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Predstavitev metode 
Nova služba in prevzemanje novega delovnega mesta ni tako enostavno, kot se morda sprva sliši. Novo 

zaposleni mora v kratkem pridobiti kar nekaj znanj o tem, kako izpolniti svoje nove delovne naloge, kako 

deluje celotna organizacija, kakšna so pravila delovanja v organizaciji, kakšna je njegova vloga, kakšne 

so dnevne navade ekipe, kje pridobiti ustrezne informacije ipd. Pri tem, da se posameznik čim hitreje 

prilagodi na novo delovno mesto, postane uspešen in učinkovit, ima veliko vlogo način, preko katerega 

organizacija sprejme novega zaposlenega. Organizacijsko uglaševanje (ang. onboarding) za novo 

zaposlene je izredno pomemben prispevek k dolgoročnem uspehu organizacije. Je načrtovan proces, 

skozi katerega posameznik pridobi določena znanja in veščine, ki so potrebni za prilagoditev na novo 

delovno mesto. Nanaša se lahko na novega zaposlenega, ki začenja delati v organizaciji ali na premik 

posameznika v novo vlogo znotraj organizacije (Wanberg, 2012). Namen organizacijskega uglaševanja 

je, da posameznik pridobi določena orodja in kompetence za čim hitrejši in čim bolj uspešen prehod in 

nemoteno prilagoditev na novo delovno mesto, sodelavce, delovno okolje in organizacijsko kulturo.  

Klasično uglaševanje je v organizacijah prisotno že več desetletij, v tem letu pa je v večini organizacij, 

zaradi nepričakovanih sprememb in prilagoditev dela, ki so posledica pandemije COVID-19, v ospredje 

stopilo organizacijsko uglaševanje preko spleta oz. “online onboarding” ali “remote onboarding”. Proces 

uglaševanja na daljavo je enak kot direktno uglaševanje na sedežu organizacij, razlika pa je le v tem, 

da uglaševanje zaposlenih na daljavo poteka preko virtualnega okolja in ne fizično, iz pisarne. Delo na 

daljavo in oblikovanje virtualnih timov postaja vedno bolj priljubljeno, z napredkom v telekomunikacijski 

programski opremi. Organizacijsko uglaševanje na daljavo poteka predvsem preko aplikacij (npr. Zoom 

in Microsoft Teams), e-pošte in telefonskih klicev. Prenos uglaševanja novih zaposlenih iz fizičnega v 

virtualno okolje predstavlja izziv mnogim podjetem, saj delo na daljavo onemogoča določene možnosti 

za novo zaposlene, kot so npr. pomanjkanje možnosti sprotnega opazovanja dela zaposlenih, 

interakcije, neformalne komunikacije, takojšnjih odgovorov in vpogleda v stvari (Goodermote, 2020). 

Proces se lahko prične že tekom selekcijskega postopka, nekaj dni pred pričetkom dela ali pa na prvi 

delovni dan. Traja različno dolgo, lahko od nekaj mesecev do več let. Običajno se zaključi takrat, ko je 

posameznik aktivno vključen v organizacijo in je pri delu samostojen in učinkovit. Sam proces in čas 

uglaševanja je odvisen tudi od delovne vloge, ki jo prevzame novi zaposleni. To zahteva dvosmerno 

komunikacijo, način podajanja informacij pa je prilagodljiv. Informacije so prilagojene delovnemu mestu 

posameznika, ki jih predaja. Pri organizacijskem uglaševanju v organizaciji lahko izberejo formalni 

pristop, ki je sestavljen iz politik in pristopov v pisni obliki, ki zaposlenemu pomagajo pri prilagajanju na 

novo delovno mesto v smislu nalog in socializacije. Pri formalnem pristopu se zaposleni uči po vnaprej 

definiranih korakih, ki opredeljujejo, kakšne vloge in naloge so prisotne v organizaciji ter kakšno vedenje 

je pričakovano. Organizacijsko uglaševanje lahko poteka tudi v nekoliko bolj neformalni obliki, ki se 

nanaša na proces, v katerem zaposleni pridobi informacije, vendar brez jasnega organizacijskega načrta 

(Slana in Petrovčič, 2020). 

V uvajanje posameznika v novo delovno okolje so lahko vključeni le zaposleni v kadrovski službi, 

delovna ekipa ali celotna organizacija. V večini organizacijsko uglaševanje pripravi in usmerja nekdo, ki 

je v organizaciji že zaposlen in dobro pozna delovanje organizacije ter zahteve delovnega mesta novega 

zaposlenega. Novemu zaposlenemu pri uvajanju lahko nudijo pomoč vodje in sodelavci (Dessler, 2015). 

Poslužujejo se lahko tudi mentorstva, za katerega je značilno, da bolj izkušen zaposleni pomaga novincu 

pri uvajanju. Dobro je, da je mentorjev oz. sodelavcev, ki uvajajo novega zaposlenega, več. V nekaterih 

primerih pa za uvajanje oz. uglaševanje novega zapolsenega ni primernega zaposlenega, časa, 

sredstev ali pa je prisotno nepoznavanje metode. 

Organizacijsko uglaševanje se razlikuje od organizacije do organizacije, saj vsaka organizacija uporabi 

svoj pristop ali program, po katerem bo v svoje delovanje uvedla novega zaposlenega. Uporabljajo 

različne postopke, orodja, načine, programe, časovnico ipd., dandanes pa so morale organizacije nova 

orodja, pravila, komunikacijske kanale, pripomočke, priročnike, nove postopke za delovanje preko 

spleta. 



Zgodovinski pregled razvoja oz. nastanka metode 
Organizacijsko uglaševanje je v zadnjem desetletju relativno nov pojem, v preteklosti pa je bil ta proces 

preučevan pod drugo besedno zvezo, in sicer pod terminom “organizacijska socializacija”. Definicija 

organizacijske socializacije se je začela pojavljati že pred približno 50 leti. Pionirja raziskovanja 

organizacijske socializacije, Van Maanen in Schein (1977), le-to opredeljujeta kot “proces, v katerem 

posameznik pridobiva socialna znanja in veščine, ki so potrebni za prevzem določene organiazcijske 

vloge”. Raziskovanje organizacijske socializacije oz. uglaševanja se je pričelo v 80. letih, ko sta se 

ekonomija in struktura organizacij začeli čedalje bolj spreminjati, kar je pripeljalo do čedalje pogostejših 

menjav posameznikove kariere in ozaveščanja pomena vseživljenjskega učenja (Slana in Petrovčič, 

2020). Na raziskovanje metode je vplival tudi razvoj in povečanje mobilizacije, ki je v ospredje postavila 

pomen zaposlovanja talentov in potencialov ter ohranjanja ključnega kadra. Organizacije so se morale 

same, kot tudi svoje zaposlene, prilagoditi spremenljivim razmeram in vedno novim delovnim zahtevam. 

V slovenski strokovni literaturi se za t.i. organizacijsko socializacijo uporablja pojem uvajanje ali indukcija 

novega zaposlenega (Svetlik idr., 2009), ki predstavlja postopek, v katerem delavca seznanimo z 

organizacijo, njenimi pravili, socialnim in fizičnim okoljem, obenem pa ga tudi uvedemo v delo. V zadnjih 

nekaj letih pa je na kadrovsko področje prodrl nov pojem - organizacijsko uglaševanje ali “onboarding”. 

Sam izraz se je začel pojavljati in uporabljati šele v koncu 20. stoletja. V letu 2010 je bil definiran kot 

“proces, ki pomaga novemu zaposlenemu, da se prilagodi na socialne in izvedbene vidike njihovega 

novega delovnega mesta” (Bauer, 2010). Nekateri avtorji kot sopomenko za uglaševanje uporabljajo 

pojem “orientacija zaposlenega” (Dessler, 2015). 

V svetovni litraturi je prisotnih kar nekaj definicij in modelov organizacijskega uglaševanja zaposlenih, 

vendar se vsi nanašajo na proces, s pomočjo katerega se posameznik prilagaja in uvede na novo 

delovno mesto. Od organizacije je odvisno za katere tehnike in modele se bo odločila. Organizacijsko 

uglaševanje na daljavo pa se najbolj je razmahnilo v tem letu, predvsem zaradi novih razmer, ki so 

posledica globalne pandemije. 

Uporabnost metode skozi znanstvene raziskave 
Z vidika zaposlenega, je proces organizacijskega uglaševanja priložnost, da se navadi na novo okolje, 

delodajalcu pa predstavlja dragocen čas, ko deli vse elemente, ki bodo pomagali novemu članu tima do 

uspeha. 

T. N. Bauer in B. Erdogan (2011) sta v raziskavi ugotovili, da je uspešno uglaševanje novega 

zaposlenega odvisno od večjega števila dejavnikov. Te sta povzeli v tri glavne kategorije: značilnosti 

novega zaposlenega, vedenja novega zaposlenega in organizacijska prizadevanja. Značilnosti 

posameznika igrajo bistveno vlogo pri uglaševanju. Prav tako ima pomembno vlogo tudi sama aktivnost 

zaposlenih, na primer aktivno iščejo informacije in povratno informacijo, kar pospešuje hitrost njihove 

prilagoditve na novo delovno mesto. Poleg tega se organizacija vključuje v različne aktivnosti, kot so 

izvajanje programov usmeritve ali povezovanje novih zaposlenih z mentorji, kar lahko olajša sam proces 

organizacijskega uglaševanja. 

Bauer (2010) je v svoji raziskavi ugotovila, da se podlaga za uspeh novega zaposlenega oblikuje v prvih 

dveh tednih, obenem pa posameznik potrebuje najmanj 90 dni časa, da se na novem delovnem mestu 

dokaže.  

Slovenska podjetja organizacijskemu uglaševanju namenjajo premalo pozornosti, ga strateško sploh ne 

izvajajo oziroma ga izvajajo po principu “go with the flow”. Najpogostejši pristopi, ki se jih pri uglaševanju 

poslužujejo so: seznanitev z delovnim okoljem in procesi, delovnimi nalogami, nadrejenimi in 

podrejenimi, sodelavci, cilji, pravili, navodili in strankami (Šraj Mihelčič, 2016). 

Čeprav obstaja veliko literature in raziskav, ki proučujejo splošno organizacijsko uglaševanje s sedeža 

podjetja, je prisoten primanjkljaj v, ki bi vključevale prakse in strategije orgainzacijskega uglaševanja 

zaposlenih na daljavo (Rodeghero idr., 2020). V nadaljevanju je predstavljen pregled nekaj najnovejših 

raziskav o uporabi organizacijskega uglaševanja na daljavo.  



L. Hemphill in Begel (2011) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je socialna interakcija (predvsem 

neformalna) najpomembnejša za uspešno virtualno delovanje in uglaševanje na daljavo. Prav tako 

izpostavljata pomanjkljivosti organizacijskega uglaševanja na daljavo v primerjavi z izpeljavo procesa v 

živo, pri čemer se morajo tako organizacija in novi zaposleni soočiti z velikim številom izzivov. Trdita, 

da se posamezniki, ki se na novo priključijo določeni delovni ekipi, soočajo z zmanjšanimi možnostmi 

za pridobivanje informacij o delovnih procesih, neformalno komunikacijo in občutkom “nevidnosti”, kar 

vpliva na socialne odnose in delo celotne ekipe. Med uglaševanjem na daljavo se veliko redkeje, ali se 

sploh ne, pojavljajo vsakodnevne neformalne dejavnosti (kot so na primer klepetanje, obiski sodelavca 

v pisarni med delovnikom zaradi klepeta, skupne malice in kave ipd.), ki jih novi zaposleni običajno 

doživljajo s sodelavci. Zmanjšanje neformalnih dejavnosti in komunikacije znotraj ekipe negativno vpliva 

na socialne odnose in moti sam proces uglaševanja novega zaposlenega. Avtorja izpostavljata, da 

proces uglaševanja na daljavo organizaciji otežuje tudi opazovanje, usmerjanje in ocenjevanje 

novincev. 

V eni izmed najnovejših študij o procesu organizacijskega uglaševanja na daljavo (Rodeghero idr., 

2020) podatki, pridobljeni na vzorcu 267 novih zaposlenih v podjetju Microsoft tekom, kažejo, da je 

večina novih zaposlenih šla skozi proces uglaševanja brez, da bi kadarkoli v živo srečala svojo delovno 

ekipo ali fizično stopila v pisarno. Kljub pomanjkljivi interakciji novih zaposlenih z ekipo, je večina čutila 

sprejetost in podporo, prav tako so se počutili dokaj povezani z ekipo. Avtorji so ugotovili, da so se novi 

zaposleni tekom spletnega uglaševanja soočili z izzivi, ki so vključevali tehnološke težave, iskanje 

uporabne dokumentacije, težave pri komunikaciji in sodelovanju ter vzpostavljanje dobrih odnosov z 

njihovo ekipo. Raziskava je izpostavila tudi nekaj prednosti dela na daljavo, kot so večja delovna 

avtonomija, manj prekinitev med delom in fleksibilen urnik dela. Na podlagi ugotovitev, so avtorji študije 

oblikovali predloge za spletno organizacijsko uglaševanje novih zaposlenih. 

Oranburg in Kahn (2020) sta v svoji študiji preučevala proces spletnega organizacijskega uglaševanja 

direktorjev. Avtorja izpostavljata, da mora organizacija ključne sestavne dele uglaševanja, ki so se 

uporabljali pred Covidom-19, prenesti oz. prilagoditi v virtualno okolje. Poleg tega so nekatere metode 

spletnega organizacijskega uglaševanja novih direktorjev manj zamudne in učinkovitejše od 

tradicionalnih, osebnih praks. Tudi povrnitvi delovanja organizacij v prejšnje, normalno stanje, lahko 

načrtovalci organizacijskega uglaševanja uporabljajo spletne tehnike in metode, da so bolj učinkoviti in 

bolje opremljeni za obvladovanje nepredvidljivih okoliščin. Dandanašnje stanje kaosa lahko 

spreobrnemo v priložnost za izboljšanje samega procesa in praks organizacijskega uglaševanja, 

učinkovitosti in trajnostnega delovanja organizacije. Spletne alternative tako ponujajo večjo fleksibilnost 

v procesu uglaševanja, zaradi česar je korak k večji avtonomiji bolj naraven. Avtorja trdita, da morajo 

biti načrtovalci in izvajalci organizacijskega uglaševanja v tem času predvsem prilagodljivi, odprtih misli, 

zavzeti in pozorni. 

Metoda: organizacijsko uglaševanje na daljavo oz. “online onboarding” 
NAMEN 
Metodo organizacijskega uglaševanja podjetja uporabljajo pri zaposlitvi novega posameznika, da mu 

pomagajo razumeti organizacijo v širšem pomenu, njeno delovanje v preteklosti in sedanjosti, njeno 

kulturo, strategijo in vizijo. Vodje, sodelavci in ekipa novinca spremljajo, mu nudijo pomoč in ga 

seznanjajo z novim delovnim okoljem in nalogami, kar novemu zaposlenemu nudi občutek, da je v 

organizaciji dobrodošel, zaželen in da je del tima. Metoda je namenjena temu, da posamezniku zagotovi 

osnovne informacije za učinkovito delovanje, kot so na primer dostop do e-maila, osebne pravice, 

bonitete in pričakovanja glede vedenja pri delu (Dessler, 2015), prav tako pa tudi informacije v zvezi z 

delovanjem podjetja in njegovim delovnim mestom. 

Rezultat organizacijskega uglaševanja je opolnomočen posameznik, ki čuti pripadnost delovnemu 

mestu in ki je povezan s podjetjem in sodelavci. Namen je uspešno integrirati novega zaposlenega in 

vzpodbuditi njegovo produktivnost ter, posledično, uspešnosti podjetja (Dessler, 2015). 



Proces se je v zadnjem obdobju v veliki meri preselil na splet, zaradi novih delovnih okoliščin in zahtev. 

Prehod na splet je izredno pomemben za ohranjanje tega procesa. Metoda organizacijskega 

uglaševanja je v splošnem izredno pomembna, saj vpliva na prilagajanje novih zaposlenih z vidika 

njihove delovne učinkovitosti, zadovoljstva z delom in organizacijske zavzetosti. Prav tako je pomembna 

zato, da novemu zaposlenemu pokaže, kam v organizacijo se najbolje prilega. 

Cilj organizacijskega uglaševanja je povečanje storilnosti ter socialno-kulturno-psihološka integracija 

posameznika in organizacije, ki poteka prek socialnih aktivnosti in informiranja (Šraj Mihelčič, 2016). 

CILJNA POPULACIJA (komu je metoda namenjena, v katerih primerih) 
Metoda organizacijskega uglaševanja preko spleta oz. “online onboarding” je namenjena prav vsem 

posameznikom, ki prevzamejo delovno mesto v novi organizaciji ali tistim, ki pričnejo z delom na novem 

delovnem mestu v isti organizaciji. Metoda je uporabna prav za vsa podjetja, tako v javnem, kot v 

zasebnem sektorju in ne glede na njihovo področje delovanja in velikost.  

POTEK IZVEDBE 
T. N. Bauer (2010) je v svojem modelu “4 C’s” opredelila štiri gradnike oz. stopnje uspešnega 

organizacijskega uglaševanja, preko katerih se sprehodi novo zaposleni, tako v živo kot na daljavo. 

1. Organizacijsko uglaševanje se prične s stopnjo skladnosti, ki vključuje učenje zaposlenega o 

osnovnih pravnih podlagah, drugih pravilih in normah. Organizacije se razlikujejo po pravilih, 

normah in drugih internih določilih, za katere je dobro, da se jih držijo vsi zaposleni. To 

predstavlja pomemben vidik učenja o delovanju organizacije. 

2. Druga stopnja je jasnost, ki se nanaša na to, da zaposleni razume svoje novo delovno mesto in 

z njim povezana pričakovanja. Jasno definirane zahteve in vloge so ključne pri uspešnem 

organizacijskem uglaševanju. 

3. Nato gre novo zaposleni skozi stopnjo, poimenovano kulturna integracija, ki v njem razvija 

občutek za organizacijske norme, tako formalne kot neformalne. Vsaka organizacija namreč 

razvije svojo kulturo, zato je ključno, da so novi zaposleni z njo seznanjeni. 

4. Zadnja stopnja, povezovanje, se nanaša na vzpostavljanje ključnih medosebnih odnosov in 

družbeno-informacijskega omrežja. Pomembno je, da se novi zaposleni v ekipi počuti sprejeto 

s strani novih sodelavcev. 

Metoda organizacijskega uglaševanja nima jasno začrtanega poteka, zato ima sam proces vsaka 

organizacija moč prilagoditi svojih zahtevam, željam in potrebam delovnega mesta. Običajno poteka, 

dokler se novi zaposleni ne uvede na novo delovno mesto in v delovanje organizacije. Organizacije se 

razlikujejo glede na kompleksnost in dolžino zastavljenega procesa uglaševanja. Razlike se pojavljajo 

tudi v samem procesu, in sicer v vključenosti določenih korakov v proces uglaševanja. Na primer, v 

podjetju L’Oreal proces organizacijskega uglaševanja formalno poteka dve leti in je razdeljen na šest 

delov: treningi in okrogle mize, učenje na delovnem mestu s podporo nadrejenega, sestanki z 

zaposlenimi, individualno mentorstvo in podpora kadrovske službe ter pridobivanje izkušenj glede 

produktov in trga (Bauer, 2010). 

V strokovni literaturi proces organizacijskega uglaševanja na daljavo ni jasno določen, a v praksi obstaja 

cela množica programov uglaševanja na daljavo, ki so sestavljeni iz podobnih korakov in vsebujejo 

podobne smernice za izvedbo. Vsako podjetje sledi določenemu programu oz. procesu, ki je prilagojen 

njihovem delovanju. V strokovni literaturi je sicer opredeljenih kar nekaj programov, procesov oz. 

modelov organizacijskega uglaševanja (Pike, 2014; Šraj Mihelčič, 2016; Kurnat-Thoma idr., 2017; 

Zamida, 2019; Oranburg in Kahn, 2020), vendar sem sama le-te in smernice za izvedbo 

organizacijskega uglaševanja smiselno združila med sabo, v enoten proces, ki je namenjen 

organizacijskemu uglaševanju na daljavo. V nadaljevanju so iz literature povzeti štirje ključni koraki in 

smernice, ki so vključeni v večino programov oz. procesov organizacijskega uglaševanja. 

1. Pred-uglaševanje (pre-onboarding) oziroma priprava na novo zaposlenega, še pred začetkom 

prvega dneva 

Pred načrtovanjem in izvedbo procesa organizacijskega uglaševanja na daljavo je izredno pomembno, 

da ima organizacija dobro sistemizacijo delovnih mest, razvit kompetenčni model in analizo po 



posameznih delovnih mestih. Proces organizacijskega uglaševanja se lahko prične že pred prvim 

delovnim dnem oziroma pred formalnim vstopom zaposlenega v organizacijo. Do prvega stika pride že 

v samem selekcijskem postopku, pri čemer organizacija kandidata seznani s svojim delovanjem. 

Uglaševanje na daljavo pa se lahko prične še veliko pred selekcijskim postopkom, in sicer, ko 

delodajalec stopi v stik s kandidatom preko različnih virtualnih kanalov (predvsem pogosto uporabljena 

je platforma LinkedIn). Pri odločitvi posameznika za potencialno sodelovanje z organizacijo igra 

pomembno vlogo tudi blagovna znamka organizacije, preko katere organizacija sporoča svoje vrednote, 

vizijo in način delovanja. 

Tekom selekcijskega postopka je kandidatom potrebno predati realne in konkretne informacije o 

delovanju podjetja, njegovi viziji, vrednotah in organizacijski kulturi. Prav tako je pomembno, da kandidat 

v tem delu procesa izve o pričakovanjih in zahtevah delovnega mesta in nalogah. Dobro je, da 

organizacija kandidatu da vedeti, kaj lahko doprinese k uspešnosti podjetja, da ta dobi predstavo o 

pričakovanjih, o tem, ali se njegove vrednote skladajo z vrednotami podjetja in ali se v njem vidi kot 

zaposleni. Nato je potrebno, da organizacija opredeliti namen, cilje in želene rezultate organizacijskega 

uglaševanja na daljavo ter koristi le-tega procesa za organizacijo in zaposlene. To je potrebno jasno in 

konkretno predstaviti vodstvu, zaposlenim in sprejetim kandidatom. Na podlagi tega je izredno 

pomembno, da organizacija oblikuje sistematičen, celovit in natančen načrt organizacijskega 

uglaševanja na daljavo in ga prilagajati glede na potrebe in specifike delovnega mesta. Pri oblikovanju 

načrta se je priporočljivo pogovoriti s celotno ekipo in upoštevati njihove želje ter potrebe. V načrtu 

spletnega organizacijskega uglaševanja je potrebno je zajeti naslednje vsebine: 

 organizacijsko kulturo (pravila, vrednote, strategijo, vizijo), 

 delovanje organizacije, 

 strukturo organizacije (sestava organizacije po oddelkih in delovnih mestih), 

 socialno integracijo (sodelavci, nadrejeni novega zaposlenega, jasna opredelitev vlog), 

 vsebine, vezane na delovne naloge novega zaposlenega (pričakovanja, cilji, tehnologije, 

sistemi), 

 delovna orodja (spoznavanje orodij in pripomočkov, ki jih bo novi zaposleni uporabljal tekom 

dela), 

 razvoj kompetenc in veščin in 

 možnost za karierni razvoj oz. razvoj samoučinkovitosti. 

Pomembno je, da pri oblikovanju načrta organizacijskega uglaševanja sodeluje tudi novo zaposleni, in 

sicer, da gresta skupaj z mentorjem oz. nadrejenim skozi celotni načrt in korake procesa, določita cilje, 

pričakovanja, da pregledata vsebine, časovno opredelita načrt... Pri načrtovanju uglaševanja na daljavo 

je prav tako potrebno opredeliti, kdo bo zadolžen za izvedbo določenega dele procesa, vsebino nalog 

in novemu zaposlenemu določiti mentorja, ki ga bo izvajal organizacijsko uglaševanje. V tem delu naj 

bodo zaposleni obveščeni o prihodu novega člana organizacije oz. ekipe in o samem procesu 

uglaševanja na daljavo. Novemu zaposlenemu je nato potrebno poslati informativno pismo o sprejetju 

na delovno mesto, strukturiran načrt njegovega pričetka dela, uvajanja in delovnih nalog v prvem tednu 

ter vso potrebno dokumentacijo. Nekaj dni ali en dan pred prvim delovnim dnem naj organizacija 

novemu zaposlenemu na dom pošlje paket dobrodošlice oziroma “goodie bag”, ki naj vsebuje vso 

opremo, pripomočke in potrebne informacije, da se lahko že vnaprej pripravi na svoje prve delovne dni. 

Poleg tega lahko paket presenečenja vsebuje tudi druge stvari, ki novemu zaposlenemu nekaj pomenijo. 

Paket dobrodošlice in vso potrebno opremo lahko zaposleni prevzame tudi na recepciji organizacije. 

Organizacija posamezniku lahko ponudi pomoč tudi pri iskanju stanovanja, v kolikor se mora ta preseliti 

bližje sedeža podjetja. Posameznik bo imel tako resničen občutek sprejetosti v organizacijo še pred 

prvim delovnim dnem. 

2. Orientacija novega zaposlenega – prvi delovni dnevi 

S procesom organizacijskega uglaševanja se velikokrat povezuje tudi pojem orientacije, ki predstavlja 

začetek organizacijskega uglaševanja in je vezana le na prvih nekaj dni. Proces orientacije naj bi 

novemu zaposlenemu omogočil občutek, da je dobrodošel in del tima, mu zagotovil osnovne informacije 

za učinkovito delovanje, mu pomagal razumeti organizacijo v širšem pomenu in socializacijo 

zaposlenega v kulturo podjetja (Dessler, 2015). 



T. N. Bauer (2010) izpostavlja, da je pri uglaševanju zaposlenega pozornost potrebno nameniti 

predvsem prvim dnevom. Prvi dan je dobro narediti poseben, določiti prioritete in uporabiti program 

uvajanja, ki naj bo v pisni obliki in ga spremljati. Avtorica navaja, da je uvajanje dobro zastaviti postopno 

in evalvirati uspešnost, uporabiti razpoložljivo tehnologijo, jasno definirati cilje, vloge in odgovornosti 

novega zaposlenega ter v sam proces intenzivno vključevati tako novega zaposlenega kot tudi ostale 

zaposlene. 

Prvi delovni naj organizacija posamezniku predstavi sedež organizacije in njene prostore, da se bo 

posameznik prvi dan, ko bo stopil v organizacijo lažje znašel in že približno vedel, kje se nahajajo 

določeni prostori. Organizacija novincu lahko pošlje izrisan zemljevid in mu tako predstavi prostore 

podjetja ali pa organizira “virtualni” obisk organizacije, v kolikor kdo od uvajalcev uglaševanja še vedno 

dela fizično v pisarni. Z novim zaposlenim naj se slišita preko video klica in naj ga s kamero popelje po 

celotni organizaciji, pokaže njegov delovni prostor, pisarne, kjer delajo zaposleni in vse druge prostore. 

V prvih delovnih dneh je potrebno tudi poskrbeti za to, da se novo zaposleni virtualno sestane z 

mentorjem, vodjem ekipe in zaposlenim v kadrovski službi, da se z njimi spozna. Prvotni sestanek naj 

bo naravnan bolj neformalno, da bo posameznikov začetek dela čim bolj sproščen. Lahko se sestanejo 

na “virtualni kavi” in se tako bolje spoznajo. Preko virtualnih aplikacij naj se novo zaposleni sestane tudi 

s sodelavci, s katerimi bo pri svojem delu najpogosteje sodeloval. Načrtovalci procesa uglaševanja na 

daljavo naj bodo pozorni na to, da je v vsakem tednu vsaj en termin (npr. pol ure) namenjen 

neformalnemu druženju ekipe in spoznavanju z novim zaposlenim. V primeru, da je posameznikov, ki 

se v organizaciji na novo zaposlijo, več, naj bo njihov glavni mentor le nekdo in naj organizira skupen 

sestanek z njimi. S tem bo zmanjšan občutek neprijetnosti pri novincih, saj bodo videli, da niso sami v 

situaciji. Podpora v prvih delovnim dneh je izredno pomembna, saj tako novi zaposleni dobi občutek 

pripadnosti in sprejetosti v ekipi. Kot zanimiva aktivnost, se za novega zaposlenega lahko sestavi 

spoznavni kviz o organizaciji, da dobi uvid v svoje znanje o njej in jo še pobližje spozna. Prav tako je 

priporočljivo, da se novi zaposleni sestane z zaposlenim, ki je nedolgo nazaj pričel na enaki točki kot 

on. 

3. Organizacijsko uglaševanje 

V samem procesu organizacijskega uglaševanja naj se novemu zaposlenemu predstavi in izpiše 

natančen urnik dela oziroma delovne cilje, ki jih mora doseči. Na tedenski ali mesečni ravni se jim lahko 

oblikuje natančen seznam obveznosti in ciljev, da ozavestijo, kaj se od njih pričakuje. Novemu 

zaposlenemu je dobro predati informacije o njegovem potencialu za napredovanje in priložnostih za 

strokoven razvoj določenih kompetenc, znanj in veščin. Mentor naj z novim zaposlenim vsak dan 

organizira kratek “follow-up” sestanek, preko katerega mu zaposleni poroča o svojem delu, težavah, ga 

vpraša, če mu kaj ni jasno in ali ga kaj zanima. Prav tako pa je pomembno, da se na tedenski ravni 

sestane tudi celotna ekipa, da vsak njen član dobi vpogled v delo sodelavca. Poleg tega skupni sestanki 

krepijo timski duh, sodelovalnost in občutek pripadnosti. Znotraj organizacije naj se vzpostavi tudi 

“buddy” sistem, ki pomeni, da ima novi zaposleni za določeno obdobje nekega sodelavca, ki mu je na 

voljo skozi celoten dan in mu nudi pomoč pri dilemah, mu svetuje in pomaga pri opravljanju dela, ko 

novinec to potrebuje. “Buddy” sodelavec je novemu zaposlenemu na voljo lahko le en dan, teden ali cel 

mesec (odvisno od podjetja), potem pa vlogo “buddyja” prevzame nek drug zaposleni. 

4. Nadaljnja podpora pri uvajanju in evalvacija procesa 

V zadnji stopnji procesa organizacijskega uglaševanja na daljavo je izredno pomembna podpora 

novemu zaposlenemu. Organizacija naj zaposlenim ponudi priložnosti, ki spodbujajo razvoj odnosov v 

ekipi. Tako je vzdušje v ekipi bolj sproščeno, delo pa opravljeno z večjim zanosom. Tekom procesa 

organizacijskega uglaševanja je izredno pomembna tudi sprotna evalvacija oziroma povratna 

infromacija, ki jo organizacija dobi s strani novega zaposlenega. Povratno informacijo o celotnem 

procesu uvajanja, zaposleni lahko poda preko intervjujev s kadrovsko službo, pogovori z nadrejenimi, 

lahko pa ta poteka vsak dan, po končanem delovniku. Organizacija lahko oblikuje zelo kratek vprašalnik, 

ki ga vsakodnevno pošlje svojim zaposlenim po koncu njihovega delovnika, da evalvirajo svoje delo. 

Pri organizacijskem uglaševanju si organizacije lahko pomagajo z uporabo velikega števila spletnih 

aplikacij za sporazumevanje, sodelovanje, sestanke ipd. 



KONKRETEN PRIMER 
Za opis konkretnega primera organizacijskega uglaševanja na daljavo sem stopila v stik s slovenskim 

podjetjem Optiweb, ki v svoje delovanje že aktivno vpeljuje proces organizacijskega uglaševanja na 

daljavo. Psihologinji, ki je v podjetju zaposlena kot specialistka na področju HR, sem zastavila vprašanje, 

kako v njihovem podjetju poteka izvajanje organizacijskega uglaševanja na daljavo. Na podlagi 

vprašanja se je razvil pogovor, ki ga povzemam v nadaljevanju. 

Optiweb je v procesu standardizacije organizacijskega uglaševanja na daljavo, ki je skrbno načrtovan 

in strukturiran. V podjetju se načrt organizacijskega uglaševanja na daljavo oblikuje glede na delovno 

pozicijo vsakega novega zaposlenega. Novi zaposleni en dan pred pričetkom dela na dom dobijo 

presenečenje v obliki paketa dobrodošlice. Prejmejo tudi pozdravno e-sporočilo s strukturiranim 

zapisom njihovega delovnika v prvem tednu, začetnimi in nadaljnjimi koraki dela in kadrovskih 

postopkov. Čeprav se načrti za posamezno delovno mesto nekoliko razlikujejo, pa obstajajo koraki, 

skozi katere gredo vsi novi zaposleni. Prav vsi skupaj s kadrovico pregledjo priročnik za zaposlene in 

priročnik za delo od doma ter razjasnijo morebitne dileme in vprašanja novega zaposlenega. Poleg tega 

jih kadrovica seznani z delovnimi programi in orodji, ki se uporabljajo za delo na ravni celotnega podjetja. 

Prvi dan je vedno namenjen spoznavanju ekipe sodelavcev novozaposlenega, celotni prvi teden pa tudi 

spoznavanju vodij in sodelavcev drugih ekip. Novim zaposlenim se na enem izmed prvih sestankov 

predstavi proces pričetka dela in program organizacijskega uglaševanja. Za njihov sproščen začetek 

podjetje organizira virtualne jutranje kave z mentorjem, vodjo delovne ekipe in kadrovnikom. Mentor 

novih zaposlenih je oseba, ki je že prestala poskusno delo v podjetju, torej je zaposlena že vsaj 6 

mesecev, poleg tega pa ima razvite kompetence, potrebne za svojo pozicijo in za mentoriranje. 
Zaposleni tako novincu deli lastne izkušnje z uvajanjem na delovno mesto oz. uglaševanjem. Ker delo 

na daljavo v veliki meri onemogoča socialne stike v primerjavi z delom v pisarni, v podjetju za 

povezovanje novih zaposlenih z drugimi sodelavci in spoznavanje le-teh skrbijo preko rednih jutranjih 

kav, skupnih spletnih malic in drugih druženj. Vzpostavljen imajo tudi “buddy” sistem, kjer je novemu 

zaposlenemu na voljo določen zaposleni, da mu pomaga in svetuje. Novi zaposleni imajo z vodjem 

ekipe, mentorjem in HR službo tudi pogoste “follow-upe”, kjer skupaj ovrednotijo njegovo delo in 

pregledajo načrte za prihodnost. Za lažjo komunikacijo in bolj uspešno delovanje, v podjetju v okviru 

organizacijskega uglaševanja na daljavo uporabljajo komunikacijsko orodje Slack ter aplikacije Google 

Meet, Zoom in Google koledar. 

Procese, ki spadajo v organizacijsko uglaševanje v “fizičnem svetu” so v Optiwebu poskušali čim bolje 

prenesti v virtualni oz. “online” svet, pri čemer dajejo velik poudarek na visoko strukturiranost delovnega 

časa in vseh informacij, ki jih mora novi zaposleni pridobiti, ter na skrb za socialno vključitev 

posameznika, ki je pri delu od doma otežena. S čim bolj strukturiranim pristopom želijo doseči, da se 

novi zaposleni čimprej počutijo sprejete in del ekipe. 

Omejitve uporabe metode 
Čeprav je metoda uporabna in učinkovita, pa vsebuje tudi nekaj omejitev. Eno omejitev uporabe metode 

organizacijskega uglaševanja na daljavo vidim v nesistematični pripravi. Veliko organizacij se s samim 

procesom namreč ne pozna dobro in se tako vpeljave uglaševanja lotijo nesistematično in neresno, saj 

se prej ne poglobijo v sam proces, modele, priporočljive smernice ipd. Zaradi tega vpeljava zaposlenega 

ni tako učinkovita, kot bi lahko bila ob sistematično oblikovanem in celovitem načrtu uglaševanja. Tu se 

lahko zgodi, da organizacija nima občutka, koliko informacij naenkrat posredovati novemu zaposlenemu 

ali pa jih ta pridobi z več različnih virov, ki med seboj niso usklajeni. Lahko pride do tega, da je novi 

zaposleni zato »prenasičen« z novimi informacijami, zaradi česar je pri opravljanju dela zmeden in 

neučinkovito deluje. Prav tako se lahko počuti nevključeno, zmanjša se njegov občutek varnosti in zato 

ustvari obrambne mehanizme (Šraj Mihelčič, 2016). 

Na tem mestu je potrebno izpostaviti problem izpeljave metode na daljavo. Veliko organizacij se še 

vedno sooča z virtualnimi izzivi in se še niso v celoti prilagodili na delo na daljavo, sploh pa ne na sam 

proces uglaševanja, ki najverjetneje ni ključen proces pri delovanju organizacije. Ravno zaradi 

nenadnega premika dela na splet in pomanjkljivega procesa uglaševanja na daljavo, so novi zaposleni 

v takih organizacijah lahko zelo prikrajšani, saj so v začetnem obdobju dela prepuščeni sami sebi. 

Pogosto so lahko zmedeni, saj nimajo priložnosti tekom dela takoj vprašati za nasvet in se na koga 



obrniti. Predvsem novi zaposleni nimajo toliko možnosti, da bi se s sodelavci spozali in povezali, kot pri 

delu v pisarni, saj je njihova interakcija omejena na virtualno okolje. Lahko doživljajo občutke socialne 

izoliranosti in nepovezanosti z ekipo, kar lahko zniža njihovo motivacijo za delo in vpliva na njihov 

nadaljni občutek pripradnosti ekipi in organizaciji. Poleg tega so posamezniki pri delu od doma manj 

produkitvni, kot pri opravljanju dela v pisarni.  

Čeprav načeloma metoda lahko izvaja kdorkoli, določeni posamezniki za to niso najbolj primerni. 
Organizacije za izvedbo procesa tudi nimajo primernega kadra. Posameznik, ki uvaja novega 

zaposlenega, mora rad delati z ljudmi, imeti mora dobro razvite določene veščine in kompetence (npr. 

podajanje navodil, komunikacijske spretnosti), znanja s kadrovskega področja delovanja, poznati mora 

področje dela zaposlenega ipd. Poleg tega nekatere organizacije za proces uglaševanja najamejo 

zunanjega sodelavca, za katerega je zelo verjetno, da ne pozna dobro delovanja organizcije, njene 

kulture, politike, pravil in internih specifik. Prav tako ni seznanjen z vsemi zaposlenimi, njihovimi odnosi, 

delovnimi nalogami, organizacijsko dinamiko in klimo. Za izpeljavo procesa organizacijskega 

uglaševanja je zato dobro zadolžiti posameznika, ki že nekaj časa deluje v organizaciji in se z njo pozna 

– tako z njenim delovanjem kot zaposlenimi. Prav tako je vlogo mentorja oz. tistega, ki uvaja novinca, 

prevzame le ena oseba, zaradi česar sam proces uglaševanja terja veliko njegovega časa, poleg 

opravljanja rednih delovnih nalog, saj mora biti v stalni pripravljenosti nuditi pomoč in mentorirati, kar 

posledično lahko zmanjšuje njegovo delovno učinkovitost. Dobro je, da je za organizacijsko uglaševanje 

zadolženih več zaposlenih. 

Pomanjkljivost vidim tudi v tem, da v organizacijah, ki izvajajo proces organizacijskega uglaševanja, 

pogosto ni izvedene analize delovnih mesta, saj le-ta pripomore k lažjemu načrtovanju organizacijskega 

uglaševanja. Neizvedba analize delovnih mest privede od tega, da ni jasno razvidno, kaj se od 

zaposlenega zahteva in pričakuje. Prav tako organizacije pogosto nimajo razvitega ali posodobljenega 

kompetenčnega modela po posameznih delovnih mestih, zaradi česar ni jasno razvidno, katere 

kompetence in druge zahteve mora nov posameznik na delovnem mestu sploh usvojiti in kakšna 

pričakovanja doseči. Razlog za pomanjkanje izvedbe analize delovnih mest in kompetenčnega modela 

vidim v tem, da organizacije v tem ne vidijo pomena in dodane vrednosti za sam proces uglaševanja in 

ju zato ne izvajajo.  

V začetnih korakih organizacijskega uglaševanja moramo vse zaposlene seznaniti s procesom, z 

njegovimi cilji, namenom in dodano vrednostjo. Omejitev vidim v tem, da določene organizacije svoje 

zaposleni ne seznanjajo s procesom uglaševanja, zato morda nekateri ne vidijo v tem nič dobrega, in 

jim to predstavlja le dodatno skrb in delovno obremenitev. 

Metoda organizacijskega uglaševanja je velikokrat, s strani organizacij, nezaželena zaradi velikih 

stroškov in nagnjenosti k napakam, ki fizično v pisarni morda niso prisotne.  

Zelo pomembno je, da je tekom procesa in ob zaključku organizacijskega uglaševanja pridobljena 

povratna informacija, preko katere organizacija lahko vidi, ali se je novo zaposleni zares uspešno uvedel 

na delovno mesto. Najpomebneje je namreč, da se povratna informacija pridobi čim hitreje in sproti, da 

so sledeče izboljšave lahko čim bolj učinkovite. 

Vloga psihologa  
Menim, da je vloga psihologa v procesu organizacijskega uglaševanja lahko zelo velika, saj njegov 

prispevek vidim v vseh fazah procesa. Psiholog tekom izobraževanja prejme določena znanja, veščine 

in kompetence, ki mu pri izpeljavi procesa koristijo in zaradi česar se uspešno znajde v kadrovski vlogi 

ali vlogi mentorja. Psiholog lahko deluje že v začetku načrtovanja uglaševanja, in sicer v fazi 

selekcijskega postopka, kjer izvede analizo delovnega mesta, preko česar določi, katera znanja, veščine 

in osebnostne lastnosti zahteva razpisano delovno mesto od zaposlenega. V selekcijskem postopku je 

prav tako pomembno, da izhajamo iz ustreznega kompetenčnega modela, o katerih imamo psihologi 

kar nekaj znanja. Profil psihologa je ustrezen tudi za izvedbo psihološkega testiranja, vrednotenje 

rezultatov in podajanje povratnih informacij kandidatom. Pomembno je, da je v tem postopku prisotna 

oseba, ki bo znala oceniti ujemanje kandidata z vizijo in vrednotami podjetja. Po končanem selekcijskem 

postopku je psiholog primeren za oblikovanje procesa uglaševanja na način, da se bo novo zaposleni 

počutil kar se da sprejeto v novo delovno okolje in ekipo, podati mu mora ustrezne informacije, orodja 



ter pripomočke za učinkovito opravljanje dela. Poleg tega psiholog, z uporabo različnih metod, lahko 

poskrbi, da se zaposleni spozna s kulturo podjetja in svojimi sodelavci. Psiholog ima prav tako razvite 

veščine in znanja za prepoznavo področij, veščin, znanj in kompetenc kandidata, kjer je prisoten prostor 

za dodaten razvoj. Organizira lahko treninge, delavnice, izobraževanja, sestanke, ki so vezane na razvoj 

kompetenc novo zaposlenega povezovanje članov ekipe. Dobro je, da ima novo zaposleni mentorja oz. 

sodelavca (“online buddy”) iz svojega področja, ki pozna delo, ki ga bo usmerjal in mu bil v začetku 

zaposlitve na voljo za vprašanja. Mentorja novincu lahko določi psiholog na podlagi ujemanja 

osebnostnih lastnosti, da lahko čim bolj usklajeno delujeta. Prav tako je primeren za pripravo načrta 

kariernega razvoja novo zaposlenega. Psiholog prav tako lahko sproti vrednoti sam proces uglaševanja 

preko podanih povratnih informacij, preverjanja klime v organizaciji, zadovoljstva novega zaposlenega 

in tima, delovne učinkovitosti ipd. 

Največjo vrednost psihologa vidim v tem, da je, v nekoliko večji meri kot drugi kadri, pozoren na 

psihološke dejavnike (kot so npr. motivacija, obremenitve, zadovoljstvo itd.), ki so ključni pri učinkovitosti 

procesa uvajanja novega zaposlenega in njegovi delovni uspešnosti. 

Moj pogled na metodo 

Prihod novega zaposlenega je za organizacijo priložnost, da ga vključi in razvije do te mere, da se bo v 

njej dobro počutil, se identificiral z organizacijsko kulturo, dosegal načrtovane cilje in dolgoročno 

prispeval k uspešnosti podjetja. Organizacije z učinkovito zastavljenih programom ali procesom 

uglaševanja, dosežejo večjo rast in profit kot organizacije s slabo zastavljenim programom ali procesom. 

Z ozirom na to, da se proces organizacijskega uglaševanja prične že v selekcijskem postopku, ga je 

potrebno oblikovati čimbolj sistematično in natančno, hkrati pa tudi realistično do zaposlenega. 

Pomembno je upoštevati tudi to, da bo proces oblikovan na način, ki bo novemu zaposlenemu nudil 

dovolj izzivov in ga tako motiviral k delu in integraciji v podjetje. Mislim tudi, da je za uspešno uglaševanje 

zaposlenega pomembno sodelovanje več posameznikov v organizaciji, to so kadrovska služba oz. 

kadrovik, mentor novega zaposlenega, timski sodelavci in vodja. 

Menim, da morajo biti za uspešno uvajanje novega zaposlenega jasno definirane strateške usmeritve, 

pričakovanja do novega zaposlenega, prisotna mora biti notranja podpora, poleg tega morajo biti 

zaposlenemu ponujene jasne možnosti za karierni razvoj. Velik prispevek pri učinkoviti izvedbi 

uglaševanja na daljavo ima izvedba analize delovnih mest teh oblikovan kompetenčni model za celotno 

organizacijo. Zelo pomembna se mi zdi jasna opredelitev vlog in uskladitev pričakovanj novo 

zaposlenega in organizacije, na podlagi česar je možno ustvariti psihološko pogodbo. Psihološka 

pogodba je za novega zaposlenega izredno pomembna, saj njena prekršitev lahko hitro vodi v negativne 

izide za organizacijo in/ali novega zaposlenega, ki se lahko odloči za zapustitev organizacije. 

Organizacijsko uglaševanje je izredno pomembno za nove zaposlene, saj povečuje njihovo motivacijo 

za delo, občutek pripadnosti, produktivnost in uspešnost organizacije. Je en izmed pomembnejših 

procesov oz. izkušenj novega zaposlenega v podjetju. Predvsem v tem času bi se morale organizacije 

uglaševanja lotiti še bolj sistematično, premišljeno, natančno in z uporabo inovativnih načinov. Sedaj bi 

morali še bolj ozavestiti samo vrednost tega procesa za celotno organizacijo. Organizacijsko 

uglaševanje igra pomembno vlogo pri uspešnosti in zadovoljstvu novega zaposlenega, dobro 

uglaševanje pa je še posebej pomembno za zaposlene na daljavo, saj nimajo toliko priložnosti za 

vključitev v procese in kulturo podjetja. 

Do tega leta so se organizacije posluževale in preferirale osebno uglaševanje iz pisarne, v tem letu pa 

so morale to metodo preseliti v virtualno okolje. Nihče ne ve, koliko časa bo še trajalo stanje pandemije, 

vendar pa se vsi zavedamo, da se je spremenila prihodnost našega dela. S selitvijo dela na splet, bo v 

prihodnosti zrasla pomembnost organizacijskega uglaševanja na daljavo. Brez številnih študij, ki bi 

raziskovale izzive spletnega organizacijskega uglaševanja zaposlenih, še ne vemo, kako najbolje 

prilagoditi celoten proces virtualni izvedbi. V strokovni literaturi je metoda organizacijskega uglaševanja 

premalo raziskana in utemeljena, ker je bila do tega leta redko uporabljena oz. le v nekaterih 

organizacijah. Za bolj učinkovito in uspešno delovanje organizacij ter premostitev pomanjkljivosti spletne 



izvedbe procesa, je potrebno v kratkem raziskati spletno izvedbo uglaševanja in na podlagi že obstoječe 

literature in smernic oblikovati splošen, univerzalen program oz. proces in smernice za izvedbo 

organizacijskega uglaševanja na daljavo. 
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