tišino. 

Če to ne velja le na skupinski, ampak tudi na organizacijski ravni, temu 

pravimo organizacijski molk.

Takšnim organizacijam manjkajo inovacije, zaposleni skrivajo napake, 

tako svoje, kot tudi napake sodelavcev (izogibanje incidentom). 

Če opazite, da se vaši zaposleni nikoli ne obrnejo na vas z idejo, pobudo 

ali izzivnim vprašanjem, razmislite o pomanjkanju psihološke varnosti, 

preden jih obtožite, da niso inovativni. Tudi če na prvi pogled zveni 

nekoliko nadležno, pomislite na svoje vedenje in reakcije. 
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Prepoznajte težavo, začnite pri sebi in 

sprožite razpravo. 

Pvi korak je, da prepoznamo težavo - komunikacija je manj odprta, člani 

ekipe postanejo bolj neodločni pri reševanju izzivov.

Kot vodju bi se nam morda zdelo, da moramo biti neomajni in vsevedni.. 

Morda imamo napačno prepričanje, da nam ljudje, če ne pokažemo 

moči in gotovosti tudi v negotovih časih, ne bodo zaupali in nas spoštovali. 

No, nasprotno. Če želite zgraditi varnost, morate svoje meje potrditi z 

jasnimi izjavami in zaprositi za pomoč, prispevek ali ideje.

Uporabite stavke kot:

»Nekaj pogrešam. Slišati moram še vaše mnenje. "

»V tej vlogi sem nov. Kaj vidiš  ti? "

»Nisem strokovnjak za to; potrebujem tvoj nasvet. "

"Prepričan sem, da ne vem vseh vidikov. Kakšen je tvoj vidik?"

Naslednji korak je poštenost in ranljivosti; kar pomeni, da se mora vodja 

odkrito nagovoriti in deliti svoje skrbi in strahove

Določiti morate jasna pravila, sankcionirati kršitve in začeti dialog na 

transparenten način o tem, kaj se je zgodilo. 
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Priporočila

za vodje



Bodite zaupanja vreden svetovalec in 

zagotovite ustrezen forum za 

spodbujanje dialoga. 

Kadrovska služba lahko opazi pomanjkanje PSIHOLOŠKE varnosti v skupini 

ali na organizacijski ravni ter opozori ali pouči vodje o pomembnosti 

tega ključnega dejavnika.

V podporo vzpostavitvi in vzdrževanju PSIHOLOŠKE varnosti je potrebno v 

organizaciji vzpostaviti rutine. 

Nekaj odličnih primerov takšnih rutin:

● Fokusirana analiza dogodkov (FDA)

● Sestanki z deljenjem najboljših poslovnih praks

● Fokusne skupine

Pomemben učinek je, da se ljudje združijo in se odkrito pogovorijo o 

svojem mnenju ali napakah, ne da bi koga obtožili, kaznovali ali ponižali. 

Te prakse so na področju zdravja in psihološke varnosti zelo učinkovite in 

se lahko izkažejo za zelo koristne na drugih področjih dela.

Kadrovska služba mora biti vzor drugim. Govoriti odkrito, tudi o svojih 

strahovih, mora biti normalno. Trud se ceni in slavi uspeh drugih.  
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Priporočila 

za HR



Ta edinstveni program pristopa k pogumu vodenja kot k veščini,

ki jo je mogoče razviti. Oblikuje odnos in krepi samozavedanje

udeležencev glede strahu. Ponuja praktična orodja za prikaz

poguma in za pomoč drugim, da v svojem življenju tvegajo več.

Pogum pa ni enodimenzionalna kompetenca; njegova

kompleksnost je podrobno opisana v našem modelu Leadership

Courage Octagon ©. Po eni strani pomaga vizualizirati področja,

na katerih se lahko pokaže vodstveni pogum. Po drugi strani pa

je odlično in praktično orodje za samoocenjevanje. Udeleženci s

pomočjo Leadership Courage Octagon© razumejo področja

delovanja, kjer lahko kot vodje pokažejo pogum.

DEVELOR program Psihološko varnost obravnava kot bistveni

pogoj za kulturo eksperimentiranja in učenja. Brez teh dveh

dejavnikov si danes težko predstavljamo razvoj in - v mnogih

primerih - preživetje.

Udeleženci se naučijo, kako PRI VODENJU RAZLIČNIH SKUPIN,

zgraditi psihološko varnost kot vodje različnih skupin. Model

psihološke varnosti uvajamo s pomočjo tristopenjske strukture od

postavitve prizorišča do ustrezne vodstvene reakcije na pozitivne

primere in kršitve.

Udeleženci pridobijo praktična in specifična orodja ter tehnike in

rutine, ki jim pomagajo zgraditi varno okolje v svojem timu, v

katerem koli okolju.
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Možne intervencije s pomočjo 

programov DEVELOR

Program

POGUMNO 

VODENJE

Program

PSIHOLOŠKA 
VARNOST

https://www.develor.com/big-topics/leadership-courage/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
https://www.develor.com/big-topics/psychological-safety/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
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Možne intervencije s pomočjo 

programov DEVELOR

Program

VODENJE 

ZAVEDNE 
VARNOSTI

Psihološka varnost ima ključno vlogo tudi pri fizičnem zdravju in

varnosti. Večina kršitev varnosti je posledica tega, da se

zaposleni bojijo prijaviti lastne napake in skoraj dogodke zaradi

strahu pred kaznijo. Pa tudi ne poročajo o nevarnem vedenju

drugih, saj menijo, da bi s tem povzročili kaznovanje njihovih

sodelavcev, prijateljev. To pa lahko v okolju z visoko psihološko

varnostjo in kulturo brez krivde, dojemamo zelo različno.

V DEVELOR programu usposabljanja VODENJE ZAVEDNE

VARNOSTI vodje odkrivajo svojo vlogo v zvezi z varnostjo z več

zornih kotov. Cilj zelo vključujočega programa je vzpostaviti zgled

vodenja, odgovornost in ustvariti pravo delovno vzdušje.

Namesto da bi poglabljal kulturo obtoževanja IN ISKANJA

KRIVCA, se osredotoča na kulturo preprečevanja problemov.

Udeleženci dobijo praktične metode za partnersko komunikacijo

in povratne informacije. To je mogoče hitro IMPLEMENTIRATI v

preprečevanje nesreč in oblikovanje splošnih zaključkov o

izboljšavah. Resnični primeri, uporabljeni med usposabljanjem,

ponazarjajo, kako različni vidiki sovpadanja varnostnih

nepravilnosti, vodijo do poškodb, celo smrtnih nesreč.

https://www.develor.com/big-topics/leadership-for-safety/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
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Naučimo vas več. 

Spodbujamo rast in razvoj 

posameznikov in timov!

Pridružite se naši 

mednarodni skupnosti na 

prihajajočih dogodkih.

Sledite nam na LinkedInu

Kontaktirajte nas in 

zagotovite svojemu  
timu uspeh! 

https://www.develor.com/timetravellingleader#contact
http://www.develor.com/events
http://www.linkedin.com/company/develor
https://www.develor.si/vodjapotujeskozicas/
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