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Uvodna predstavitev metode  

Področje organizacijske psihologije se vse bolj osredotoča na nezanemarljiv vpliv dobrih 

odnosov v podjetju na produktivnost in uspeh zaposlenih. Oseben stik ima pri tem pomembno 

vlogo, saj se preko tega vodje povezujejo z zaposlenimi in zaposleni med seboj. Pri tem so 

ključnega pomena sestanki, ki jih v delovnem okolju poznamo v najrazličnejših oblikah. 

Sestanki se med seboj razlikujejo na podlagi: 

- namena sestanka (ustvarjanje idej, sprejemanje odločitev, načrtovanje projektov), 

- odnosa med udeleženci (vodja in en zaposleni, vodja in ekipa, vodje različnih ekip), 

- velikosti skupine (dva udeleženca – »sestanek ena na ena« ali več udeležencev) in 

- načina izvedbe sestanka (preko spleta ali v živo) (Collins, 2020). 

Collins (2020) navaja 6 tipov sestankov, ki so v podjetjih najbolj pogosti: 

1. Sestanek za pregled stanja napredka pri projektu (status update meetings) 

2. Sestanke z namenom sprejemanja odločitve (decision-making meetings) 

3. Sestanek z namenom iskanja rešitve (problem-solving meetings) 

4. Sestanek z namenom povezovanja ekipe (team-building meeetings) 

5. Sestanek za deljenje informacij (info-sharing meetings) 

6. Sestanek za ustvarjanje novih idej (innovation meetings; brainstorming meetings) 

Metoda sestanka »ena na ena« (znana tudi pod imeni »1on1 meetings«, »chech-in's«, »121's«) 

povzema lastnosti vseh šestih naštetih tipov sestankov in se navadno izvaja enkrat na teden 

ali enkrat na dva tedna (State of One-on-ones Report, 2019).  Gre za metodo, ki je bolj znana 

med managerji kot med psihologi, vendar vsebuje veliko psiholoških komponent (vsebina, 

način postavljanja vprašanj, gradnja na odnosih, razvijanje zaupanja, predajanje povratnih 

informacij, dvosmerna komunikacija itd.), pri čemer lahko psiholog učinkovitost sestankov 

»ena na ena« močno zviša (Smith, 2015). 

Tedenski sestanek »ena na ena« je srečanje med vodjo in zaposlenim, ki vključuje razpravo o 

rasti, motivaciji, počutju zaposlenega, odnosi na delu, napredku na projektih, vprašanjih, 

načrtih za naprej in idejah (State of One-on-ones Report, 2019).  

Ti sestanki so eni najbolj učinkovitih načinov povezovanja med vodjo in zaposlenim, pri čemer 

je ena glavnih nalog vodje, da zaposlenemu zagotovi psihološko varnost. Na tem mestu ima v 

podjetju ključno vlogo psiholog, ki vodje na sestanek pripravi in opolnomoči z veščinami, ki jih 

bodo potrebovali pri osebnem pogovoru in prepoznavanju počutja pri zaposlenih.  

Že sam vidik osebnega pristopa do zaposlenih, ki ga ta metoda nudi, omogoča razvijanje višje 

pripadnosti podjetju in hkrati pri zaposlenih razvija strokovno samozavest, saj je posameznik 

nagovorjen individualno in je s strani vodje prepoznan kot strokovnjak na svojem področju 

(Carmeli, 2007). 

  



Zgodovinski pregled razvoja/nastanka metode  

Zgodovina sestankov z namenom izboljšanja pogojev dela in generiranja novih idej, sega že v 

čas Grške demokracije, podobno obliko javnih srečanj pa so kasneje ohranili tudi v Rimskem 

imperiju. Opisana srečanja v tem času še niso imela strukture sestankov ali omejitev pri 

razpravi, kar je je vplivajo na njihovo časovno neekonomičnost (Tran, 2017). 

Sestanki so z začetkom industrijske revolucije v 18. stoletju, tudi sami doživeli revolucijo in se 

začeli osredotočati na ideje za spremembo delovnih pogojev. Sprejemanje odločitev vodstva 

o delovnih pogojih vseh delavcev je te spodbudilo, da so se tudi sami začeli zavzemati za svoje 

delovne pogoje in pravice. V sklopu delavskih uporov, se je oblikovala oblika skupinskih 

sestankov, ki so imeli že bolj dodelano strukturo - čas, prostor, namen in vsebino (Haradhan, 

2019). 

Delavci se danes še vedno zavzemajo za osebne pravice in boljše delovne pogoje, pri čemer 

jim v obdobju primanjkovanja kadra in ohranjanja ključnih kadrov, nasproti stopajo tudi mnogi 

delodajalci. S tem poskušajo organizacije zvišati zaznano privlačnost podjetja, ki je pomemben 

dejavnik fluktuacije in delovnega zadovoljstva zaposlenih ter je posledično v zadnjih letih 

močno prispevala k razvoju metode tedenskih sestankov »ena na ena«. Omenjena metoda 

omogoča, da se vodje zaposlenim približajo, jim prisluhnejo in so fleksibilni pri oblikovanju 

boljših delovnih pogojev (State of One-on-ones Report, 2019). 

Google Trends kaže, da iskanje izraza »1 on 1«, ki se mednarodno uporablja za tedenske 

sestanke »ena na ena«, v zadnjih 20 letih postopno narašča. V obdobju med 2013 in 2019 je 

bil izraz dnevno v Google vnesen 60-70-krat, v obdobju med 2019-2021 pa 80-100-krat 

(Google Trends, 21. 10. 2021). 

Uporabnost metode skozi znanstvene raziskave  

Tedenski sestanek »ena na ena« je metoda, ki jo uporabljajo managerji oz. vodje v 

organizacijah. Hater (2015) navaja, da vedenje managerjev do zaposlenih predstavlja kar 70% 

variance vključevanja zaposlenih. V Ameriki se vključenih počuti 30% zaposlenih, na svetovni 

ravni pa le 13%. S sestanki »ena na ena« vodja lahko zagotovi, da se vsak član njegove ekipe 

počuti opaženega, cenjenega in slišanega. V skladu s tem je mednarodna raziskava (State of 

One-on-ones Report, 2019) pokazala, da 94% managerjev uporablja to metodo, v drugi 

raziskavi (Nizio, 2021) pa so ugotovili, da sestanek »ena na ena« v organizacijah uporablja 85% 

vodij. Nedvomno postaja opisana oblika sestanka vse bolj priljubljena v organizacijah, ki želijo 

zadržati ključne kadre, omogočiti zaposlenim boljše pogoje za delo in jih vključiti v delovanje 

in odločitve podjetja.  

Mednarodna raziskava State of One-on-ones Report (2019) je v vzorec vključila več kot 200 

managerjev, raziskava The Future of Meetings Report (Nizio, 2021) pa več kot 530 managerjev 

in direktorjev. Z namenom boljšega razumevanja metode, sem izvedla tudi intervju z 

direktorico Tajo Kaker, ki je metodo vpeljala v podjetje GateHub. Preko zbranih podatkov sem 

zbrala rezultate o pomembnost, namenu in uporabnosti sestankov »ena na ena«, kar je 

prikazano v Tabeli 1. 



Tabela 1 

Analiza uporabnosti sestankov »ena na ena« 

področje 
uporabnosti 

State of One on ones 
Report (2019) 

The Future of Meetings 
Report (2021) 

Intervju: primer 
uporabe »1 on 1«* 

Razvijanje 
odnosa in 
zaupanja 
 
 

Preverjanje počutja 
zaposlenega, »check-
in« (60,7% 
managerjev). 
 

Začetni »check-in« pogovor 
z namenom sprostitve, 
povezovanja in 
personaliziranega pristopa k 
zaposlenemu. Ključna je 
iskrena in direktna 
komunikacija. 

Razvijanje zaupanja, 
preverjanje počutja in 
razpoloženja 
zaposlenega  
(building a trusting 
relationship, personal 
check-in) 

Pogovor o 
statusu 
trenutnih 
projektov 

Pregled stanja 
napredka pri 
projektih (53,6% 
managerjev) 
 
Razumevanje in 
odpravljanje ovir pri 
delu (70,4% 
managerjev) 

Zaposleni lahko z vodjo 
razčisti morebitne ovire pri 
projektih, na katerih dela.  

Obveščanje in 
usklajevanje – delitev 
informacij, vprašanja, 
ovire, prioritete 
(staying informed and 
aligned - information 
shraring, open 
questions, blockers, 
priorities, tasks) 

Povratna 
informacija  

Predaja dvosmerne 
povratne informacije 
(vodja zaposlenemu 
in zaposleni vodji) 

Vodja zaposlenemu preda 
povratno informacijo, 
namen katere je višja 
učinkovitost in odprava ovir 
pri delu.  

Predaja dvosmerne 
povratne informacije  
vodja zaposlenemu in 
zaposleni vodji 
(Providing mutual 
feedback and 
»managing up«) 

Strokovni in 
osebni razvoj 
zaposlenega 

Pogovor o rasti in 
razvoju med 
sestankom »ena na 
ena« (75% 
managerjev). 

Priložnost za refleksijo in 
pogovor o profesionalnem 
razvoju ter o možnostih za 
izboljšanje strokovnih 
veščin z ozirom na osebne 
interese. 

Naslavljanje 
pomembnih tem – 
karierni in osebni 
razvoj 
(Adressing topics 
prone to getting lost 
in the shuttle - career 
development) 

*Opomba: Vsebina metode, kot jo uporabljajo in opredeljujejo v družbi GateHub, je v oklepajih zapisana v 

angleščini, z namenom ohranjanja originalnosti in pomena.  

Na podlagi obeh mednarodnih raziskav in informacij iz intervjuja ugotavljam še en pomemben 

vidik te metode: vodja metodo sestanka »ena na ena« predstavi zaposlenemu in mu hkrati 

zaupa, da sestanek v večini delov usmerja in gradi zaposleni. Pomemben in ključen podatek 

te metode je ravno v enakovredni vlogi, ki zaposlenemu, da priložnosti in varen prostor za 

izražanje svojega mnenja, idej in prav tako za deljenje stisk. 

Zaradi pomembnosti, ki jo metoda sestanka »ena na ena« nosi, so ti najbolj učinkoviti, če se 

izvajajo razmeroma pogosto. Managerji, ki to metodo sestankov uporabljajo, poročajo, da jih 

večinoma izvajajo enkrat tedensko, kar je prikazano v tabeli 2. 



Tabela 2 

Analiza pogostosti sestankov »ena na ena« 

 State of One on ones Report 
(2019) 

The Future of Meetings 
Report (2021) 

1x na teden 48% 64% 
1x na dva tedna 33% 21% 
1x na mesec 15% 

15% 
1x na kvartil (na tri mesece) 3% 

 

Uporabnost metode tedenskega sestanka »ena na ena« je tudi v njeni prilagodljivosti. Kljub 

temu, da je pomembno, da se sestanki izvajajo redno in ob dogovorjenem terminu, lahko 

termine in vsebino vsaka organizacija in vodja znotraj svoje ekipe prilagodi na naslednje načine 

(State of One on ones Report, 2019): 

- Način izvedbe je odvisen od načina dela in lokacije udeležencev, zato je lahko izveden 

v živo, preko videoklica ali preko telefonskega klica. 

- Lokacija izvedbe lahko pomembno vpliva na pripravljenost za oseben pogovor z vodjo, 

zato je priporočljivo občasno izvesti sestanek izven pisarne, npr.: sejna soba, sestanek 

na kavi/kosilu. 

- Način beleženja informacij preko standardizirane oblike obrazca ali dokumenta je 

ključen del, saj omogoča obema udeležencem, da ne pozabita katerega od ključnih 

vsebinskih delov sestanka. Beležimo lahko v spletni ali papir-svinčnik dokument. 

- Časovni obseg sestanka je v naprej določen okvirno, vendar ga lahko glede na druge 

obveznosti udeleženca prilagajata ali premakneta za nekaj ur. Pri tem je pomembno, 

da sestanka ne odpovemo, tudi če je ta zaradi časovne stiske včasih krajši. Če 

udeleženca dobita novo idejo ali delata na projektu, ki zahteva več pozornosti, je 

koristno, da načrtujeta ločen sestanek, izven sestanka »ena na ena«.  

Metoda tedenskih sestankov je najpogosteje uporabljena v organizacijah s področja 

programske opreme in tehnologije (50%) (State of One on ones Report, 2019). Uporabnost 

metode osebno vidim tudi izven podjetij, npr. v profesionalnih športnih ekipah, v prostovoljnih 

društvih in v šolah. Metoda ponuja veliko možnosti za nabiranje novih idej, povezovanje med 

zaposlenimi, prepoznavanje talentov ter ključnih kadrov in hitrejše prepoznavanje morebitnih 

nesoglasij med zaposlenimi.  

  



Predstavitev metode  

1. Namen  

Kot je prikazano v Tabeli 1, sta namen in uporabnost tedenskih sestankov »ena na ena« 

opredeljena preko štirih področij: razvijanje odnosa in zaupanja, pogovor o statusu trenutnih 

projektov, povratna informacija in strokovni in osebni razvoj zaposlenega. 

Metoda uporabljamo v organizaciji, kadar: 

- je v ekipah prisotno zaupanje, 

- vodje ekip, z ozirom na naravo njihovega dela, vidijo v metodi doprinos k učinkovitosti, 

- si podjetje oz. vodje lahko vzamejo čas za kvalitetno izvajanje sestankov »ena na ena«, 

- je organizacija pripravljena izobraziti vodje za izvajanje metode, 

- vodstvo daje visok pomen razvoju in nadgradnji delovne kulture in 

- vodstvo prepoznava uporabnost te metode. 

 

2. Ciljna populacija  

Metoda je uporabna za majhne, srednje in velike organizacije, če so te sistemizirane tako, 

da opredeljujejo več vodstvenih pozicij in posledično več vodij, ki lahko izvajajo metodo s 

svojo ekipo. Za velike ekipe ali oddelke, ki imajo le eno vodjo, ta metoda ni primerna.  

Tedenski sestanki »ena na ena« so zelo uporabni za mlada podjetja, ki še vzpostavljajo 

sisteme delovanja in organizacijsko kulturo. Primerna je tudi v primeru uvajanja sprememb 

v podjetje, ko je mnenje, spremljanje počutja in idej zaposlenih še posebej pomembno, da 

se počutijo slišani in vključeni. V raziskavi State of One on ones Report (2019) navaja, da 

metodo najpogosteje uporabljajo podjetja s področja programske opreme in tehnologije. 

3. Potek izvedbe   

Metodo se lahko izvaja na različne načine, ki so prilagojeni glede na potrebe organizacije. 

Prikazan je primer uporabe metode: 

3.1 Psiholog ali kadrovik vodjam predstavi metodo in jih opolnomoči z veščinami za izvajanje 

te metode.  

Psiholog vodjam predstavi potek in vsebino sestanka »ena na ena«. Koristno je, če med 

predstavitvijo metode poudarja tudi vrednote podjetja, ki jih vodje med izvajanjem 

metode ohranjajo v mislih in se nanje opirajo. 

 

3.2 Priprava predloge 

Psiholog skupaj z vodjo oblikuje predlogo, ki zajema vse ključne točke sestanka »ena 

na ena«. Predloga mora biti izpolnjena za vsak sestanek. Za prvi sestanke jo pripravi 

vodja, za naslednja srečanja pa jo so-oblikujeta. Predloga oz. zapisnik sestanka je lahko 

v fizični ali spletni obliki. Prednost spletne oblike je, da jo lahko sproti oba udeleženca 

urejata in dopolnjujeta in so jima tako dostopne tudi predloge preteklih sestankov. 

 

3.3 Vodja in zaposleni določita fiksen termin in časovni obseg sestanka. 



Udeleženca sta enakovredna, zato je pomembno, da skupaj določita termin in časovni 

obseg sestankov. V State of One on ones Report (2019) so ugotovili, da 49% zaposlenih 

metodo izvajajo enkrat na teden (34% dvakrat na teden), pri čemer si 57% zaposlenih 

za sestanek vzame 30 minut časa (14% si vzame 45 minut, 19% si vzame 1 uro). Najbolje 

je, če je termin fiksen in vnesen v tedenski koledar. Glede na sprotne delovne 

obveznosti, ga lahko izjemoma prestavita ali skrajšata, vendar ga ne odpovedujeta.  

 

3.4 Točen začetek in sproščen uvoden klepet. 

Oba udeleženca začneta točno in sta na sestanek pripravljena. Začneta s sproščenim 

pogovorom, ki traja do 10 minut. Gre za neformalen klepet, vezan na osebne in 

službene dogodke. Informacije deli predvsem zaposleni, vodja pa se v pogovor 

vključuje z aktivnim poslušanjem in se sam odloči, če tudi sam deli osebne dogodke in 

počutje. Vodja ključne informacije ob koncu kratko zabeleži v predlogi. 

 

3.5 Pogovor o poteku in trenutnem stanju odprtih projektov in povratna informacija vodje. 

V tem delu se oba osredotočata na trenutne projekte zaposlenega. Pogovor usmerja 

zaposleni - izpostavi ovire in postavlja vprašanja. Ključno je, da se oblikuje dvosmerna 

konstruktivna debata, vezana na delo. Pri tem je pomembno, da velja interni dogovor 

med vodjo in zaposlenim, ki dovoljuje, da zaposleni poroča samo o zaključenih 

projektih, o projektih, kjer je naletel na oviro ali o drugih relevantnih informacijah. Z 

namenom preprečevanja mikro-vodenja (»micro-management«), zaposleni ne rabi 

poročati o delovnih nalogah, ki jih še ni dokončal oz. trenutno dela na njih. S tem 

zagotovimo, da vodja pretirano ne opazuje, nadzoruje in opominja zaposlenega ter mu 

s tem onemogoča avtonomno delovanje. Namen tega dela sestanka »ena na ena« je, 

da vodja zaposlenega prepozna kot strokovnjaka, mu omogoča svobodo in gradi 

zaupanje. Sproti vodja podaja povratno informacijo o delu, zaposlenega usmeri v 

nadaljnjo delo, odgovori na vprašanja, pohvali in konstruktivno komentira. Zaželeno je 

tudi, da zaposleni poda povratno informacijo na delo vodje, na njegove komentarje in 

pomisleke. Gre za obliko predaje informaciji, ki se v prevodu imenuje »vodenje 

navzgor« (»managing up«). 

 

3.6 Pogovor o novih idejah. 

Zaželeno je, da se v tem koraku ustvari varen prostor za strokovno debato, pri čemer 

je uporabna metoda možganske nevihte. Pomembno je, da komunikacija poteka 

dvosmerno, preko katere oba izrazita svoje ideje in na njih gradita načrte. 

 

3.7 Določanje prioritet dela. 

Ker je v prejšnjem delu sestanka navadno prisotna visoka stopnja kreativnosti in novih 

zamisli, je pomembno, da vodja za tem opredeli prioritete. Te naj opredeljujejo 

vsebinsko delo (npr. kater projekt je bolj pomemben) in časovni okvir dela (npr. 

konkretno opredeljeni končni datumi). Prioritete dela skupaj usklajujeta. 

 

3.9 Razprava o načrtih za prihodnost 



Oba udeleženca v zadnjem delu odpreta teme, ki niso ali so le delno vezane na 

obstoječe projekte ali na osebno počutje. Izpostavita predloge za prihodnost, nove 

dobre prakse, ki sta jih odkrila, predloge za spremembe, zanimanje za udeležbo na 

zanimivih strokovnih dogodkih itd. Če imata na razpolago več časa, lahko ta del 

izkoristita tudi za predajo znanja. Pri tem lahko znanje predaja vodja ali zaposleni (npr. 

zaposleni predstavi novo metodo). 

 

4. Konkreten primer  

Opisan je primer izvedbe metode tedenskega sestanka »ena na ena«. Opredeljen je 

seznam vprašanj, ki so ločena glede na namen posameznega vsebinskega dela sestanka, 

poleg tega pa je opredeljena tudi oseba (vodja ali zaposleni), ki ta del sestanka usmerja. 

 

razvijanje odnosa in zaupanja, pogovor o statusu trenutnih projektov, povratna 

informacija in strokovni in osebni razvoj zaposlenega 

- Uvoden sproščen klepet (vprašanja postavi vodja, vendar pogovor usmerja zaposleni): 

o »Kako se počutiš? Kako si?« 

o »Kako si se imel čez vikend?« 

o »Zdaj si pri nas že 3 mesece, kako se ti zdi? Se v ekipi dobro razumete?« 

- Pogovor o trenutnem stanju odprtih projektov (usmerja zaposleni): 

o »V preteklem tednu sem dokončal ta projekt…« 

o »Naletel sem na težavo pri … mi lahko svetuješ?« 

- Povratna informacija vodje zaposlenemu (usmerja vodja): 

o »Všeč mi je tvoj načrt dela. Kar začni s predlaganim, pri tem pa si mogoče 

pomagaj še s to spletno stranjo.« 

o »Ta ideja se mi zdi izvedljiva, super iniciativa s tvoje strani! Vseeno pa bo tak 

projekt vzel več časa, zato premisliva o časovnem okvirju.« 

o  »Hvala za pobudo in idejo. Ker imava ta mesec za prioriteto postavljena dva 

druga projekta, lahko tega začneva drug mesec. Prosila bi te, da si to zapišeš in 

vključiš v predlogo za naslednji mesec.« 

o »Na katerem projektu si najraje delal? Kaj te je motiviralo?« 

- Povratna informacija zaposlenega vodji (usmerja zaposleni): 

o  »Zanimivo razmišljanje, delno se strinjam, vendar imam pomislek …« 

o »Hvala za komentar, super ideja.« 

o »Zanima me kaj je trenutno prioriteta pri delu? Pomagalo bi mi, če mi v 

prihodnosti lahko ob projektu opredeliš tudi datum.« 

- Načrti za prihodnost (usmerjata oba): 

o Vodja: »Bi te zanimalo več o …? Lahko te vključim v analizo tega področja, kaj 

meniš?«; »Naslednji teden imava tri skupne obveznosti. Dogovoriva se, kako si 

vsebinsko razdeliva delo.« 

o Zaposleni: »Zanima me, če lahko naslednji teden v četrtek delam od doma?«; 

»Videla sem strokovno konferenco, ki bi naju morda zanimala. Ti pošljem 

povezavo?« 

 



5. Omejitve uporabe metode  

Omejitev metode se lahko zdi njena časovna neekonomičnost, do katere lahko pride 

predvsem v večjih ekipah. Kljub temu, lahko vodje velikih ekip s pomočjo organizacijskega 

psihologa opolnomočijo tudi druge pod-vodje, da za svojo ekipo sami izvajajo sestanke 

»ena na ena« in s tem razbremenijo npr. vodjo oddelka.  

Brez sodelovanja z organizacijskih psihologom ali drugim zunanjim coachom lahko pride 

do nepravilne izvedbe metode, kar lahko vodi celo do poslabšanja komunikacije in nižjega 

zaupanja. Pomembno je, da se vodje zavedajo pomembnosti vlog, ki jih vodja in zaposleni 

prevzameta med sestankom in dovolijo svojemu podrejenemu, da sestanke usmerja in 

odpira teme, ki so njemu pomembne. Poleg tega je ključnega pomena tudi osvojena 

veščina aktivnega poslušanja, saj se v nasprotnem primeru lahko vodja postavi v vlogo 

»terapevta« in začne z zaposlenim razreševati osebne probleme.  

Omejitev metode je lahko njena nepravilna izvedba ali pomanjkanje vodstvenih 

kompetenc, kar se odraža kot mikro-vodenje. To pomeni, da vodja zaposlenim ne da 

možnosti, da usmerjajo svoje dele sestanka, ampak jih ob predaji informacij nadzoruje in 

za njimi preverja vsako delovno nalogo.  

Metoda ni primerna za ekipe in organizacije, v katerih vodja in zaposleni nimajo dobrega 

odnosa (npr. pomanjkanje zaupanja med vodjo in zaposlenim). V takem primeru lahko 

pride do visokega socialno zaželenega odgovarjanja in poročanja, kar vodji ne da pravega 

uvida v počutje in motivacijo zaposlenih. Zaposleni pa sestanke vidijo kot »nujno zlo« in v 

teh ne vidijo možnost osebnega in strokovnega razvoja. 

Vloga psihologa 

Psiholog ima pomembno vlogo pri uvajanju metode tedenskih sestankov »ena na ena« v 

podjetje. Poskrbi, da vodje metodo spoznajo in razvijejo veščine za njeno uporabo. 

Pri predstavitvi metode vodjam je koristno, da psiholog dela z njimi individualno, saj si metodo 

lahko vodje delno tudi prilagodijo. Psiholog jih pri tem opozori na dele sestanka, ki jih usmerja 

zaposleni in kakšno vlogo imajo pri tem vodje. Z njimi razvija veščine odprte in dvosmerne 

komunikacije, aktivnega poslušanja, predaje konstruktivne informacije itd. Pomembno je tudi, 

da psiholog predstavi vodji enakovrednost v vlogah in odgovornosti, ki je ključna pri uporabi 

metode. Predaja besede in vodilne vloge »podrejenemu«, lahko marsikomu predstavlja 

težavo. Psiholog vodjam predstavi prednosti uporabe metode, tako da vodja uvidi pozitivne 

vplive, ki jih tak način dela prinese. 

V podjetju je eden od splošnih ciljev psihologa tudi promocija in implementacija 

organizacijskih vrednot v delovne procese. Najbolj neposredno povezani s sestanki »ena na 

ena« sta vrednoti odprta komunikacija in zaupanje. Psiholog med pripravo, vodjam vrednote 

še enkrat pojasni in jih opredeli preko konkretnih primerov. S tem pokaže, na kakšen način 

lahko izvajajo metodo in se hkrati opirajo na ključne vrednote organizacije. V podjetjih, kjer 

takih vrednot ni ali za vodstvo niso »pomembne«, izvedba te metode ni priporočljiva in se ne 

izkaže kot učinkovita.  



Naloga psihologa je tudi, da vodji predstavi različne tehnike, s katerimi lahko bolj 

konstruktivno vodi in predstavi metodo sestanka »ena na ena« zaposlenemu: 

- Pozitivno podkrepljevanje – vodja nagradi in pohvali zaposlenega, ko se potrudi in 

delo opravi dobro, ob slabše opravljenih nalogah ga ne kritizira, ampak ga usmeri. 

- Jaz stavki – vodja izrazi svoje mnenje in nosi odgovornost za povedano, pri čemer ne 

krivi zaposlenega, ampak izrazi le svoje mnenje, občutke, pomisleke. To poudari z 

besedo »jaz«.  

Primer neučinkovite komunikacije: »Motiš se.« 

Primer jaz stavka: »Jaz imam drugačne informacije.« 

- Intervencija »tišine« - je metoda, ki jo uporabljajo klinični psihologi in terapevti, pri 

čemer vodjo psiholog opolnomoči, da zna ta ostati tiho in pusti zaposlenemu, da 

nadaljuje misli ter svoje komentarje izrazi kasneje. Intervencija je koristna tudi v 

primerih, ko zaposleni sam pride do uvida ali ozavesti lasten ponos za opravljeno delo, 

takrat nekaj sekund tišine omogoči, da oseba ostane s pozitivnimi občutki in imajo tej 

lahko nanjo večji vpliv. 

Moj pogled na metodo 

Tudi sama uporabljam metodo, v vlogi zaposlene. Sprva se mi ni zdela nič novega ali 

posebnega, vendar sem kmalu po uporabi spremenila mnenje.  

Sestankov z vodjo se veselim in nanje se z veseljem pripravim. Zase lahko trdim, da me ta 

metoda spodbuja pri delu in mi daje motivacijo. Svoje ideje in napredek z veseljem poročam 

vodji, hkrati pa se mi zdi, da ob pripravi predloge za sestanek sama naredim kratko refleksijo 

dela. Ugotovim kje sem, kaj še moram narediti, pregledam prioritetno delo in si pripravim 

vprašanja za vodjo. Na nek način, s to metodo zaposlene v podjetju lahko pripravimo, da 

»vodijo sami sebe«. Priprava na sestanek mi vzame 5-10 minut na teden, kar se mi zdi kratek 

a koristno porabljen čas, ko sama ovrednotim svoje delo in že iščem rešitve in oblikujem načrte 

za drug teden. 

Prednost metode sestankov »ena na ena« pred skupinskimi sestanki je po mojem mnenju 

predvsem v tem, da zaposlenemu da občutek pomembnosti, cenjenosti in poudari vrednost, 

ki jo ta osebno prinaša organizaciji. Posledično lahko ta tudi zmanjša fluktuacijo, saj zaposlene 

obravnava bolj osebno in hitreje odkrije morebitne konflikte in nesoglasja. 

Čeprav oblika sestankov »ena na ena« dolgo ni bila prepoznana kot samostojna metoda, je ta 

postala precej razširjena v zadnjih nekaj letih, kar kažeta tudi dve mednarodni raziskavi, ki sta 

omenjeni v tem poročilu (State of One on ones Report, 2019; The Future of Meetings Report, 

2021). Menim, da bi na tem področju lahko naredili še veliko raziskav, ki bi se usmerile na 

učinke metode - na učinkovitost, uspešnost, fluktuacijo, kulturo in zadovoljstvo zaposlenih. 
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