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POVZETEK 
Zaključna projektna naloga obravnava problematiko pojavljanja konfliktov pri 
delovanju timov v organizaciji. Namen zaključne naloge je bil opozoriti na vlogo, ki jo 
imajo konflikti pri delovanju timov in pokazati na morebitno povezanost med stopnjo 
konfliktnosti v delovnem timu in posameznimi timskimi vlogami. Za celovito 
razumevanje problematike sta prvi dve poglavji teoretičnega dela namenjeni 
predstavitvi obeh področij, v nadaljevanju podajamo izsledke empiričnega dela 
raziskave. V raziskavi je obravnavana stopnja konfliktnosti in timske vloge v dveh timih 
na primeru podjetja X. Opravljena je na podlagi lastnega anketnega vprašalnika zaznane 
stopnje konfliktnosti v timu in Belbinovega vprašalnika analize timskih vlog. Rezultati 
raziskave kažejo, da v nobenem od timov stopnja konfliktnosti v povprečju ni visoka, 
zaradi česar je težje sklepati na vlogo, ki jo morebiti imajo konflikti pri timski dinamiki. 
Sočasno je analiza vprašalnika timskih vlog pokazala na nekaj zanimivih ugotovitev, pri 
čemer izpostavljamo, da se v obeh timih pojavlja zelo podobna porazdelitev timskih 
vlog. 

Ključne besede: konfliktnost v delovnih timih , timske vloge, stopnja konfliktnosti, 
vprašalnik zaznave konfliktnosti v timu, Belbinov vprašalnik, timska dinamika 

 

SUMMARY 
This project paper deals with conflicts in teams. It draws attention to the role of 
conflicts in teamwork and tries to show the relationship between the degree of conflicts 
within a team and individual team roles. In order to understand the issues at hand, the 
first two chapters discuss the theoretical framework, whereas the third chapter 
represents the empirical part of the research. The research discusses the degree of 
conflicts and team roles in two teams within a certain company. The research is based 
on a questionnaire regarding the degree of conflicts and the Belbin questionnaire, which 
deals with the analysis of team roles. The research results show that the degree of 
conflicts in both teams is low, which makes it difficult to draw conclusions about the 
role conflicts play in team dynamism. At the same time, the analysis of team roles also 
showed that the roles in both teams are similarly distributed. 

 
Key words: conflicts in teams, team roles, degree of conflicts, questionnaire regarding 
the degree of conflicts within teams, Belbin questionnaire, team dynamism 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V vsaki družbi so konflikti neizbežni. Konflikt nastane na različne načine, saj ga 
povzročajo različne situacije. Pogosto nastane konflikt kot nesporazum v osebi sami, še 
večkrat pa nastane med dvema ali več udeleženci, med posamezniki ali skupinami 
(Lipičnik 1991, 34). 

Vzroki za konflikte oz. slabe odnose med sodelavci so pogosto drugačno 
razumevanje, prepričanje, stališče, vrednotenje vsebin in problemi na delovnem mestu. 
Poleg položajnih in komunikacijskih vzrokov poznamo tudi osebne vzroke za konflikte, 
kjer imajo sodelavci različne osebnostne lastnosti (Brajša 1994, 260-261). 

Člani tima prevzemajo v timu različne vloge. Le te so lahko formalne, povezane z 
vnaprej opredeljenimi zadolžitvami, ali pa neformalne, odvisne od posameznika 
(osebnostnih lastnosti, temperamenta, navad, sposobnosti, spretnosti ipd.) (Polak 1999, 
29).  

Dr. Meredith Belbin, se je dolga leta ukvarjal z raziskovanjem kadrov ter 
proučevanjem vlog in vedenja v timu. Ugotovil je, da ima vsak član v timu dvojno 
vlogo, in sicer funkcionalno in timsko. Belbinov model temelji na tem, da obstaja v 
delovnih timih med člani devet timskih vlog. Vendar ni nujno, da ima tim devet ljudi, 
naj pa bi bila v idealnem primeru v timu zastopana vsaka od vlog in zato je v manjšem 
timu nujno, da posameznik pokriva več vlog (Hemingway 1992, 5-6).  

V zaključni nalogi bodo obravnavane timske vloge na primeru podjetja, ki je bilo 
ustanovljeno aprila leta 2008 in se ukvarja z gostinskimi storitvami (v nadaljevanju 
podjetje X). V podjetju X ni redno zaposlenih, ampak honorarno zaposleni dijaki in 
študentje. Maja 2008 je podjetje X odprlo poslovno enoto v Celju, februarja 2009 pa v 
Mariboru. Predmet proučevanja sta medsebojno različna tima v omenjenih poslovnih 
enotah in sicer konflikti v timih ter navezava na primerjavo timskih vlog, ki se 
pojavljajo v vsakem timu. 

 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen dela je raziskati dve področji. Prvo področje so konflikti v delovnih timih, 
ki zajemajo pojem konflikta, vzroke nastanka konfliktov, vrste konfliktov in možne 
načine njihovega reševanja. Drugo področje pa so timi, ki zajemajo naslednje pojme: 
tim, značilnosti tima, vrste timov in timske vloge. 

Glavni namen diplomskega dela je s pomočjo anketiranja članov v timih ugotoviti 
povprečno stopnjo konfliktnosti v timih, ugotoviti kakšne timske vloge se pojavljajo pri 
posameznih članih v vsakem od timov obravnavanega podjetja, in ugotoviti, ali so lahko 
konflikti dejavnik timskih vlog v obeh timih. 
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Cilj je s pomočjo študije primera bolje spoznati področje konfliktov v delovnih 
timih in delovanje delovnih timov. Poleg tega je cilj spoznati in proučiti timske vloge v 
obravnavanih timih ter pokazati, da so konflikti lahko dejavnik timskih vlog v teh timih. 
 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Teoretični del temelji na obstoječi strokovni literaturi s področij konfliktov ter 
timskega dela. V empiričnem delu bosta uporabljena lastni anketni vprašalnik o zaznani 
konfliktnosti v timu in vprašalnik timskih vlog, ki temelji na Belbinovi delitvi timskih 
vlog. Anketiranih bo štiriintrideset članov obeh timov v obravnavanem podjetju. Lasten 
anketni vprašalnik konfliktnosti je anonimen, razdeljen je na dva dela. V prvem delu 
bodo anketiranci izpolnili svoje demografske podatke, v drugem delu pa sledijo 
vprašanja, povezana z zaznavanjem konfliktov v timu. Anketiranci bodo na vprašanja 
odgovarjali s pomočjo 5-stopenjske lestvice. Cilj vprašalnika je ugotoviti povprečno 
zaznavo stopnje konfliktnosti v obeh timih. Belbinov vprašalnik je anonimen in zajema 
sedem sklopov s po desetimi trditvami o tem, kako bi vsak posameznik ravnal v 
različnih okoliščinah, povezanih s timskim delom, med katere anketiranci razporejajo 
deset točk. Točke morajo anketiranci sproti vpisovati v priloženi obrazec. Na koncu 
mora biti seštevek točk v enem sklopu trditev enak deset, seštevek točk ob koncu 
vprašalnika pa pokaže na celoten profil različno izraženih timskih vlog pri 
posamezniku.  

 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Zaposleni so eden od pomembnejših dejavnikov uspeha podjetja in dobri odnosi 
med njimi so podlaga za uspešno delovanje podjetja. Nekatera podjetja pa se srečujejo z 
konflikti med zaposlenimi. Iz tega razloga se vodje v podjetjih ukvarjajo z reševanjem 
in preprečevanjem konfliktov med zaposlenimi, in zato lahko predpostavljamo, da bo v 
prihodnje uspešno le tisto podjetje, kjer bodo med zaposlenimi vladali dobri medsebojni 
odnosi. Glavna predpostavka je, da je v novonastalih podjetjih, kjer se delovni timi šele 
oblikujejo, lahko prisotnih več konfliktov, ker se timske vloge šele vzpostavljajo. 
Predpostavimo lahko tudi, da so konflikti posledica nezdružljivih timskih vlog ali  
posledica odsotnosti kakšne od pomembnejših timskih vlog, ali, da so nezdružljive 
timske vloge in odsotnost kakšne od pomembnejših timskih vlog posledica konfliktov. 

Omejitev zaključne naloge je v delovnih timih, ki niso stalni. Gre namreč za 
panogo, kjer se zaposleni hitro menjujejo, poleg tega gre za delo preko študentskega 
servisa. Gre za dijake in študente, ki večinoma iščejo delo za krajši čas, bodisi za nekaj 
mesecev, eno šolsko leto ali pa tudi za čas celotnega šolanja. Na podlagi tega dejstva in 
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pa dejstva, da podatke zbiramo zgolj na osnovi primera enega podjetja,  rezultatov ne bo 
mogoče posplošiti na druga podjetja ali panoge.  
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2 KONFLIKTI V DELOVNIH TIMIH 

Konflikti v smislu odkritih razlik v mnenjih, ki so posledica dopuščanja različnih 
rešitev, niso samo neizogibni, ampak tudi dragocen del našega življenja. Zagotavljajo 
nam, da bomo pravilno obravnavali različne možnosti in da bomo rešitve poiskali tako, 
da bomo pregledali vse možne rešitve in jih strnili (Everald in Morris 1996, 116). 

 

2.1 Splošno o konfliktih 

Večina ljudi razume konflikt kot prepir in meni, da so konflikti škodljivi in se jim je 
najbolje izogibati. Po drugi strani pa strokovnjaki ugotavljajo, da so konflikti v 
medsebojnih odnosih neizogibni in da je ključnega pomena kaj se z njimi naredi (Iršič 
2003). 

Konflikt je proces, ki se prične, ko ena stran zazna, da druga stran negativno vpliva, 
ali bi lahko vplivala na interese druge strani. To pomeni, da posameznik zazna, da so 
njegove koristi ogrožene (Kosec 2009). 

Morton Deutch (v Brajša 1994, 251) definira konflikt kot spopad nezdružljivih 
teženj in učinkov v posamezniku, skupini in narodu ali med posamezniki, skupinami in 
narodi v konkurenčnih ali kooperacijskih položajih. Tako se lahko po tej definiciji loči 
intrapersonalne in interpersonalne konflikte, konflikte v skupinah in konflikte med 
skupinami ter intranacionalne in internacionalne konflikte. 

Fred Luthans (v Brajša 1994, 253) opisuje tradicionalen in sodoben odnos do 
konfliktov. V tradicionalnem odnosu se konfliktom izogibamo, presojamo jih samo 
prepirljivcem, krivca pa nujno potrebujemo. V sodobnem odnosu pa konflikte jemljemo 
kot neizogibne, integralne dele vsake spremembe. 

Konflikt je nasprotovanje, ki nastane zaradi nezdružljivih ciljev, misli, čustev v 
posamezniku ali med člani, v skupini ali organizaciji. Je specifična oblika interakcije 
med člani v skupini oz. v organizaciji, v kateri je dejavnost enega usmerjena proti 
dejavnosti drugega zaradi določenih dobrin, tako da ena stran poskuša ovirati 
uresničitev ciljev, potreb in želja druge strani (Možina 2002, 584). 

Reichova (2009) pravi, da nekateri ljudje zanikajo, da so konflikti naraven stranski 
produkt timskega dela, kar zna biti nezdravo ali celo grozeče za timsko delo. Kljub 
temu, da so za marsikaterega člana tima konfliktne situacije popolnoma neugodne in se 
v njih ne znajdejo, so konflikti del našega življenja in se moramo z njimi spopasti tako v 
zasebnem kot v poslovnem smislu. Reichova meni, da konfliktov ne smemo razumeti 
kot popolnoma negativen pojav, saj brez določene stopnje konfliktov, člani tima ne 
delujejo tako ustvarjalno in niso pripravljeni prevzeti večjega tveganja, kar pa sčasoma 
ustvari dolgočasno delovno okolje. Trdi še, da so konflikti do neke mere celo potrebni, 
saj so nujen predpogoj za rast, konstruktivne spremembe in dinamičnost vzdušja na 
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delovnem mestu. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da jih je potrebno znati upravljati, saj 
so lahko drugače destruktivni za skupino in škodljivi tako za posameznike kot za 
podjetje kot celoto (Reich 2009). 

 

2.2 Vzroki nastanka konfliktov 

Možina pravi, da so vzroki in izvori konfliktov različni. Najbolj pogosti so 
nezadostna informiranost, slabo sodelovanje, neustrezna delitev dohodka, nesposobnost 
posameznikov, nezadostno definirane naloge, toga organizacija dela, slaba red in 
disciplina, nedelavnost in lenoba posameznikov ter neodgovorno ravnanje (Možina 
1971, 236). 

Lipovec (1987, 249) meni, da je najbolj splošen vzrok konflikta ta, da dve različni 
osebi stopata v medsebojno razmerje, v tem razmerju pa oblikujeta svoji vlogi v začetku 
zgolj po svojih lastnostih. Na začetku so nekatere vloge pomanjkljivo definirane, vendar 
postajajo ob ponavljajočem se organizacijskem procesu vedno bolj jasne. Odnosi se v 
tem procesu lahko izpopolnjujejo in spreminjajo na bolje ali pa prihaja do vse večjih 
razlik in nasprotij. 
 

Za reševanje konfliktov med sodelavci niso toliko pomembni vzroki, ampak način, 
kako tedaj ravnamo. Vzroke za konflikte je treba iskati predvsem zunaj konfliktne 
vsebine. Najpogosteje jih najdemo v njihovih odnosih do konfliktne vsebine, v njihovi 
komunikaciji o konfliktni vsebini in v sodelavcih, v njihovi osebnosti. Zato ločimo tri 
vrste vzrokov za konflikte (Brajša 1994, 260-261): 

 
- Metakonfliktni vzroki, kjer se ne da sporazumeti na vsebinski ravni, ker ima 

vsak različna stališča, različne zorne kote, različna prepričanja in vrednotenja.  
- Komunikacijski vzroki, kjer med sodelavci vlada medsebojno nerazumevanje in 

nezaupanje, saj je komunikacija med njimi nerazumljiva, nejasna in neiskrena. 
- Osebni vzroki, kjer so sodelavci različne osebnosti z različnimi notranjimi 

osebnimi situacijami. 
 

Time sestavljajo različni ljudje, z različnimi pogledi, mnenji in izkušnjami, kar 
pogosto pripelje do konfliktov, še preden jim uspe doseči zastavljene cilje. Kadar 
združimo ljudi, četudi le začasno, bodo postajali vedno bolj soodvisni, kar še povečuje 
možnosti za konflikte znotraj skupine. Ljudje iz različnih okolij imajo različne interese 
in razmišljanja. Še največkrat prihaja do konfliktnih situacij, kadar zaposleni ne 
priznavajo avtoritete svojim nadrejenim, saj takrat bolj odkrito izražajo svoje 
nestrinjanje. Pravi konflikti so največkrat posledica nezmožnosti komuniciranja med 
člani tima, lahko pa jih povzročajo razlike v njihovih osebnostih. Obstajajo pa tudi drugi 
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vzroki, kot npr. večje pomanjkanje virov, bližanje pomembnih rokov, pritiski, 
upočasnitev poslovanja itd. (Reich 2009). 

Koseceva (2009) meni, da lahko konflikte v timu sprožijo tudi drugi dejavniki, kot 
so (Kosec 2009): 

 
- sprememba navad, 
- ogrožena varnost (različna tveganja), 
- strah pred neznanim (ob uvajanju sprememb, 
- izbirno dojemanje (sodelavec sprejema le tisto, kar mu koristi), 
- zaverovani v izkušnje, 
- uradniška miselnost (pretirana previdnost), 
- oportunizem (upognjen hrbet) itd. 

 

2.3 Vrste konfliktov 

Možina in ostali navajajo tri vrste osnovnih konfliktov (Možina 2002, 584): 
 
- Konflikt ciljev, ki izvira iz med seboj nasprotujočih si ciljev, želenih izidov in 

pričakovanih dosežkov med člani v skupini ali organizaciji. 
- Konflikt spoznanja, ki nastane zaradi nestrinjanja z mnenji ali idejami drugih oz. 

ob spoznanju, da so naše misli nezdružljive z mislimi drugih pri delu, druženju, 
komuniciranju, v skupini ali organizaciji. 

- Konflikt čustev, ki je situacija, v kateri zaznamo, da so naši občutki in čustva 
drugačni od drugih, če se razjezimo ali postanemo užaljeni in vračamo »milo za 
drago«.  

 
Iršič je razdelil konflikte glede na (Iršič 2004, 72): 
 
- Stopnja konflikta. Konflikte lahko razdelimo glede na stopnjo razširjenosti oz. 

njihov fokus. Fokus konflikta pa je lahko problem, oseba ali odnos, kar lahko 
imenujemo prva, druga oz. tretja stopnja konflikta. Konflikt, ki je osredotočen na 
problem, je najlažje rešiti in zato je koristno preprečiti prenašanje konflikta na 
višjo stopnjo oz. postopno znižati stopnjo do te mere, da pride do 
osredotočenosti na problem. 

- Odkritost konflikta. Glede na odkritost ločimo konflikte na potlačene, prikrite in 
odkrite. Potlačen konflikt je tisti, katerega se ne zavedamo, prikriti je tisti, ki ga 
je vsaj kdo že opazil, a skupina še vedno deluje, kot da ga ni, ter odkriti konflikt,  
ki je opažen in se ga udeleženci zavedajo, vendar pa ni nujno, da ga rešujejo. 

- Aktivnost konflikta. Sem spadajo pasivni in aktivni konflikti. Pasiven konflikt je 
tisti, ki se ne razvija in ne rešuje, aktivni konflikt pa se spreminja, širi in rešuje. 
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- Ozadje konflikta. Glede na ozadje ločimo samostojne konflikte, konflikte, ki so 
posledica globljih neusklajenosti in prenesene konflikte. Samostojen konflikt 
izvira iz zadevne nekompatibilnosti, lahko pa je posledica globljega konflikta. 
Konflikt, ki izhaja iz globljega konflikta, lahko rešimo ali vsaj sklenemo 
kompromis, pri tem pa je dobro, da se zavedamo, da je nekje v ozadju globlji in 
kompleksnejši konflikt. Konflikt lahko izhaja tudi iz drugih konfliktov, čeprav ni 
neposredna posledica le teh. Pogosto gre za konflikte, ki se jih ne zavedamo ali 
jih prikrivamo. 

- Ravni konflikta. Po globini delimo konflikt na spor, podpovršinski konflikt, 
globoko zakoreninjen konflikt in dediščino preteklosti. Spor se nanaša na 
stališča in pravice vpletenih in je povezan z določeno konkretno problematiko. 
Podpovršinski konflikt je povezan z čustvi, odnosi in interesi, katerih se vpletene 
strani pogosto ne zavedajo v celoti. Globoko zakoreninjen konflikt je povezan z 
identiteto na eni strani in stereotipi in predsodki na drugi strani. Dediščina 
preteklosti predstavlja vse v preteklosti nerazrešene podpovršinske in globoko 
zakoreninjene konflikte, ki se sčasoma naberejo in vedno bolj otežujejo 
sodelovanje vpletenih. 

- Notranji, medosebni in medskupinski konflikt. Poznamo tri vrste notranjih 
konfliktov oz. konfliktov v posamezniku. Konflikt dvojnega približevanja, kjer 
nas privlačita dve stvari, ki se med seboj izključujeta, konflikt dvojnega 
izogibanja, kjer smo ujeti med dve stvari, ki nas odbijata, ter konflikt 
približevanja in izogibanja, kjer nas določena stvar privlači in odbija hkrati. Pri 
medosebnem ali medskupinskem konfliktu gre za konflikt med dvema stranema, 
ki sta vezani na skupno rešitev, zato mora biti izid konflikta enoten za obe strani. 

- Vrste neusklajenosti. Neusklajenosti se pojavljajo v samem posamezniku ali med 
posamezniki oz. skupinami. Gre za različne neusklajenosti, kot so neusklajenost 
informacij, znanja, pomena besed in pojmov, pomena sporočila, neusklajenost 
ciljev in interesov, stališč ali pogledov, vidikov, zanimanj, želja in hotenj, 
pričakovanj, predstav, prepričanj, vrednot, načina delovanja, navad, osebnostna 
neusklajenost, teritorialna neusklajenost, neusklajenost odnosov do drugih, 
neusklajenost stilov odzivanja na konflikt itd. 

 
Največ konfliktov s katerimi se srečajo zaposleni je povezanih z vlogami in 

njihovimi značilnostmi. Vloga se nanaša na skupek medsebojno povezanih nalog, ki jih 
mora posameznik opraviti. Konflikt vloge se pojavi, kadar je posameznik izpostavljen 
močnemu pritisku zaradi neusklajenosti nalog oz. pričakovanj. Osnovni tipi konfliktov 
vlog pa so: konflikti zaradi vloge sporočitelja, konflikti med vlogami sporočiteljev, 
konflikti med samimi vlogami ter konflikti med osebami in vlogami (Možina 2002, 
586-587). 
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2.4 Preprečevanje in reševanje konfliktov 

Lipičnik trdi, da se je v praksi pokazalo, da pametneje ravnajo tisti, ki se 
konfliktom ne izogibajo ali poskušajo celo oblikovati brezkonfliktno družbo, ampak se 
pripravljajo za reševanje konfliktov, torej se jih poskušajo naučiti reševati. Za ta korak 
pa morajo razumeti kako nastane konflikt in ustvariti ustrezno klimo, ki poudarja 
predvsem pozitivne lastnosti konfliktov (Lipičnik 1991, 34). 

2.4.1 Upravljanje s konflikti 

Daft (1986, 442) navaja uporabo različnih postopkov za preprečevanje konfliktov 
oz. njihovo ohranjanje na enaki ravni: 

 
- Združevanje ali ločevanje posameznikov in skupin. Je najlažja in najvarnejša pot 

pri preprečevanju konfliktov, saj se posamezniki in skupine ne srečujejo in 
medsebojno ne komunicirajo, tako da do konfliktov med njimi ne more priti. 

- Jasno opredeljevanje in določanje delovnih nalog. Zaposleni morajo poznati 
obseg svojih delovnih nalog in morajo vedeti, katere so pristojnosti vsakega 
posameznika v podjetju. S takšno opredelitvijo je velikokrat manjša možnost za 
nastanek konfliktov.  

- Razširjanje virov. Veliko konfliktnih situacij nastane zaradi redkosti virov v 
podjetju. Omejene vire zelo težko porazdelimo v podjetju, ne da bi prišlo do 
razhajanj oddelkov, zato je edina rešitev, da poskušamo najti nove vire. 

- Skupno reševanje problemov. Nasprotni strani stopita skupaj, se soočita in 
razpravljata o problemu. Obe strani morata pokazati pripravljenost za 
sodelovanje. Tak način preprečevanja konfliktov se v praksi zgodi le redko (Daft 
1986, 442). 

2.4.2 Predpostavke za reševanje konfliktov 

Za zadostitev prvega pogoja je potrebno razumeti nastanek konfliktov. Ena izmed 
mnogih razlag bi bila ta, da konflikti nastanejo kot posledica boja med različnimi motivi 
oz. hotenji, ali pa kot neka ovira, ki preprečuje, da bi hotenje uresničili (Lipičnik 1998, 
264). Konflikti torej ne morejo nastati tam kjer ni hotenj. Želja po uresničitvi svojih 
hotenj povzroči, da človek intenzivno išče načine za zadovoljitev le-teh, pri vsem tem 
pa je zaradi konfliktov zelo aktiven. 

Drugi pogoj za reševanje konfliktov je ustvarjanje ustrezne klime. Konflikti namreč 
nimajo le negativnih lastnosti, ampak tudi pozitivne, katerih bi se morali še posebej 
zavedati. Konflikti imajo kar sedem pozitivnih lastnosti, ki bi jih kazalo izkoristiti kot 
priložnost pri ustvarjanju naše prihodnosti (Lipičnik 1991, 35). 
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Slika 2.1    Pozitivne lastnosti konfliktov 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Vir: Lipičnik 1991, 35. 
 
Slika 2.1 prikazuje pozitivne lastnosti konfliktov, katere so, da kažejo na probleme, 

na prisotnost človeških hotenj, ki želijo spremeniti obstoječe stanje, da zahtevajo rešitve 
in ne izogibanje, da izhajajo iz različnih interesov, kar daje priložnost, da se izbere in 
doseže najboljši, da so korenina za spremembe, da utrjujejo skupine, saj jih konflikti 
prisilijo v skupno reševanje, da konflikti vodijo do novih spoznanj in odpravljajo 
stagnacijo. 

2.4.3 Odnos med udeleženci v konfliktu 

Odnosi med zaposlenimi so vedno pestri, redkokdaj so harmonični in brez 
vsakršnih nasprotij. Kadar le-ta nastanejo jih je treba spoznati in reševati. Vsi, ki se 
srečujejo z medosebnimi nasprotji, uporabljajo eno ali več kombinacij oz. načinov 
reševanja: izogibanje, prilagajanje, prevladovanje, sprijaznjenje s kompromisi in 
dogovarjanje (Možina 2002, 591). 

Slika 2.2 prikazuje vsebino in razmerja načinov pri reševanju konfliktov. 
Vodoravna os kaže stopnjo, do katere je oseba pripravljena sodelovati pri 
zadovoljevanju potreb sodelavcev, navpična os pa kaže stopnjo, do katere oseba 
zadovoljuje predvsem svoje potrebe. 
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Slika 2.2    Vzorec načinov reševanja medosebnih konfliktov 

 
 
Vir: Možina 2002, 592. 
 
Možina in ostali podajajo razlage za naslednje načine reševanja medosebnih 

konfliktov (Možina 2002, 592-594): 
 
- Način izogibanja. Uporabniki tega načina se nagibajo k umiku iz konfliktne 

situacije ali želijo ostati nevtralni. Po navadi so to nekakšni prenašalci sporočil 
nadrejenim, podrejenim ali sodelavcem, ki konflikte ignorirajo in pričakujejo, da 
jih bo razrešil nekdo drug. Če problem res obstaja, je takšno vedenje 
neproduktivno in se s tem nič ne doseže. 

- Način prilagajanja. Ta način načrtno zanemarja pomen zadovoljevanja osebnih 
potreb in ciljev, vendar pa poudarja zadovoljevanje skupnih potreb, interesov in 
ciljev. Tako ravnanje zelo hitro pripelje do popuščanja in podrejanja, kar je na 
kratek rok lahko učinkovito, saj s tem načinom zagotovimo dobro počutje ljudi, 
vendar je na dolgi rok neučinkovito, saj zadovoljuje le čustvene probleme 
zaposlenih in zanemarja izvirne vzroke konfliktov. 

- Način prevladovanja. Gre za težnjo, da bi z uporabo moči obvladovali položaj in 
prisilili druge v privolitev ponujene rešitve. Ta način zadovoljuje samo eno 
stran, ki je udeležena v konfliktu. Način prevladovanja vključuje t. i. konfliktno 
situacijo dobiti ─ izgubiti. V primeru konfliktov med člani v timu, posameznik, 
ki zagovarja ta način, običajno poskuša s pomočjo nadrejenega obvladati 

Za
do

vo
lje

va
nj

e 
sv

oj
ih

 p
ot

re
b 

 
Kompromis 

 
Prevladovanje 

 
Dogovarjanje 

 
Prilagajanje 

 
Izogibanje 

Zadovoljevanje potreb drugih 

zelo 

malo zelo 



Konflikti v delovnih timih 

12 

nasprotno stran. Vendar preveliko uporabljanje tega načina škodi, saj druga stran 
otopi, ker njeni predlogi in potrebe niso upoštevani. 

- Pristajanje na kompromise. Pomeni težnjo posameznikov, da bi žrtvovali nekaj 
interesov in tako dosegli dogovor. Pristajanje na kompromise pomeni, da je ta 
situacija nekako uravnovešena med usmerjenostjo k lastnim potrebam in 
usmerjenostjo k potrebam drugih. Mnogi menijo, da je to ena najbolj stvarnih 
oblik vedenja v konfliktnih situacijah, vendar pa lahko prehitro pristajanje na 
kompromise škodi pravemu razpletu konfliktne situacije.  

- Način dogovarjanja. Označuje ga težnja k ugotavljanju vzrokov nasprotij, k 
posredovanju informacij in skupnemu iskanju ustreznih rešitev. Pomembno je 
medsebojno sodelovanje z željo, da bi vsakdo čim bolj uresničil svoje cilje. Z 
dogovarjanjem se konflikti odkrito obravnavajo in analizirajo ter se skuša najti 
rešitev, ki bi kar najbolje ustrezala vsem vpletenim v konfliktih. 

 
Lipičnik (1996, 42) navaja naslednja načela pri reševanju konfliktov: 
 
- Definirati je treba problem kot cilj, ne kot potrebo za reševanje. 
- Ko se odkrije problem, je potrebno poiskati rešitev, ki bo pomenila spremembo 

za obe strani. 
- Pozornost je potrebno usmeriti na problem, ne na osebne probleme ali na drugo 

stran. 
- Zaupanje je potrebno utrditi s spreminjanjem in dajanjem ustreznih informacij. 
- Med komuniciranjem je potrebno izraziti svojo naklonjenost, vživeti se je 

potrebno v sogovornika, prisluhniti in poskusiti zmanjšati morebitno nejevoljo in 
grožnje. 
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3 TIM 

3.1 Opredelitev tima 

Tim je skupina ljudi, ki uspešno deluje, ki skupaj rešuje naloge (Možina et al. 2002, 
559). Gre za skupino posameznikov, ki svojo energijo usmerjajo k določenemu cilju, ki 
ga lahko dosežejo z združevanjem svojih komplementarnih prizadevanj (McHale 1991, 
4). 

Kralj (2003, 16) opredeljuje tim kot skupino posameznikov, ki delajo skupaj pri 
uresničevanju skupnega cilja. Člani tima sodelujejo pri odločanju in si pomagajo pri 
uresničevanju ciljev. 

Tim je delovna skupina, ki je sestavljena iz dveh ali več oseb in ima opredeljeno 
specifično delovno nalogo ali cilj. Za izvedbo te naloge oz. za doseganje tega cilja so 
člani tima skupno odgovorni na podlagi notranje samokontrole in vzpostavljanja 
posebne notranje klime, ki jo karakterizira visoka pripadnost skupnemu cilju, visoka 
kooperativnost in visoki delovni standardi (Andrejčič et al. 1996, 154). 

 

3.2 Razlika med skupino in timom 

Maddux (1992, 10) navaja, da so se ljudje že od samega začetka povezovali v 
skupine, saj so te temelj človekovega družinskega življenja, zaščite, bojevanja, vladanja, 
rekreacije in dela. Vse bolj pa postaja očitno, da so skupine najuspešnejše, če jih 
uspemo preoblikovati v produktivnejše enote, ki jih imenujemo time. Skupine delujejo 
veliko uspešneje, če so organizirane kot timi. 

Skupino bi opredelili kot dva ali več posameznikov, ki se srečujejo zaradi 
pomembnih zadev (Možina 1994, 601). 

Tim je skupina, za katero je značilno, da njeni člani sodelujejo pri odločanju in si 
pomagajo pri uresničevanju ciljev. Iz tega sledi, da so vsi timi skupine, toda vse skupine 
niso timi (Možina 2002, 542). 

Skupine se razvijejo v time, kadar postane njihov splošni namen razumljiv vsem 
njihovim članom (Maddux 1992, 15). 

 

3.3 Oblikovanje in razvoj tima 

Na začetku se je timsko delo pojavljalo predvsem v teoriji in še ne toliko v praksi. 
Zgled na področju uvajanja timskega dela v tehničnih strokah je bila avtomobilska 
industrija, kjer se je začelo pojavljati že v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. 
Pri tem pa poznamo dva modela uvajanja timskega dela, ki sta se najbolj izkazali v 
tehniki. To sta model podjetja GM-Toyota v tovarni v Kaliforniji ter Volvov model v 
tovarni v Uddevalli. Poglavitni razlog zakaj podjetja uvajajo timsko delo je razlika med 
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večjimi povečanimi prihodki, kar je posledica uvajanja, ter manjšimi izdatki, ki so 
potrebni za uspešno delovanje tima. Predvsem zato se podjetja vse bolj odločajo za to 
obliko dela. Ker pa so posledica tudi boljši delovni pogoji za zaposlene in bolj 
kvaliteten način komuniciranja, vodi to v večje zadovoljstvo zaposlenih, podjetja pa so 
seveda navdušena nad stranskimi učinki delovanja timskega dela (Keber 2009). 

Za sestavo in razvoj uspešnega tima sta pomembni dve komponenti: izbira članov 
in usposabljanje tima. Usposabljanje se nanaša na inštrukcije in navodila, kako naj člani 
sodelujejo in učinkovito delajo v okviru vlog, ki so jih dodeljene (Možina 2002, 559).  

Hemingway (1992, 4) pravi, da organizacije prepogosto iščejo najbolj 
usposobljene, talentirane ljudi, z najboljšimi referencami, kajti posamezni najboljši 
igralci ne dosegajo vedno najboljših rezultatov. Skupina najboljših igralcev je lahko tudi 
poražena, če ne sodeluje kot tim. Zato izbira najboljšega še ni garancija za uspeh. 
Odkrivanje in združevanje pravih ljudi za delo v učinkovitem timu je eden najtežjih 
izzivov, s katerimi se soočajo organizacije. Vsak posameznik mora prispevati kar največ 
in še vedno skupno delovati. Ne le, da zmore tim veliko težje obremenitve kot 
posameznik, ampak lahko tudi izrablja širok obseg sposobnosti in izkušenj svojih 
članov. 

 

3.4 Značilnosti tima 

Tim določajo predvsem štiri pomembnejše sestavine: proces odločanja, narava dela, 
velikost tima in vloga vodje. 

3.4.1 Proces odločanja v timu 

Timsko odločanje ima prednosti in pomanjkljivosti (Možina 2002, 563-564). 
 
Prednosti timskega odločanja so: 
 
- znanje in informacije, ki jih ima tim, so praviloma večje, kakor je znanje 

posameznega člana, poleg tega imajo člani posebna znanja in se lahko med seboj 
v znanju izpopolnjujejo; 

- posamezniki običajno rešujejo probleme po ustaljeni poti, če pa pridejo v tim, 
lahko diskusije in izmenjave mnenj med člani pokažejo raznovrstne rešitve; 

- član, ki je imel možnosti vplivati na odločitev, je po navadi bolj dovzeten za 
skupne rešitve in verjetno tudi pripravljen sprejeti več odgovornosti; 

- če člani sodelujejo pri reševanje problemov dobijo s tem dodaten vpogled v 
problematiko in bolje razumejo končne odločitve. 
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Pomanjkljivosti timskega odločanja so: 
 
- socialni pritisk v timu zaradi vzdrževanja prijateljskih odnosov vodi k 

poenotenju mišljenja. Velikokrat rešitev problema temelji bolj na osebnih 
občutkih kakor na dejstvih. Če je tim zelo povezan, pride pogosto do t.i. 
skupinskega mišljenja; 

- uspešnost tima se lahko zmanjša, če kdo, npr. vodja, prevlada v diskusiji, govori 
preveč ali pa izrazito podpira mnenje enega člana. Timsko odločanje ni 
učinkovito, če člani ne morejo prispevati svojih deležev; 

- glavna naloga tima je uspešno reševanje problemov. Člani morajo ugotoviti 
vzroke nastanka problemov in poiskati najboljše rešitve, vendar se včasih zgodi, 
da nekateri člani preveč vneto dajejo takojšnjo podporo, da spregledajo cilj, ta pa 
je najti najboljšo rešitev z najmanj nevšečnimi posledicami; 

- prevelika poraba časa je pomanjkljivost timskega odločanja, posebno če je 
individualna odločitev prav tako dobra ali celi boljša kakor timska. Npr. če vodja 
skliče sestanek zaradi nekega problema, ki bi ga lahko rešil sam, so stroški 
posveta preveliki. 

3.4.2 Narava dela 

Oblike in delovne razmere, ki so zaželene, da bi bilo delo v timu uspešno, so 
(Možina 2002, 564): 

 
- kadar gre za razvoj novega izdelka, za izboljšavo kakovosti, večjo produktivnost 

ipd., je priporočljivo, da so podatki in informacije zbrani na enem mestu; 
- od članov je treba pridobiti kar največ spretnosti in specifičnih znanj, ki jih 

potrebujejo v timu, da bodo zavzeto reševali zapletene probleme; 
- od članov je treba izvabiti zamisli za morebitno preoblikovanje delovne 

situacije; 
- ob uvajanju kakršne koli večje spremembe v skupini ali organizaciji je 

pomembno, da si zagotovimo privoljenje članov, saj bo tako veliko manj težav, 
stroškov in porabe časa; 

- pomembna je delitev nalog in sredstev za delo, tako da vsakdo pozna svoje in 
skupne naloge. 

3.4.3 Velikost tima 

Najprimernejša velikost tima je med pet in deset člani. Če jih je več, nastanejo 
težave v komuniciranju med njimi, pojavijo pa se še druge spremembe in problemi 
(Možina 2002, 564-565): 
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- vodja mora posvečati več časa različnim dejavnostim in usklajevanju dela, kar 
pa zahteva od njega večji psihični napor, sam pa se od članov nekako oddalji, 

- timsko odločanje postane bolj centralizirano, s čimer je poudarjena vloga vodje, 
- ozračje v timu slabi, ukrepi so čedalje manj osebni, nastajajo podtimi, ki se 

lahko sprevržejo v klike1

- norme in postopki postajajo vse bolj formalizirani, s tem pa člani niso 
zadovoljni. 

, 

3.4.4 Vloga vodje 

Vodja tima mora zbirati informacije, spodbujati izmenjavo mnenj, odkrivati 
probleme in ugotavljati, kdaj bo najbolj primeren trenutek, da bi jih rešili, da bi prišli do 
skupne odločitve.  

Možina (2002, 565) navaja pomembnejše vidike dela vodje v timu: 
 
- Ravnanje ob nesoglasjih. Izkušen vodja ustvarja različne situacije, v katerih se 

kažejo različna in nasprotna mnenja članov. Ravnanje ob nesoglasjih je uspešno, 
če vodja dopušča različna mnenja in ne hiti z zaključki. Pomembna lastnost 
timskega vodje je občutljivost in dovzetnost za razlike v timu. 

- Ravnanje s časom. Uspešno uporabljanje časa pomeni, da mora vodja vzdrževati 
primerno ravnovesje med dopuščanjem svobodnega izražanja in omejevanjem 
časa. 

- Ravnanje ob spremembah. V različnih situacijah timskega dela so predlogi 
članov različni. Če je predlog za spremembo dober, se mu vodja pridruži, če ne, 
pa podpre tistega, ki je boljši. Vodja mora dobre predloge zaščititi, nejasne in 
pomanjkljive predloge pa dopolnjevati. 

 

3.5 Vrste timov 

Andrejčič et al. (1996, 155-163) navajajo, da je tim delovna skupina s posebnimi 
karakteristikami glede načina delovanja in glede medsebojnih odnosov znotraj tima. 
Zato so timi uporabna oblika organiziranja za opravljanje zelo različnih delovnih nalog. 
Z vidika vsebine dela v timu razlikujejo med naslednjimi vrstami timov: 

 
1. timi za opravljanje delovnih nalog, 
2. timi za reševanje problemov, 
3. projektni timi, 
4. timi za strategijo. 

                                                 
1 Klike so neformalne skupine, ki imajo praviloma negativen predznak. Člani delujejo za 

svoje koristi, vendar na račun organizacije (Možina 2002, 571).  
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Timi za opravljanje delovnih nalog so najbližji nekaterim vrstam delovnih skupin. 
Njihov namen je optimizacija kakovosti opravljanja neke delovne naloge. Delovna 
naloga je lahko proizvodne narave, opravljanje določene storitve ali kaj podobnega. 

Timi za reševanje problemov so namenjeni iskanju odgovora oziroma odgovorov 
na posamezne probleme, s katerimi se sreča organizacija pri svojem poslovanju. 
Njihova velikost in sestava je odvisna od vrste problema, ki ga morajo rešiti. Zato so 
vsaj treh oblik: začasne skupine, odbori, komisije in delovna telesa ter timi za reševanje 
strokovnih problemov. 

Projektni timi so posebna oblika delovne skupine, ki je specifična po tem, da je 
natančno določen njen začetek in njen konec delovanja (npr. izgradnja nekega objekta) . 
Projektna skupina je navadno sestavljena iz zaposlenih v podjetju ali pa tudi iz najetih, 
le za čas izvajanja projekta. 

Vsaka delovna organizacija mora imeti svoj strateški razvojni načrt. Z njim 
opredelijo kakšno podobo organizacije si želijo čez določeno časovno obdobje, navadno 
čez tri do pet let. Tim za strategijo mora voditi generalni direktor podjetja, prenovo 
strategije pa je potrebno narediti vsako leto (Andrejčič et al. 1996, 155-163).  

Možina in ostali navajajo naslednje vrste timov (Možina 2002, 566-567): 
 
- timi za reševanje problemov, ki so sestavljeni iz članov različnih oddelkov in 

služb, ter se sestajajo enkrat ali dvakrat tedensko, da razpravljajo o aktualnih 
vprašanjih dela v organizaciji, o tem kaj bi se dalo izboljšati; 

- posebni timi, katerih člani se sestankov udeležujejo prostovoljno; timi so 
usmerjeni na kako posebno področje dela in skušajo izboljšati stanje; 

- samousmerjajoči se timi, ki nimajo vodje, člani pa delajo skupaj in se sproti 
dogovarjajo kaj in kako je treba opraviti ter prevzemajo skoraj vse managerske 
dolžnosti; 

- timi za izboljšanje kakovosti, ki so na raznih ravneh organizacije in iščejo poti 
za izboljšanje kakovosti dela in izdelkov oz. storitev; posebna oblika so krožki 
kakovosti, katere sestavljajo zaposleni istega delovnega področja, ki se sestajajo 
prostovoljno, analizirajo delovno situacijo in predlagajo rešitve. 

 

3.6 Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela 

Mnoga podjetja se za timsko delo odločajo iz več razlogov, predvsem zaradi 
njegovih pozitivnih učinkov za podjetje, vendar pa timsko delo nima samo prednosti, 
ampak tudi pomanjkljivosti. 

Steers navaja naslednje prednosti timskega dela (Steers 1984, 285): 
 
- medsebojno dopolnjevanje članov tima glede znanj, sposobnosti, spretnosti, 

temperamentov ipd., 
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- pri timskem delu se zbere več znanja, informacij in idej, 
- timi lahko razvijejo širšo perspektivo in preizkusijo več alternativ, 
- posamezniki, ki sodelujejo pri sprejemanju odločitve, so z njo bolj zadovoljni, 

kot, če bi jo sprejel kdo brez upoštevanja njihovega mnenja, in jo bodo tudi prej 
podprli, 

- delo v timu razvija komunikacijske sposobnosti in omogoča stik med 
zaposlenimi, 

- zaposleni si med seboj pomagajo, 
- načrtovanje je lažje, delo pa bolj zanimivo in dinamično, 
- posamezniki so v timu deležni večje podpore in čustvene sprejetosti ter lažje 

izoblikujejo svojo identiteto, 
- skupna evalvacija in kritična analiza omogočata reševanje nastajajočih težav, 

hkrati pa krepita samozavest članov pri načrtovanju novih nalog, 
- konstruktivna kritičnost spodbuja rast tima in rast posameznika znotraj njega. 
 
Pomanjkljivosti timskega dela pa so (Steers 1984, 286): 
 
- delo v timu zahteva več časa, 
- za odločitev tima so potrebni kompromisi, ki lahko končno odločitev odmaknejo 

od optimalne, 
- timi so velikokrat »pod kontrolo« posameznika ali manjše skupine ljudi, kar 

postavlja pod vprašaj vse prednosti timskega dela, 
- če se manager preveč zanaša na odločanje v timu, lahko postane neučinkovit v 

situacijah, ko je treba ravnati hitro in odločno. 
 

3.7 Uspešnost tima 

V uspešnem timu igra vsak predpisano vlogo, tako da v največji možni meri 
uveljavi svoj talent in znanje (Maddux 1992, 15). 

V učinkovitem in perspektivnem timu mora vladati določeno vznemirjenje in 
napetost, kreativna energija, ki pa jo je potrebno nenehno usmerjati v strokovne in 
poslovne dosežke. V uspešnih in učinkovitih timih vladajo ambicioznost in navdušenje, 
fleksibilnost in dinamičnost, marljivost in delavnost, strokovnost, ustvarjalnost, 
zanesljivost, vztrajnost, prilagodljivost ipd. (Mazi 2009). 

Brajša (1996, 105) navaja, da so uspešni tisti timi, katerih dosežki presegajo 
seštevek znanja, sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. Njihova matematična 
formula bi bila: 1 + 1 + 1 = več kot 3. Samo taki timi so smiselni in je vanje vredno 
vlagati. 

V tabeli 3.1 so prikazane razlike med uspešnim in neuspešnim timom. 
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Tabela 3.1    Uspešnost tima 

USPEŠEN TIM NEUSPEŠEN TIM 
Skupinsko vzdušje je nebirokratsko.  
Napetosti so redke. Delovno vzdušje povečuje 
človekovo prizadevanje in njegovo zanimanje. 
Znamenj dolgočasja ni. 

Skupinsko vzdušje je dolgočasno in brezobzirno. 
Pogosto nastopajo napetosti. 
Skupina ni usmerjena k svoji nalogi. 

Naloge in cilji so jasni vsem udeležencem in z 
njimi soglašajo. 
O spornih točkah se odkrito pogovarjajo. Iščejo 
rešitve. 

Iz pogovorov težko ugotovimo, kaj so naloge in 
kakšen je njihov cilj. 
Če bi cilje in naloge zapisali, nismo prepričani, da 
bi jih skupina razumela ali da jih je pripravljena 
sprejeti. 

Komunikacija je spontana, odprta in teče v vseh 
smereh. Člani se medsebojno poslušajo. Vsaki 
ideji prisluhnejo. Nihče se ne boji izraziti svojega 
mišljenja, ker bo skupina vsako misel razvijala. 

Komunikacija je previdna, zadržana ali povsem 
zatrta. Člani se komajda poslušajo. Če kdo pove 
svoje mišljenje, ga izrazi predvsem zato, da okrepi 
svoj položaj. 

Skupina sprejema razlike v mišljenju. Ne izogiba 
se konfliktom in jih ne poskuša potlačiti, ampak jih 
jemlje kot pobudo za nadaljnje razpravljanje in 
posvetovanje. 
Konflikti pomagajo skupini naprej, da nadaljuje. 

Skupina ni sposobna izkoristiti razlik v mišljenju. 
Konflikti ustavijo celotno skupino. Zato jih raje 
potlačijo, lahko pa osebna sovraštva in nasprotja 
bremenijo celo skupino. 

Večina sklepov je sprejeta z usklajevanjem. Zato 
je tudi rešitev sprejemljiva za vse. Če se z 
odločitvijo kdo ne strinja, svoje pomisleke odkrito 
pove, skupina pa jih skuša vgraditi v sklep, kolikor 
je to mogoče. 

Prihaja do nejasnih odločitev. Njihov vpliv na 
skupino ni preverjen. Šele ko so sklepi sprejeti, se 
oglasijo ljudje, ki sklepa ne morejo sprejeti, zato se 
obotavljajo in ga ne želijo uresničevati, lahko pa 
uresničitev tudi preprečijo. 

Že na začetku dela so vsem članom navodila jasna 
in jih sprejmejo. 

Nihče dobro ne ve, kaj naj stori. Tudi ko se 
soočajo z odgovornostmi, ostaja dvom, ali se jim 
skupina mora podrediti. 

Skupina razpravlja sproščeno in brez strahu. 
Kritika ne velja za osebni napad, je konstruktivna 
in namenjena odstranjevanju ovir, ki skupini 
preprečujejo ali onemogočajo pot do cilja. 

Kritika praviloma vodi do napetosti, posamezniki 
so imajo za osebni napad. Zaradi kritike je skupina 
močno prizadeta. Iz strahu pred napetostmi in 
konflikti se skupina ogiba javnim kritikam.  

Posamezniki se s problemi in cilji skupine 
poistovetijo. Člani ne priznavajo tajnih navodil. 
Vsakdo o vsakomer ve, kaj si misli. 

Vsak član svoje občutke skriva. Nihče si noče 
opeči prstov ali se izpostavljati. Zato ostane veliko 
stvari skritih in nihče ne ve, kaj si misli drugi. 

Vodja s skupino ne gospodari. Vodenje prehaja od 
enega člana na drugega, kot to zahtevajo 
okoliščine in kot to dopuščajo sposobnosti 
sodelavcev, zato ni borbe za moč in prevlado. Ne 
razpravljajo o tem, kdo ima prav, temveč kako 
bodo problem rešili. 

Vodja si vodenja ne pusti odvzeti. Poskuša vse, da 
bi obdržal svojo moč, položaj in svoj prav. 
Najpomembnejše je vprašanje: Kdo ima prav? 
Čigava bo obveljala? 

Skupina je sama kritična in nenehno spremlja 
svoje delo. Zmeraj razpravljajo odkrito in iščejo 
rešitve. 

Skupina se zmeraj izogiba razpravi o lastni 
funkcionalnosti. Ima se za nezmotljivo in kritizira 
druge skupine. 

 
Vir: Lipičnik 1999, 183-184. 
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3.8 Timske vloge 

Kot je že v uvodu zapisano prevzemajo člani tima v timu določene vloge, katere pa 
so lahko formalne, povezane z vnaprej opredeljenimi zadolžitvami, ki temeljijo na 
strokovnih kompetencah poklicnega profila posameznega člana tima, ali pa neformalne, 
ki so odvisne od posameznika (osebnostnih lastnosti, temperamenta, navad, 
sposobnosti, spretnosti ipd.). O različnih vlogah članov tima lahko govorimo na ravni 
naloge, ki si jo zada tim, ali na ravni podpornih dejavnosti, ki povezujejo tim, 
omogočajo dobre odnose in notranjo skladnost v njem (Polak 1999, 29). 

Everald in Morris (1996, 195) navajata, da je bistvo Belbinovih raziskav spoznanje, 
da je mešanica osebnostnih lastnosti članov odločilna za uspeh tima. Člani namreč ne 
prinašajo samo strokovnega znanja, ampak je bistvo, kako se ujemajo. Na podlagi tega 
se lahko z ustrezno analizo celo napove, ali bo neki tim uspešen ali ne. Avtor ene izmed 
pogosto uporabljenih analiz je dr. Meredith Belbin, ki se je dolga leta ukvarjal z 
raziskovanjem kadrov ter proučevanjem vlog in vedenja v timu. Ugotovil je, da ima 
vsak član v timu dvojno vlogo, in sicer (Hemingway 1992, 5): 

 
- funkcionalno oz. vršilno, ki je povezana s strokovnim znanjem in izkušnjami, na 

podlagi katerih je nekdo najet za določeno delo, in 
- timsko, ki je povezana z vedenjskimi vzorci, ki jih posameznik razvije v skupini 

in je način obnašanja, na katerega vpliva naša osebnost in ne toliko znanje, 
veščine. 

 
Na področju vlog v timu je bilo opravljenih veliko tipologij, med katerimi je najbolj 

znana Belbinova, ki navaja devet vlog, sledi ji Myers-Briggs Type Indicator tipologija, 
ki je izpostavila šestnajst vlog, znani pa sta tudi Margerison-McCann tipologija in Isaak 
Adizes tipologija (Purg 2003, 38). 

 

3.9 Timske vloge po Belbinu 

Everald in Morris navajata, da je dr. Meredith Belbin po dolgoletnih raziskavah 
uspešnih in neuspešnih timov definiral devet različnih vlog v timu, ki zagotavljajo 
uspešnost tima. Določil jih je na podlagi štirih psiholoških značilnosti posameznika: 
inteligentnosti, dominantnosti, ekstravertiranosti oz. introvertiranosti ter stabilnosti oz. 
anksioznosti (Everald in Morris 1996, 198). Preučeval je obnašanje managerjev iz 
različnih koncev sveta in izluščil določene tipe obnašanja in reagiranja. Ugotovil je, da 
bo najbolje deloval tisti tim, kjer so vloge najbolje sestavljene in uravnotežene med 
seboj. Vendar ni nujno, da ima tim devet ljudi, naj pa bi bila v idealnem primeru v timu 
zastopana vsaka od vlog in zato je v manjšem timu nujno, da posameznik pokriva več 
vlog (Hemingway 1992, 6).  
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Belbin navaja naslednje timske vloge (Zajec 1997, 15-20): 
 
- Snovalec. Snovalci so inovatorji in iznajditelji in so lahko izredno ustvarjalni. Z 

novimi idejami vzpodbujajo pomembne spremembe. Navadno najraje delajo 
sami zase, ločeno od drugih članov tima. Pri delu so pogosto domiselni in 
nekonvencionalni. So introvertirani in zelo dojemljivi za kritiko in hvalo. 
Njihove zamisli so pogosto radikalne in morda brez praktičnih osnov. So 
samostojni, bistri in izvirni, vendar se težko sporazumejo z drugačnimi ljudmi. 
Snovalci so potrebni pri tvorjenju novih predlogov in pri reševanju obsežnih 
problemov. Potrebni so v začetnih fazah projekta ali ko je projekt v zastoju. 
Pogosto se uveljavijo kot ustanovitelji podjetij ali kot ustvarjalci novih 
proizvodov. Če je v podjetju preveč snovalcev, znižuje to učinkovitost podjetja, 
ker porabijo veliko časa za uveljavljanje svojih zamisli in za rešitev medsebojnih 
trenj.  

- Iskalec virov. So družabni in zanesenjaški. Dobro komunicirajo tako v podjetju, 
kot tudi izven njega. So rojeni pogajalci, spretni so pri raziskovanju novih 
priložnosti in vzpostavljanju stikov. Čeprav niso domiselni in originalni, hitro 
prevzemajo zamisli drugih in jih nadgrajujejo. Spretni so pri odkrivanju tistih 
stvari, ki so na voljo in ki jih je možno storiti. So družabni in navadno naletijo na 
topel sprejem. So sproščene osebnosti z veliko mero radovednosti in 
pripravljenosti za iskanje novega. Ob ne vzpodbujanju drugih, njihova 
navdušenost hitro upade. Dobri so pri raziskovanju in poročanju o idejah, 
razvoju in virih, ki so izven skupine. So najprimernejši za navezovanje zunanjih 
stikov in za izvajanje eventualnih pogajanj. Znajo razmišljati stoje in vleči 
informacije iz ostalih.  

- Koordinator. Njihova značilna lastnost je sposobnost, da pripravijo druge k delu 
za skupne cilje. So zreli, polni zaupanja in samozavesti, zato z lahkoto 
pooblaščajo druge. V medsebojnih odnosih hitro opazijo določene talente in jih 
izrabijo za izvrševanje skupnih ciljev. Čeprav niso nujno najpametnejši v timu, 
imajo širok pogled na življenje in na splošno uživajo ugled. Dobro vodijo tim 
posameznikov z različnimi sposobnostmi in osebnostnimi značilnostmi. Bolje se 
obnesejo pri delu s kolegi na enakovrednem ali podobnem položaju, kot pri 
usmerjanju podrejenih. Verjamejo v mirno reševanje problemov. V nekaterih 
organizacijah se zaradi nasprotujočih si stilov vodenja spopadajo s tvorci.  

- Tvorec. So visoko motivirani ljudje, z izredno potrebo po uspehu. Pogosto 
izpadejo kot agresivni, ekstrovertirani ljudje, z veliko energije. Radi izzivajo in 
hočejo na vsak način zmagati. Radi vodijo in vzpodbujajo aktivnosti. V primeru 
pojave problema, ga znajo zaobiti. Ker so trmasti in napadalni, se čustveno 
odzivajo na razočaranja ali neuspehe. Manjka jim človeškega razumevanja, saj 
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so ozki in prepirljivi. Obvladajo in celo ljubijo spore. So v glavnem dobri 
managerji, saj ustvarjajo akcijo in uživajo pod pritiski. V tim vlivajo življenje in 
znajo prevzeti vodstvo. Radi izvedejo potrebne spremembe in izvajajo brez 
pomislekov tudi neprijetne ukrepe. Skupinsko diskusijo ali dejavnosti skušajo 
spraviti v neko obliko ali v okvir. Kot najučinkovitejši člani zagotavljajo 
pozitivna dejanja.  

- Opazovalec/ocenjevalec. So resni in preudarni ljudje, ki se nikoli ne 
navdušujejo. Odločajo se počasi in stvari raje temeljito premislijo. Navadno vse 
kritično pretehtajo. Znajo modro presojati, ob tem pa upoštevajo vse dejavnike. 
Redko se motijo. Dobri so pri analiziranju problemov in ocenjevanju zamisli in 
predlogov. Vedno dobro pretehtajo dobre in slabe strani dane možnosti. 
Nepoučenim se zdijo suhoparni, dolgočasni in preveč kritični. Mnogi so zelo 
uspešni na ključnih položajih, saj je namreč na določenih delovnih položajih 
uspeh odvisen od relativno majhnega števila ključnih odločitev.  

- Sodelavec. Timski delavci so timu v največjo podporo. So blagi, prisrčni in se 
zavzemajo za druge. Zelo so prilagodljivi na razne situacije in ljudi. So 
dojemljivi in diplomatski, znajo prisluhniti in so v skupini na splošno 
priljubljeni. Delo opravljajo tankočutno, a so v kritičnih situacijah neodločni. 
Preprečujejo medsebojne spore v timu in omogočajo drugim, da lahko 
učinkovito sodelujejo. Ne marajo prepirov, zato si zelo prizadevajo, da jih 
obidejo. Zasedajo visoke managerske položaje, še posebej, če so na linijskih 
managerskih pozicijah v glavnem tvorci. Nihče jih ne smatra za nevarne in so 
zato najbolj priljubljeni med podrejenimi. Delujejo blažilno, izboljša se timska 
zavest in ljudje ob njihovi navzočnosti bolje sodelujejo.  

- Izvajalec. So dobro organizirani, radi imajo rutino, imajo smisel za praktičnost 
in samodisciplino. Veseli jih trdo delo, probleme rešujejo sistematično. Zvesti so 
svoji organizaciji, osebni interesi pa so jim drugotnega pomena. Niso spontani in 
pogosto delujejo togo. Koristni so zaradi svoje zanesljivosti in občutka za 
praktično uporabnost. Izvajalci opravljajo vse kar je potrebno, tudi neprijetne 
naloge in ne samo tistega dela, ki jim je všeč. Dobri izvajalci zaradi 
organizacijskih sposobnosti in učinkovitosti pri opravljanju nujno potrebnih del, 
pogosto napredujejo do visokih vodstvenih mest. 

- Dovrševalec. Njihova odlika je velika vztrajnost in smisel za podrobnosti. Redko 
se lotijo stvari, ki jih ne morejo dokončati. Motivira jih zaskrbljenost, čeprav 
lahko na zunaj izgledajo umirjeni. So tipično introvertirani in ne potrebujejo 
veliko zunanje vzpodbude. Ne marajo površnosti in ne popuščajo nemarnežem. 
Neradi prelagajo delo na druge, zato raje sami opravijo vse naloge. Neprecenljivi 
so tam, kjer naloge zahtevajo veliko koncentracije in natančnosti. V timu 
ustvarijo občutek nujnosti in pravočasno izpolnjujejo roke. V managementu se 
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odlikujejo z visokimi zahtevami, vztrajnostjo, skrbijo za natančnost in 
podrobnosti. 

- Strokovnjak. So predani ljudje, ponosni na svoje tehnične spretnosti in 
specializirano znanje. Njihova glavna naloga je ohranjanje strokovnega nivoja 
ter razvijanje lastnega strokovnega področja. Praviloma so zelo ponosni na svoje 
delo in se ne zanimajo za ostale ljudi in za njihovo delo. Strokovnjaki se zelo 
ozko specializirajo, le redki pa so tako predani in nadarjeni, da postanejo 
prvorazredni strokovnjaki. V nekaterih timih so z svojim dragocenim znanjem 
nenadomestljivi. Kot managerji so cenjeni zato, ker o stvareh vedo več kot ostali 
in se lahko odločajo na osnovi kompleksnih izkušenj.  
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4 OBRAVNAVANO PODJETJE 

Podjetje X je bilo ustanovljeno aprila leta 2008 in sicer v organizacijski obliki 
samostojnega podjetnika (v nadaljevanju s. p.) ter se ukvarja z gostinskimi storitvami. 
Meseca maja 2008 je odprlo poslovno enoto v Celju, meseca februarja 2009 pa 
poslovno enoto v Mariboru. V Celju gre za srednje veliki gostinski lokal, tipa kavarne, 
ki obratuje samo podnevi, v Mariboru pa gre za večji gostinski lokal, ki je sestavljen iz 
kavarne in diskoteke, ter obratuje samo ponoči. Podjetje X nima redno zaposlenih, 
ampak dela izključno z dijaki in študenti, ki delajo honorarno preko študentskega 
servisa. 

Poleg dveh gostinskih lokalov, ki jih ima podjetje v najemu, se ukvarja še s 
svetovanjem v gostinstvu drugim gostinskim podjetjem ter z organiziranjem zunanjih 
prireditev, kot so razni koncerti in prireditve na prostem. 

Z januarjem 2010 se je podjetje X preimenovalo in preoblikovalo v družbo z 
omejeno odgovornostjo (d. o. o.). 
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5 RAZISKAVA 

Kot sem že v uvodu zapisala, so v moji zaključni nalogi obravnavane timske vloge 
na primeru podjetja X, kjer sem že od samega začetka honorarno zaposlena. Predmet 
proučevanja sta tim 1 in tim 2, in sicer me zanima navezava zaznane konfliktnosti v 
obeh timih na profil timskih vlog, ter razporejenost timskih vlog v obeh timih. 
Obravnava teh timov se mi je zdela zanimiva zamisel, ker vse člane dobro poznam in 
sem zato hotela narediti primerjavo med timoma ter ugotoviti, kako se razlikujeta v 
stopnji konfliktnosti v timu in timskih vlogah, ki se pojavljajo med člani tima. 
 

5.1 Opis postopka raziskave 

Raziskavo sem opravila s pomočjo lastnega anketnega vprašalnika zaznave stopnje 
konfliktnosti v timu (priloga 1) in na podlagi Belbinovega vprašalnika analize timskih 
vlog (priloga 2), ki sta v nadaljevanju podrobneje opisana. 

Lasten anketni vprašalnik konfliktnosti je anonimen, razdeljen je na dva dela. V 
prvem delu so anketiranci izpolnili svoje demografske podatke, kot so spol, starost, 
status (dijak ali študent), staž v organizaciji, in označili, v kateri tim spadajo, torej tim 1 
ali tim 2. V drugem delu pa so sledila vprašanja, povezana z zaznavanjem konfliktov v 
timu, kot so, ali občutijo konflikte v timu, v kakšni meri so konflikti prisotni, ali 
vplivajo na delo v timu, ali vplivajo na odnose v timu, ali lahko konflikti v prihodnosti 
poslabšajo delovne pogoje, ali zaradi konfliktov razmišljajo o odhodu. Anketiranci so 
na vprašanja odgovarjali s pomočjo 5-stopenjske lestvice, pri čemer je 0 pomenilo, da 
nekega vidika konfliktov v timu nikoli ne zaznajo ter 4, ki kaže, da anketiranec zaznani 
vidik konflikta v timu zazna zelo pogosto. 

Belbinov vprašalnik je anonimen in zajema sedem sklopov s po desetimi trditvami 
o tem, kako bi vsak posameznik ravnal v različnih okoliščinah, povezanih s timskim 
delom, med katere so anketiranci razporejali deset točk tako, da so trditvam, za katere 
so sami menili, da jih bolje opisujejo, dali več točk kot tistim, za katere so sami menili, 
da jih manj opisujejo. V primeru, da jih določena trditev ne opisuje, so ji dodelili 0 točk. 
Izogibati pa so se morali skrajnostim, kot npr., da razdelijo točke med vseh deset trditev 
ali pa točke pripišejo eni sami trditvi. Točke so morali anketiranci sproti vpisovati v 
priloženi Obrazec -  »odgovorni list«. Na koncu mora biti seštevek točk v enem sklopu 
trditev enak deset, seštevek točk ob koncu vprašalnika pa pokaže na celoten profil 
različno izraženih timskih vlog pri posamezniku.  

Anketi sta bili izvedeni v aprilu 2010. Za reševanje Belbinovega vprašalnika so 
imeli anketiranci na voljo približno trideset minut, za reševanje lastnega anketnega 
vprašalnika pa deset minut časa. Vse zbrane podatke sem obdelala in analizirala v 
programu Excel. 
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5.2 Anketiranci 

Oba anketna vprašalnika sem razdelila med vse honorarno zaposlene, ki delajo v 
obeh poslovnih enotah podjetja X. Tim v Celjski poslovni enoti (v nadaljevanju tim 1) 
je sestavljen iz pet do sedem članov. Sestavljen je iz več moških kot ženskih članov, 
med njimi pa prevladujejo dijaki. Tim v Mariborski poslovni enoti (v nadaljevanju tim 
2) pa je sestavljen iz petindvajset do trideset članov. Sestavljen je iz več ženskih kot 
moških članov, med njimi pa prevladujejo študentje.  

V timu 1 je vprašalnik v celoti izpolnilo vseh sedem članov, in sicer, štirje moški 
(57,1 %) in tri ženske (42,9 %). Njihova povprečna starost je 19,9 let. Od tega jih ima 
57,1 % status dijaka, 42,9 % pa status študenta. Najkrajši staž v podjetju X, tj. do šest 
mesecev, ima eden član (14,3 %), dva člana (28,6 %) ga imata od sedem do dvanajst 
mesecev, štirje člani (57,1 %) pa so v podjetju X honorarno zaposleni več kot eno leto.  

V timu 2 je vprašalnik pravilno izpolnilo petindvajset članov, dva pa sta bila 
nepravilno izpolnjena in sta bila zato izločena. Vprašalnik je izpolnilo deset moških (40 
%) in petnajst žensk (60 %). Njihova povprečna starost je 21,8 let. Od tega jih ima 16 % 
status dijaka, 84 % pa status študenta. Najkrajši staž v podjetju X, tj. do šest mesecev, 
ima osem članov (32 %), dvanajst članov (48 %) ga ima od sedem do dvanajst mesecev, 
pet članov (20 %) pa je v podjetju honorarno zaposlenih več kot eno leto.  
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6 REZULTATI RAZISKAVE 

6.1 Rezultati lastnega anketnega vprašalnika 

V nadaljevanju so prikazani odgovori na enajst trditev iz drugega dela vprašalnika. 
Podatki so prikazani v obliki grafov. 

 
Najprej me je zanimalo, če anketiranci v svojem timu občutijo konflikte (slika 6.1). 

Slika 6.1    V našem timu občutim konflikte 

 
 

V obeh timih člani večinoma redko občutijo konflikte v timu 1 42,8 % ter v timu 2 
60 % članov. V timu 1 28,6 % članov včasih oz. občasno občuti konflikte v timu, enak 
odstotek pa jih občuti konflikte pogosto. Nekaj manj (20 %) jih v timu 2 včasih oz. 
občasno občuti konflite v timu in enak odstotek jih občuti pogosto. 

Z naslednjim vprašanjem sem želela izvedeti, ali so konflikti prisotni v njihovem 
vsakdanjem delu (slika 6.2). 

Slika 6.2    Konflikti so prisotni v mojem vsakdanjem delu 
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V timu 1 57,1 % anketirancev meni, da so konflikti občasno prisotni pri njihovem 
vsakdanjem delu, a jih takoj za njimi 42,9 % meni, da so konflikti v vsakdanjiku redki. 
Drugače je v timu 2. Največ članov (52 %) je odgovorilo, da so konfliktni občasno 
prisotni pri njihovem vsakdanjem delu, 28 % pa jih meni, da so konflikti pogosti v 
njihovem vsakdanjem delu. 

V tretjem vprašanju me je zanimalo, ali konflikti vplivajo na timsko delo v lokalu2

Slika 6.3    Konflikti vplivajo na naše timsko delo v lokalu 

 
(slika 6.3). 

  
 

Večina članov tima 1 (71,4 %) meni, da konflikti včasih vplivajo na njihovo timsko 
delo v lokalu, vendar pa jih ostalih 28,6 % trdi, da konflikti pogosto vplivajo na njihovo 
timsko delo. V timu 2 prav tako največ članov (68 %) meni, da konflikti včasih vplivajo 
na njihovo timsko delo v lokalu, a jih za razliko od tima 1 32 % meni, da konflikti redko 
vplivajo na njihovo timsko delo. Iz tega je mogoče sklepati na nekoliko višjo povprečno 
stopnjo zaznanih konfliktov pri članih tima 1. 

V naslednjem vprašanju sem hotela izvedeti, ali njihov tim deluje skladno pri svojih 
opravilih (slika 6.4). 

 

                                                 
2 Gre za sinonim bolj formalni besedi, tj. gostinski lokal, saj ima v lokalnem jeziku enak 

pomen in je uporabljena izključno za približanje anketirancem.  
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Slika 6.4    Tim, v katerem delam, deluje skladno pri svojih opravilih 

 
 

Dobra polovica članov tima 1 (57,1 %) pravi, da njihov tim deluje skladno pri 
svojih opravilih, ostalih 42,9 % pa trdi, da so zelo pogosto skladni. V timu 2 pa jih 
večina članov (72 %) trdi, da so v njihovem timu skladni pri svojih opravilih in samo 28 
%, da so zelo skladni pri opravilih. 

V petem vprašanju sem jih spraševala po vplivu konfliktov na medsebojne odnose v 
njihovem timu (slika 6.5). 

Slika 6.5    Konflikti vplivajo na medsebojne odnose v našem timu  

 
  
42,85 % članov tima 1 meni, da konflikti občasno oz. pogosto vplivajo na 

medsebojne odnose v timu, 14,3 % pa jih meni, da zelo pogosto vplivajo na medsebojne 
odnose. Tim 2 je pri tem vprašanju procentualno dokaj izenačen, saj jih dobra polovica 
(52 %) trdi, da konflikti občasno vplivajo na medsebojne odnose, slaba polovica članov 
(48 %) pa pravi, da konflikti pogosto vplivajo na medsebojne odnose v timu. 

Zanimalo me je tudi, ali do konfliktov prihaja vedno zaradi istih članov v njihovem 
timu (slika 6.6). 
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Slika 6.6    Do konfliktov prihaja vedno zaradi istih članov v našem timu 

 
 

57,1 % članov tima 1 meni, da prihaja do konfliktov pogosto zaradi istih članov v 
timu, ostalih 42,9 % članov pa trdi, da zaradi istih članov v timu prihaja do konfliktov 
zelo pogosto. Tudi v timu 2 se z 57,1 % strinjajo, da prihaja do konfliktov pogosto 
zaradi istih članov v timu, vendar ostanek članov (42,9 %) za razliko od tima 1 meni, da 
so za konflikte v timu krivi le občasno isti člani tima. Iz tega je mogoče sklepati na 
nekoliko višjo potencialno ali dejansko konfliktnost v timu 1. 

V sedmem vprašanju sem jih spraševala, če konflikte, ki nastanejo med člani, 
rešujejo sproti in sami (slika 6.7). 

Slika 6.7    Konflikte med člani tima rešujemo sproti in sami 

 
 
 V obeh timih se člani strinjajo, da medsebojne konflikte rešujejo sproti in sami 

zelo pogosto in sicer v timu 1 57,1 % ter v timu 2 68 % članov. Ostali člani pa menijo, 
da medsebojne konflikte rešujejo sproti in sami pogosto, in sicer v timu 1 42,9 % ter v 
timu 2 32 % članov. 
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V naslednjem vprašanju sem hotela izvedeti, ali občutijo konflikte med člani 
svojega tima in nadrejenim (slika 6.8). 

Slika 6.8    Občutim konflikte med člani našega tima in nadrejenim 

 
 

 Pri tem vprašanju so bili odgovori do neke mere različni. 42,8 % članov tima 1 
občasno občuti konflikte med člani tima in nadrejenim, medtem ko jih 28,6 % članov 
redko občuti konflikte in prav toliko jih zelo pogosto občuti konflikte med člani tima in 
nadrejenim. Za razliko od tima 1 v timu 2 44 % članov redko občuti konflikte med člani 
tima in nadrejenim, 28 % članov jih občasno občuti konflikte in enak odstotek jih 
pogosto občuti konflikte med člani tima in nadrejenim. 

Zanimalo me je, ali lahko konflikti v prihodnosti poslabšajo njihove delovne pogoje 
(slika 6.9). 

Slika 6.9    Konflikti lahko v prihodnosti poslabšajo naše delovne pogoje 

 
 

Člani tima 1 z 57,1 % trdijo, da bi konflikti v prihodnosti včasih lahko poslabšali 
njihove delovne pogoje, ostalih 42,9 % članov pa meni, da bi konflikti v prihodnosti 
lahko pogosto poslabšali njihove delovne pogoje. V timu 2 pa nasprotno 52 % članov 
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meni, da bi konflikti v prihodnosti redko poslabšali njihove delovne pogoje, 32 % 
članov meni, da bi lahko včasih poslabšali delovne pogoje, ostalih 16 % pa trdi, da bi 
pogosto lahko poslabšali delovne pogoje. 

V desetem vprašanju so anketiranci odgovarjali na vprašanje, ali so konflikti 
najpogostejši razlog za odhod bivših sodelavcev (slika 6.10). 

Slika 6.10    Konflikti so najpogostejši razlog za odhod pri naših bivših sodelavcih 

 
 

Dobra polovica (57,1 %) članov tima 1 meni, da so konflikti redko najpogostejši 
razlog odhoda bivših sodelavcev, ostalih 42,9 % članov pa trdi, da so konflikti občasno 
najpogostejši razlog odhoda bivših članov tima. Nasprotno od tima 1 se 60 % članov 
tima 2 strinja, da konflikti nikoli niso razlog odhoda bivših sodelavcev, 28 % članov 
trdi, da so konflikti redko najpogostejši razlog, 12 % članov pa, da so konflikti občasno 
najpogostejši razlog odhoda bivših članov tima. 

Pri zadnjem vprašanju pa sem anketirance spraševala, če zaradi konfliktov 
razmišljajo o odhodu iz organizacije (slika 6.11). 
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Slika 6.11    Zaradi konfliktov v našem timu razmišljam o odhodu iz organizacije 

 
 

 V timu 1 57,1 %  (v timu 2 72 %) članov pravi, da zaradi konfliktov v timu nikoli 
ne razmišljajo o odhodu iz organizacije, 14,3 % (v timu 2 24 %) članov redko razmišlja 
o odhodu, 28,6 % (v timu 2 4 %) članov pa jih zaradi konfliktov v timu občasno 
razmišlja o odhodu iz organizacije. 

 

6.2 Rezultati Belbinovega vprašalnika 

Za namene empiričnega dela naloge sem sicer preverjala vse timske vloge, vendar 
pa zaradi večje jasnosti rezultatov izpostavljam le tri najbolj in tri najmanj prisotne 
vloge pri vsakem posamezniku in kumulativno pri obeh timih. 

Slika 6.12 prikazuje tri najbolj prisotne timske vloge v obeh timih. Prva tri mesta v 
legendi torej predstavljajo timske vloge z najvišjim skupnim številom točk. Rezultati 
raziskave so pokazali, da v timih prevladujejo vloge iskalca virov, specialista in tvorca. 
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Slika 6.12    Tri najbolj prisotne timske vloge 

 
 
Slika 6.13 prikazuje tri najmanj prisotne timske vloge v obeh timih. Zadnja tri 

mesta v legendi torej predstavljajo timske vloge z najmanjšim skupnim številom točk. 
Rezultati raziskave so pokazali, da je v timih najmanj prisotna vloga izvajalca, za njim 
pa vlogi ocenjevalca in koordinatorja. 

Slika 6.13    Tri najmanj prisotne timske vloge 
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6.3 Analiza raziskave 

Iz izračunanih aritmetičnih sredin vprašalnika zaznave konfliktnosti je v 
posameznih timih zaznati, da je v timu 1 aritmetična sredina nekoliko višja kot v timu 2, 
kar pomeni, da je stopnja zaznave konfliktnosti v timu1 malo višja kot v timu 2, kar pa 
je zanimivo, glede na to, da je tim 1 manjši kot tim 2 in bi prej pričakovali več 
konfliktov v timu 2, saj je navadno več problemov kjer je potrebno sodelovanje med več 
posamezniki v timu. Skupna vrednost izračunane aritmetične sredine obeh timov (tj. 
2,05)  in izračunana aritmetična sredina v timu 2 (tj. 1,96) sta si torej podobni, medtem 
ko izračunana aritmetična sredina v timu 1 znaša 2,34, kar pomeni, da je stopnja 
konfliktnosti v timu 2 v povprečju nižja kot v timu 1. Pri obeh timih je možno iz 
rezultatov razbrati, da prihaja do največjih odstopanj pri izračunanih aritmetičnih 
sredinah za posamezna vprašanja, v primerjavi s skupno vrednostjo izračunane 
aritmetične sredine, pri sedmem vprašanju, ko anketiranci trdijo, da pogosto oz. zelo 
pogosto kar sami rešujejo morebitne konflikte med člani tima in pri enajstem vprašanju, 
ko trdijo, da zaradi konfliktov v timu nikoli ne razmišljajo o odhodu iz organizacije. Na 
splošno pa iz aritmetičnih sredin ni bilo zaznati zelo dosti konfliktov v timih. 

Iz rezultatov Belbinovega vprašalnika je mogoče razbrati, da se v obeh timih 
največkrat pojavijo timske vloge iskalca virov, specialista in tvorca. Če na kratko 
povzamem nekatere njihove bistvene lastnosti: iskalci virov so družabni, sproščene 
osebnosti, dobro komunicirajo, so rojeni pogajalci, spretni so pri raziskovanju novih 
priložnosti in vzpostavljanju stikov, dobri so pri raziskovanju in poročanju o idejah, 
razvoju in virih, ki so izven skupine. Specialisti so predani, ponosni na svoje tehnične 
spretnosti in specializirano znanje, njihova glavna naloga je ohranjanje strokovnega 
nivoja in razvijanje lastnega strokovnega področja, v nekaterih timih so s svojim 
dragocenim znanjem nenadomestljivi. Tvorci so visoko motivirani ljudje, radi izzivajo 
in hočejo na vsak način zmagati, so prepirljivi, trmasti in napadalni, ljubijo spore, 
čustveno se odzivajo na neuspehe, radi vodijo in vzpodbujajo aktivnosti, radi izvedejo 
potrebne spremembe in brez pomislekov tudi neprijetne ukrepe.  

Najmanjkrat pa se v povprečju v timih pojavijo timske vloge izvajalca, ocenjevalca 
in koordinatorja. Vloga izvajalca je prejela celo največkrat po nič točk. Sledi nekaj 
bistvenih lastnosti teh vlog: izvajalci so dobro organizirani, radi imajo rutino, veseli jih 
trdo delo, probleme rešujejo sistematično, svoji organizaciji so zvesti, osebni interesi so 
jim na drugem mestu, niso spontani, opravljajo tudi neprijetne naloge in ne samo dela, 
ki jim je všeč. Ocenjevalci so resni in preudarni ljudje, nikoli se ne navdušujejo, 
odločajo se počasi in stvari  temeljito premislijo in pretehtajo, znajo modro presojati, 
redko se motijo, dobri so pri analiziranju problemov in ocenjevanju zamisli in 
predlogov, nepoučenim se zdijo suhoparni, dolgočasni in preveč kritični. Koordinatorji 
so zreli, polni zaupanja in samozavesti, sposobni so pripraviti druge k delu za skupne 



Rezultati raziskave 

38 

cilje, dobro vodijo tim posameznikov z različnimi sposobnostmi in osebnostnimi 
značilnostmi, verjamejo v mirno reševanje problemov, imajo širok pogled na življenje 
in na splošno uživajo ugled.  

Iz opisov teh timskih vlog lahko sklepamo, da so nekatere vloge same po sebi bolj, 
druge pa manj konfliktne. Tako spadajo med bolj konfliktne timske vloge  vloga 
snovalca, tvorca in specialista, med manj konfliktne pa vloga iskalca virov, 
koordinatorja in timskega sodelavca. In če primerjamo te vloge z rezultati raziskave 
lahko opazimo, da se v obeh timih največkrat pojavita kar dve od treh izmed bolj 
konfliktnih vlog, to pa sta vlogi tvorca in specialista. Tretja timska vloga, ki se 
največkrat pojavlja v obeh timih, vloga iskalca virov, pa je zanimivo ena izmed najmanj 
konfliktnih vlog. Od vlog, ki se najmanjkrat pojavijo v timih, je vloga koordinatorja ena 
izmed manj konfliktnih, vlogi izvajalca in ocenjevalca pa sta, glede na stopnjo 
konfliktnosti, nekje vmes. Torej v obeh timih imamo največ oseb z dvema od bolj in 
eno od manj konfliktnih vlog, rezultati vprašalnika zaznave konfliktnosti pa so pokazali, 
da v timih ni zaznati dosti konfliktov in, da je stopnja zaznave konfliktnosti v timu 1 
malo večja kot v timu 2. Vprašanje, ki se pri temu poraja je seveda, kako je mogoče, da 
v povprečju pri tako konfliktnih vlogah v obeh timih ni zaznati veliko konfliktov? 
Mogoče je stopnja konfliktov v timih nizka zaradi tretje najpogostejše vloge, tj. vloga 
iskalca virov, ki je ena izmed najmanj konfliktnih vlog in je možno, da te osebe v timu 
vplivajo na sam razvoj konfliktov, da se ne razvijejo bolj. Možnost nizki stopnji 
konfliktov v timih pa bi lahko pripisali tudi njihovim odgovorom na sedmo vprašanje, 
da rešujejo konflikte med člani tima sami, saj bi jih lahko povezali z vlogo timskega 
sodelavca, ki je četrta najpogostejša vloga v timih in prav tako ena najmanj konfliktnih. 
Kot možen razlog malo večje stopnje zaznave konfliktnosti v timu 1 bi lahko navedli ta, 
da je v timu 1 malo več oseb z eno bolj konfliktnih vlog, vlogo snovalca, kot v timu 2. 
Torej glede na vse te ugotovitve ne morem sklepati na to, ali so konflikti razlog za 
takšno porazdelitev timskih vlog ali ne. 
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7 SKLEP 

V marsikaterem novonastalem podjetju se oblikujejo delovni timi. Sestavljeni so iz 
različnih oseb, z različnimi osebnostmi in navadami, ki si v timu še iščejo svoje mesto, 
svojo vlogo v timu, kar pa lahko vodi do medsebojnega nerazumevanja med člani tima 
in zato so konflikti neizbežni. 

Podjetje X poznam že od same ustanovitve in zanje honorarno opravljam razna 
administrativna dela. Bila sem tudi vključena v sam proces izbire zaposlenih, tako da 
dobro poznam tako tim 1 kot tim 2. Iz tega razloga sem bila presenečena nad rezultati 
raziskave, ki so pokazali, da v obeh timih ni zaznati dosti konfliktov. Glede na moja 
opažanja sta oba tima konfliktna, tim 2 bolj kot tim 1, pri čemer so rezultati pokazali 
obratno. Morda anketiranci gledajo na konflikte malo drugače in jih jemljejo kot nekaj 
normalnega in vsakdanjega, in se mogoče sploh ne zavedajo, ko pride do konfliktnih 
situacij. Obstaja tudi možnost, da pri reševanju vprašalnikov niso bili povsem iskreni. 
Gre za dva res povsem različna tima, tako po številu članov, kot po značilnostih samih 
članov, pa vendar se najdejo nekatere podobnosti med njima. Gre za dva mlada tima, 
tako po nastanku kot po starosti članov, so še na začetku svoje kariere, polni energije, v 
nenehnem iskanju nečesa novega, ki se želijo dokazati, si ustvariti avtoriteto ipd. 
Vendar pa ima vsak izmed njih različno osebnost. Zanimivi se mi zdijo rezultati 
Belbinovega vprašalnika, kajti v obeh timih namreč prevladujejo vloge iskalca virov, 
specialista in tvorca, najmanj pa je izvajalcev, ocenjevalcev in koordinatorjev. Najprej 
se seveda poraja vprašanje, kako je mogoče, da se v dveh različnih timih največkrat in 
najmanjkrat pojavljajo iste timske vloge? Kajti, kot vemo, je teh vlog po Belbinu devet 
in obstaja res majhna verjetnost, da pride do takšnega rezultata, kot sem ga dobila sama. 
Potem sledi vprašanje, zakaj rezultati kažejo na tako veliko specialistov in tako malo 
timskih sodelavcev? Kot možen razlog, zakaj je v timih v povprečju tako veliko 
specialistov, bi lahko navedli ta, da so se anketiranci kljub jasnim navodilom 
izpolnjevanja vprašalnika opredeljevali v skladu s tem, kakšne osebe so na splošno, saj 
delo, ki ga opravljajo, ne zahteva visoko specializiranega znanja, ampak timske 
sodelavce, ki so blagi, prilagodljivi, ki znajo prisluhniti, preprečujejo medsebojne spore 
itd. Zato sem upravičeno pričakovala več teh oseb, saj sem mnenja, da bi bilo vzdušje v 
timih manj konfliktno, če bi bilo več timskih sodelavcev, saj je ta vloga ena izmed 
najmanj konfliktnih. Torej, zakaj takšni rezultati? Mislim, da je ključ v samih članih. 
Kajti, če bi bila tima sestavljena iz starejših oseb, bi bili rezultati morda drugačni, saj 
gre za zrele in izkušene ljudi, z oblikovano osebnostjo, ki se ne iščejo več in se ne rabijo 
več toliko dokazovati.  

Vsako novo podjetje se na začetku sooča z eno najpomembnejših odločitev, tj. 
izbiro zaposlenih. Ti so eden najpomembnejših dejavnikov uspeha podjetja, zato je 
pomembna vsaka izbira. Če v podjetju sestavljajo majhen tim, pa še toliko bolj. Od 
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vsakega člana bo odvisno kakšni medsebojni odnosi bodo vladali, kakšno vlogo bo kdo 
prevzel, kdo bo kvaril vzdušje v timu, kdo bo konflikten, ipd. Torej lahko iz tega 
sklepamo, da tudi oseba, ki izbira nov kader, nezavedno vpliva na končni izbor članov v 
timu.  

Če se navežem na raziskovalna vprašanja lahko rečem, da so namen in cilji 
doseženi, saj mi je s pomočjo anketiranja članov v obeh timih uspelo ugotoviti, kakšne 
timske vloge se pojavljajo pri posameznih članih v vsakem od timov obravnavanega 
podjetja, ugotovila sem tudi stopnjo zaznane konfliktnosti v vsakem timu in pokazala, 
da v slednjih ni zaznati dosti konfliktov. Na podlagi zasnove raziskave pa ni bilo 
mogoče delati vzročno posledičnih povezav, torej ni mogoče sklepati na to, ali so 
konflikti vzrok za določeno porazdelitev timskih vlog ali ne. Moja pričakovanja, da so 
konflikti dejavnik timskih vlog,  se torej v moji raziskavi niso potrdila. Prav tako se v 
moji raziskavi ni potrdila glavna predpostavka, da je v novonastalih podjetjih, kjer se 
delovni timi šele oblikujejo, lahko prisotnih več konfliktov, ker se timske vloge šele 
vzpostavljajo in je možno, da bi se to pokazalo v kakšni drugi raziskavi, na drugem 
primeru novonastalega podjetja. In tako pridem do zaključka, da je zelo pomembno iz 
kakšnih ljudi sestavimo tim, saj timske vloge niso nekaj, kar bi si vsak posameznik 
izbral sam, ampak je pomembno kakšno osebnost ima vsak član tima, katera pa se v 
timu pokaže skozi timsko vlogo, ki jo vsak posameznik nevede prevzame. 
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