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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava timsko delo v podjetju Poclain Hydraulics, d. o. o., 

konkurenčno prednost in pojme povezane s timskim delom. Namen naloge je prikazati, da lahko 

s timskim delom dosegamo konkurenčno prednost in da je njegova uporaba v zadnjem času 

izjemnega pomena. V prvem delu je teoretični del, kjer so predstavljeni različni pojmi povezani 

s timskim delom. V drugem delu naloge pa so prikazani rezultati in ugotovitve lastne empirične 

raziskave izvedene s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskavi je obravnavano zadovoljstvo 

zaposlenih s poudarkom na timskem delu. Ugotovitve kažejo, da je izbrano podjetje z uporabo 

učinkovitega timskega dela konkurenčnejše, saj je tako znanje zaposlenih bolje izkoriščeno.   

Ključne besede: management, podjetje, tim, konkurenčnost, poslovanje, rast. 

SUMMARY 

The final project work addresses teamwork in company Poclain Hydraulics, d. o. o., competitive 

advantage and some terminology in connection with teamwork. The aim of this project is to 

illustrate that teamwork often leads to achievement of the abovementioned competitive 

advantage. Its effective usage is of great significance nowadays. The first part is theoretical and 

it introduces different terms associated with teamwork. In the second part of the final project 

work the results gained from my own questionnaires are presented and analysed. Research deals 

with the employees’ contentment with emphasis on teamwork.. Analyses show that the selected 

company is more competitive as a result of their effective use of teamwork, because their 

employees’ knowledge is of better use this way.  

Keywords: management, company, team, competitiveness, business, growth. 
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1 UVOD  

Ljudje si že po naravi želimo sodelovanja in pomoči drugih. Ker se morajo podjetja hitro 

odzivati na dinamično okolje in njegove spremembe in morajo biti pri tem čim bolj fleksibilna, 

se je timsko delo v zadnjem času zelo razširilo. Prisotno je v veliki večini podjetij in vse bolj 

postaja nepogrešljivo pri njihovem poslovanju. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

»Timsko delo je skupinsko delo samostojnih članov. Vsakdo ima specifično znanje in 

odgovarja za svoje odločitve, ki pa so podrejene skupnemu cilju v okviru določene delovne 

naloge. Nihče ni nikomur podrejen ali nadrejen, vsakogar in vse skupaj pa obvezuje delovna 

naloga« (Mayer idr. 2001, 28). 

V timu so si vsi člani med seboj enakopravni in se med seboj spoštujejo, se spodbujajo in si 

pomagajo. Posamezniki, ki se združijo v tim, morajo imeti skupen cilj, le tako bodo uspešno 

opravili določeno delovno nalogo. Vsak mora svoje cilje poistovetiti s ciljem tima. Tudi Tim 

mora imeti skupno vizijo, ki so jo vsi člani pripravljeni sprejeti za svojo. Jasna mora biti vsem 

članom in usklajena z opredelitvijo poslanstva njihove organizacije (Andrejčič idr. 1994, 163).  

Tim svoje cilje najuspešnejše dosega z vzajemno pomočjo. »Ne izgubljajo časa s prepiri okrog 

tega, kam spada določeno »specializirano« delo niti se ne poskušajo osebno okoristiti na račun 

drugih« (Maddux 1992, 11). Za uspešen tim je dobro, če se člani tima med sabo poznajo. 

Morajo pa se poznati vsaj toliko, da vedo, katera naloga komu pripada. Vsak se mora zavedati 

svoje naloge in odgovornosti ter prispevati svoje znanje, ne sme pa izkoriščati ostalih članov 

tima, da to opravijo namesto njega. 

Kot pravijo Mayer idr. (2001, 37): »Dogaja se tudi, da člani tima prelagajo odgovornost drug 

na drugega, se zanašajo na druge.« Za uspešen tim je potrebno izbrati člane iz različnih področij, 

saj ima vsakdo neko določeno znanje, ki je potrebno za opravljanje naloge. Tako je manj 

verjetno, da bo prišlo do konflikta na podlagi tega, kdo bo katero nalogo opravil, saj je vsak 

zadolžen za neko področje, ki ga dobro pozna. 

»Komunikacija je za timsko delo ključnega pomena, saj omogoča pretok informacij in virov 

med člani tima. Posamezniki isto sporočilo pogosto zelo različno interpretirajo, zato je 

pomembno, da prejemnik pošiljatelju potrdi, da je sporočilo prejel, pošiljateljeva naloga pa je 

preveriti, ali je prejemnik sporočilo tudi ustrezno razumel« (Babnik b. l.). Kakovosten tim 

zahteva hitro uvajanje sprememb, dobro medsebojno komunikacijo glede informacij, 

sprejemanje odločitev ter odpravljanje napak. Če tega ni, je to v praksi velika ovira za uspešno 

delovanje tima (Mihalič 2014, 6). 
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Vsi člani tima morajo med seboj sodelovati, se sporazumevati in komunicirati, zato je 

komunikacija v timu zelo pomembna. S komunikacijo se skupno odločajo in medsebojno 

usklajujejo. Prav tako mora vodja tima komunicirati s člani, mora jim podati jasna navodila, 

jim biti v podporo in jih po uspešno opravljeni nalogi tudi pohvaliti. Če si člani tima med seboj 

dovolj zaupajo, lahko drug drugemu brezskrbno postavljajo vprašanja, izražajo svoje občutke 

in ideje. Ker ima vsak drugačen pogled, se poskušajo med seboj razumeti, zato pričakujejo drug 

od drugega razna mnenja, argumente, odgovore, pomoč in spodbude (Poslovni bazar 2008b).  

Ena od možnih poti za doseganje konkurenčne prednosti podjetja je prav uporaba timskega 

dela, saj se človeški kapital bolje uporabi kot pa individualno delo. »Delo v skupini ima nekaj 

prednosti pred individualnim delom, posebej pri bolj intelektualnih delovnih nalogah.« 

(Andrejčič idr. 1994, 153) Delo v timu daje v ospredje sodelovanje med člani, zato ni nekega 

medsebojnega tekmovanja, kot se to dogaja pri posameznikih, ki med seboj niso povezani. 

Človeški kapital je v vsaki organizaciji zelo pomemben, zato ga je potrebno čim bolje izkoristiti.  

»Nihče med nami ni tako pameten, kot smo pametni vsi skupaj« (Blanchard in Bowles 2005, 

81). Vsak član se mora zavedati, da sam ne more opraviti naloge in da je odvisen od drugih. 

Prav tako pravi Kos v svojem članku: »Ne glede na to, kako dobri smo, kako izjemne so naše 

kompetence, če nismo dober timski igralec, so naše možnosti za uspeh mnogo manjše« (Kos 

2008). Vloga vsakega posameznika v timu je zelo pomembna, najpomembnejša pa je vloga 

vodje, saj je on tisti, ki se mora dobro organizirati, katere delavce bo izbral za člane tima. Prav 

tako mora spodbuditi člane, da bodo med seboj sodelovali čim bolj sinergično. Dovolj dobro 

jih mora poznati, da ve, kako dobro poznajo določena področja in jim zaupati, da bodo uspešno 

opravili delovno nalogo v korist organizacije. Iz njih mora izčrpati čim več njihovega znanja in 

izkušenj ter jih pravilno motivirati, da bodo dosegli želeni cilj (Možina 2002, 559). 

Osnovni obravnavan problem v tej nalogi je, kako naj srednje veliko podjetje Poclain 

Hydraulics, d. o. o., ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in prodajo hidravličnih komponent 

in sistemov, na osnovi timskega dela dosega učinkovitost poslovanja in na ta način omogoči 

svojo konkurenčnost ter nadaljnjo rast in obstoj. 

1.2 Namen in cilji projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati literaturo s področja timskega dela ter primerjati 

različne pojme in opredelitve povezane s to tematiko. Raziskali smo teoretično ozadje 

problema, razvili podlago za empirični del naloge, kjer smo se osredotočili na uporabo timskega 

dela v izbranem podjetju in kako so z njim zadovoljni zaposleni. 

Raziskali smo, koliko izbrano podjetje uporablja timsko delo in s katerimi izzivi se pri tem 

srečuje. Na konkretnem primeru podjetja smo raziskali prednosti timskega dela, ali so z njim 
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konkurenčnejši, zakaj se jim zdi pomembno ter ali timsko delo prinaša korist in zadovoljstvo 

zaposlenih. 

Raziskali smo, kakšen vpliv ima timsko delo na uspešnost podjetja in ali z njim dosegajo boljše 

rezultate.  

Cilj raziskave je razviti predloge, kako v izbranem podjetju še izboljšati uporabo in učinke 

timskega dela. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev projektne naloge 

Pri raziskovanju smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

ɠ Metoda opisovanja oz. deskripcije pojmov in pojavov iz javno dostopnih virov in literature. 

ɠ Metoda kompilacije ali povzemanja spoznanj drugih avtorjev. Študij sekundarnih virov. 

ɠ Metoda študije primera na primeru izbranega podjetja. Analiza poslovne dokumentacije 

izbranega podjetja. 

ɠ Metoda zbiranja podatkov s pomočjo ankete in analize zbranih podatkov. 

ɠ Metoda sinteze spoznanj. 

Zaključna projektna naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del je teoretični in vsebuje teorijo iz 

javno dostopnih virov (knjige, revije, članki). Z metodo opisovanja oz. deskripcije smo s 

pomočjo literature predstavili pomembne trditve in definicije avtorjev, ki se nanašajo na timsko 

delo v podjetju in konkurenčnost le-tega. Opredelili smo osnovne pojme o timskem delu, razlike 

med skupino in timom, vpliv tima na konkurenčnost podjetja ter zadovoljstvo zaposlenih z 

uveljavljanjem timskega dela. 

Drugi del pa je empirični del, kjer smo s pomočjo metode študija primera in na podlagi anketne 

raziskave pridobili odgovore zaposlenih na področju timskega dela. Anketirali smo 25 

anketirancev, ki so v podjetju zaposleni v oddelku razvoja in tehnologije in na svojem delovnem 

mestu uporabljajo timsko delo. Ker imajo funkcijo razvijanja novih proizvodov, je pri njihovem 

delu timsko sodelovanje ključnega pomena. Le tako se lahko med seboj posvetujejo in si 

pomagajo, saj imajo skupen cilj, razviti čim boljše in konkurenčnejše proizvode. Namen ankete 

je bil ugotoviti, ali so anketiranci pri izvajanju timskega dela uspešni in ali so zadovoljni s takim 

načinom dela. Zanimalo nas je tudi, kako pogosto se poslužujejo timskega dela, ali jim prinaša 

konkurenčnost ter kako delujejo kot tim. 
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1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke 

Izhajali smo iz naslednjih predpostavk: 

ɠ Predpostavljamo, da bo podjetje brez timskega dela manj uspešno pri doseganju svojih 

ciljev. 

ɠ Management izbranega podjetja je zainteresiran za izboljšavo na področju timskega dela. 

Omejitve 

Pri empiričnem delu naloge smo se srečali z omejitvijo, kot je poslovna skrivnost določenih 

podatkov izbranega podjetja, saj se jih ne sme razkriti, zato jih nismo konkretno navajali. 

Uporabili smo javno dostopne podatke podjetja, ki so nam na razpolago. Omejitev predstavlja 

sposobnost enega raziskovalca v času izdelave te raziskave od meseca marca do meseca julija 

2015. 
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2 TIMSKO DELO 

Kako je v praksi videti timsko delo, smo se začeli učiti že od majhnega, od vrtca naprej in vse 

do našega končanega izobraževanja. Možno je predvideti, da se bomo v timskem delu 

usposabljali še naše celotno življenje, ker se vedno znajdemo v nekih skupinskih situacijah. Naj 

bo to služba v velikem ali majhnem podjetju, sestanki s poslovneži ali samo druženje s prijatelji. 

Tu se torej pokaže vsa teorija, ki opredeljuje timsko delo. Vedno bomo v takih skupinah našli 

vsaj tri tipe ljudi, ki so v nadaljevanju tudi omenjeni. Timsko delo po navadi izberemo takrat, 

ko je naloga zahtevna in rešitev ni znana, ali pa jih je možno več. 

2.1 Opredelitev tima 

Tim je skupina ljudi, ki skupaj rešuje naloge in uspešno deluje. Delo naj bi opravili kvalitetno, 

v čim bolj predvidenem času in z uporabo vseh razpoložljivih virov. V timu obstaja medsebojna 

povezanost med posameznimi člani in prilagajanje. Aktivno se morajo truditi, da bodo dosegli 

zastavljen cilj oz. dosežek (Možina 2002).  

»Skupina ali tim predstavljata obliko organiziranosti dveh ali več oseb, katerih rezultat 

medsebojnega sodelovanja je nova vrednost (izdelek, storitev, odločitev, lastnina, znanje, sklep, 

vizija in podobno). Ključni prvini vsakega pravega timskega in skupinskega dela sta torej 

sodelovanje in tudi ustvarjena dodana vrednost« (Andrejčič idr. 1994). Člani tima imajo jasno 

določene cilje in so pripravljeni delati več, kot bi delal vsak posameznik. Prav zato podjetje s 

timskim delom dosega boljše rezultate, saj člani med seboj ne tekmujejo, ampak s sodelovanjem 

in medsebojno pomočjo ustvarjajo neko dodano vrednost. Zato je za uspešno timsko delo 

značilno medsebojno zaupanje, sodelovanje, spoštovanje ter sporazumevanje oziroma 

komunikacija. 

Tim je delovna skupina. Sestavljena je iz več kot 2 oseb, ki jih imenujemo člani tima. Tim ima 

opredeljeno določeno delovno nalogo, prav tako je tudi vsak posamezen član zadolžen, da 

opravi svojo nalogo. Tim ima opredeljen tudi specifičen cilj, ki je skupen vsem in si ga vsi 

želijo doseči (Andrejčič idr. 1994).  

Tim je organizacijska tvorba, sestavljena iz naslednjih elementov (Rozman, Kovač in Koletnik 

1993, 209): 

ɠ naloge usmerjene k cilju, 

ɠ članov tima, ki delujejo, 

ɠ vodje tima, ki usmerja delo, 

ɠ komuniciranja ali procesa medsebojne izmenjave informacij, znanja, izkušenj.  

Predvsem je pomembno, kdo je vodja tima, ki v bistvu poganja celotno organizacijsko tvorbo. 

Mora biti močan vodja, ne sme biti šibak, mora biti z glavo pri stvari in vedeti, kaj dela. 



 

6 

Opazovati mora odnose med ljudmi, poslušati zaposlene in se naučiti verjeti tistemu, ki je 

pošten in ne tistemu, ki npr. v podjetju dela probleme, v kolikor le-ta obstaja. 

2.2 Razlika med timom in skupino  

Po definiciji je vsak tim lahko skupina, ni pa vsaka skupina tim, zato obstaja kar nekaj razlik 

med timom in skupino, ki jih ljudje po navadi ne poznajo takoj (Andrejčič idr. 1994). 

Preglednica 1: Razlike med timom in skupino 

Skupine Timi 

Člani menijo, da so organizirani v skupine iz 
administrativnih razlogov. Posamezniki 

delajo neodvisno; le včasih, če so cilji 
skupni, pa v povezavi z drugimi. 

Člani spoznavajo svojo medsebojno 
odvisnost in vejo, da se osebne in timske 

cilje dosega najuspešnejše z vzajemno 
pomočjo. Ne izgubljajo časa s prepiri okrog 
tega, kam spada določeno »specializirano« 
delo niti se ne poskušajo osebno okoristiti 

na račun drugih. 

Ker člani niso dovolj vključeni v 
načrtovanje ciljev skupine, skušajo vso 
pozornost usmeriti sami nase. Delo jemljejo 

preprosto kot najeti delavci. 

Člani sprejmejo delo za svojo »last« in 
združijo svoje moči, ker so zavezani istemu 

cilju, ki so ga sami pomagali postaviti. 

Članom prej naložijo, kaj morajo delati, kot 
pa da bi jih spraševali, kakšen bi bil 
najboljši način. Predlogov ne spodbujajo. 

Člani prispevajo k uspešnosti podjetja z 
izvirnostjo, talentom in znanjem, kar 

omogoči boljše doseganje ciljev tima. 

Člani ne zaupajo ciljem svojih sodelavcev, 
ker ne razumejo njihove vloge v skupini. 

Izražanje lastnega mnenja, ali nestrinjanje se 

obravnava kot nezaželeno, kar ne podpira, 

temveč deli enotnost skupine. 

Člani delajo v ozračju zaupanja, drug 
drugega spodbujajo, da prosto izrazijo svoje 

mnenje, predloge, občutke ali nesoglasja. 

Vprašanja so dobrodošla. 

Člani so zelo previdni pri tem, kaj povejo, 
tako da je resnično razumevanje v skupini 
nemogoče. Lahko se pojavi namišljeno 

igranje vlog, postavljajo se pasti v 

komuniciranju, v katere se lahko ujamejo 

vsi, ki niso dovolj previdni. 

Člani si prizadevajo za odprto in pošteno 
komunikacijo. Trudijo se, da bi razumeli 

stališče vsakega izmed njih. 

Člani so lahko za delo dobro usposobljeni, 

vendar jih šef ali drugi sodelavci ovirajo, da 
bi znanje lahko uporabili. 

Člane spodbujajo, da razvijajo svojo 
usposobljenost in naučeno uporabljajo tudi 

pri delu. Tim jih pri tem povsem podpira. 
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Skupine Timi 

Člani se znajdejo v konfliktnih situacijah, za 

katere ne vedo, kako bi jih rešili. Njihov šef 
lahko odlaga posredovanje, dokler ni 

povzročena že resna škoda. 

Člani priznajo konflikt za normalen pojav v 
medčloveških odnosih. V takšnih primerih 
vidijo priložnost za nove rešitve in 
kreativnost. Trudijo se, da konflikt razrešijo 
hitro in konstruktivno. 

Člani lahko sodelujejo, ali pa tudi ne, pri 
odločitvah, pomembnih za skupino. 
Skladnost z mnenjem šefa je pogosto 
pomembnejša kot uspešni delovni dosežki 
skupine. 

Člani sodelujejo pri odločitvah pomembnih 

za tim. Razumejo, da mora vodja sam 

sprejeti končno odločitev, ko se tim ne more 

odločiti ali ko je treba hitro ukrepati. Cilj je 
vedno le uspešnost tima in nikoli skladnost z 

mnenjem šefa. 

Vir: Možina 2002. 

2.3 Prednosti in slabosti timskega dela 

Avtorica Mihalič (2014, 10) je navedla nekaj prednosti in tudi priložnosti timskega dela: 

ɠ doseganje sinergije pri ustvarjanju nove vrednosti; 

ɠ kakovostnejše, enostavnejše in hitrejše opravljanje del in nalog; 

ɠ učinkovitejša izmenjava in nadgrajevanje znanj, izkušenj, veščin in drugih kompetenc; 

ɠ možnost sprotnega reševanja nastalih težav, ovir in zastojev pri delu; 

ɠ intenzivnejše izmenjevanje podatkov in informacij ter znanj med zaposlenimi; 

ɠ možnost aktivnejše in enakomernejše participacije vseh zaposlenih; 

ɠ večji izkoristek tako intelektualnega kot finančnega kapitala organizacije; 

ɠ višja stopnja doseganja strateških, taktičnih in operativnih ciljev ter sledenja razvojni viziji; 

ɠ boljše poznavanje zahtev dela in nalog ter njihovega pomena in učinkov na uspešnost 

organizacije; 

ɠ povečanje stopnje zaupanja in povezanosti med zaposlenimi; 

ɠ enakomernejše porazdeljevanje odgovornosti in tudi dolžnosti znotraj organizacije; 

ɠ izboljšanje možnosti za hitrejše prilagajanje novim razmeram in potrebam organizacije; 

ɠ vzpostavljanje boljših pogojev za inovacije, razvoj, raziskovanje in invencioniranje; 

ɠ učinkovitejše medsebojno dopolnjevanje in izmenjevanje med sodelavci; 

ɠ hitrejša rast, napredek in razvoj celotne organizacije; 

ɠ učinkovitejše in hitrejše prilagajanje spremembam; 

ɠ posredni pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetja; 

ɠ večja učinkovitost in uspešnost celotne organizacije. 

Opišimo še nekatere prednosti timskega dela: 

Pretok znanj in izkušenj članov: Vsak član ima svoje izkušnje in znanje iz določenega področja, 

ki jih deli z ostalimi. Tako lahko vsak svoje znanje nadgradi in obogati z izkušnjami drugih 

(Poslovni bazar 2008a). 
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Dvig morale in motivacije: Člani med seboj drug drugega spodbujajo k čim bolj učinkovitemu 

delu, si nudijo oporo in motivacijo, da bi dosegli skupni zastavljeni cilj (Poslovni bazar 2008a). 

Večja vpetost zaposlenih v delovne cilje: Tim mora imeti točno določene naloge za vsakega 

člana in jasno definiran cilj, ki ga poskušajo doseči. Kadar člani cilje vzamejo za svoje, so bolj 

notranje motivirani in tim ima večjo možnost, da cilj uresniči (Poslovni bazar 2008a). 

Povečanje učinkovitosti in produktivnosti: Če je za tim izbrana prava naloga, je delo zaradi 

razpršenosti nalog veliko bolj učinkovito, kakovostno in pravočasno opravljeno (Poslovni bazar 

2008a). 

Povečanje zadovoljstva pri delu: Če tim dobro deluje in se člani med seboj dobro razumejo, 

potem v timu vlada neko pozitivno ozračje, zato se tudi člani v timu dobro počutijo (Poslovni 

bazar 2008a). 

Večplastno, ustvarjalno oblikovanje rešitev: S kreativnim razmišljanjem iščemo nove in 

drugačne rešitve. Z ustvarjanjem lahko ena ideja sproži drugo in tako pridemo do najboljše 

rešitve (Poslovni bazar 2008a). 

Šele pri zelo zapletenih nalogah, ki jih je potrebno delati v timu, pridejo do izraza vse prednosti 

timskega dela. Člani se med seboj motivirajo in spodbujajo drug drugega k razmišljanju. 

Za slabosti timskega dela pa je Mihalič (2014, 10) napisala: »Medtem ko pomanjkljivosti 

pravilnega skupinskega in timskega dela v praksi dejansko ne obstajajo.« S tem se ne strinjamo 

popolnoma, saj menimo, da ima skoraj vsak tim kakšno pomanjkljivost in da je zelo težko delati 

brez napak. Za razliko od Mihaličeve so avtorji Mayer idr. (2001) napisali tudi dve negativnosti 

dela v timih: »Dogaja se tudi, da člani tima prelagajo odgovornost drug na drugega, se zanašajo 

na druge. Nekdo od članov prepušča odgovornost drugim, se pusti vleči in teši svojo potrebo 

po tem, da drugi poskrbi zanj, drugi pa se odzove tako, da zadosti svoji potrebi poskrbeti za 

drugega. Druga nevarnost dela v timu je v tem, da včasih o kaki problemski situaciji 

razpravljamo, problema samega pa ne razrešujemo« (Mayer idr. 2001, 37). 

Poglejmo si tudi slabosti v timu, ki jih navajata Zupan in Kaše (2003, 134–135):  

ɠ enoumje; 

ɠ raznorazni pritiski na člane, da se strinjajo z alternativo, ki jo zagovarja večina; 

ɠ možni konflikti med člani lahko povzročijo zavlačevanje in zmanjšujejo učinkovitost; 

ɠ težnje posameznikov, da si prilastijo rezultate timskega dela; 

ɠ ekstremne odločitve, ki so v timih pogoste; 

ɠ razpršena odgovornost; 

ɠ potrebno je veliko časa in sredstev. 
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Če nekdo nalogo opravlja kot posameznik, je samo on odgovoren za svoja dejanja, če pa je 

naloga narejena v timu, se lahko odgovornost prelaga iz člana na člana, ali pa so krivi vsi. Skoraj 

vedno nekdo v timu prispeva več dela in truda kot drugi.  

Kot vidimo so v timskem delu prisotne tudi slabosti, zato je potrebno temeljito razmisliti, 

preden ga začnemo uvajati v podjetje. Slabost dela v timu je lahko tudi nepravična razdelitev 

vlog in neučinkovit vodja tima. Poznamo tudi primere, kjer zaposleni ne spoštujejo navodil npr. 

pomočnika direktorja, kadar je direktor odsoten, ker menijo, da on ni njihov pravi vodja in bi 

morala navodila biti le s strani direktorja. Tudi tu lahko prihaja do konfliktov.  

V današnjem času so organizacije prisiljene v določene spremembe, to pa se lahko odraža tudi 

v konfliktih, ki so nekaj povsem običajnega. Nastanejo lahko zaradi različnih osebnosti, 

posameznikovih interesov ali slabega komuniciranja znotraj tima. Konflikti nastanejo zato, ker 

posamezniki zavestno ovirajo druge, da bi dosegli svoje cilje in pri tem ogrožajo njihove 

interese (Kovač 1996, 154).  

Čeprav so konflikti v določeni meri dobri, so v preveliki količini lahko zelo nekoristni, saj 

zavlačujejo delo v timu. Lahko je prisoten tudi pritisk nad nekatere člane, saj se morajo strinjati 

z neko idejo, ki jo zagovarjajo močnejši člani v timu, saj mislijo, da imajo oni vedno prav. 

Če nekdo nalogo opravlja kot posameznik, je samo on odgovoren za svoja dejanja, če pa je 

naloga narejena v timu, pa se odgovornost lahko prelaga iz člana na člana, ali pa so krivi vsi. 

Skoraj vedno nekdo v timu prispeva več dela in truda, drugi pa manj. 

2.4 Timske vloge po Belbinu 

Belbin navaja devet timskih vlog (Zajec 1997, po Belbin 1993, 179). 

Snovalec 

Snovalci so po navadi ustvarjalci novih proizvodov in odlično delujejo pri začetni fazi projekta. 

Potrebni so pri projektih, kjer so potrebni novi predlogi in reševanje obsežnih problemov. Imajo 

zelo veliko novih idej in zamisli. So inovativni in iznajdljivi. So ustvarjalni in domiselni ter 

dojemljivi za pohvale in kritike, vendar se težko razumejo z drugačnimi ljudmi. 

Iskalec virov 

Po naravi so zelo družabni in dobro komunicirajo z ostalimi člani. So odlični pogajalci in so 

spretni pri navezovanju novih stikov. So zelo radovedni, vendar nimajo veliko svojih zamisli, 

zato od drugih poberejo ideje in jih nadgradijo. Znajo dobro odkrivati stvari, ki so jim na 

razpolago in vedo, kako izvleči informacije od drugih. Če jih ostali člani ne spodbujajo, njihova 

navdušenost upade. 
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Koordinator 

Hitro opazijo talente posameznikov in jih uporabijo za doseganje zastavljenih ciljev. Znajo 

ostale člane pripraviti k delu. Bolje se znajdejo med enakovrednimi člani, v timu uživajo ugled 

ter verjamejo v mirno reševanje problemov. 

Tvorec 

Dobro delujejo pod pritiskom, radi izzivajo in spodbujajo aktivnost. Na vsak način želijo 

zmagati, zato se tudi čustveno odzivajo na razočaranja in neuspehe. So trmasti, napadalni, 

prepirljivi in manjka jim človeškega razumevanja. Zelo so motivirani, imajo veliko energije in 

izredno željo po uspehu. So dobri vodje, radi izvajajo spremembe in brez premislekov izvajajo 

tudi neprijetne ukrepe. 

Ocenjevalec 

Dobri so pri analiziranju in ocenjevanju zamisli, saj se odločajo počasi in stvari temeljito 

premislijo. Vsako stvar pretehtajo, so preudarni in resni. Znajo presojati in se redko zmotijo, 

saj upoštevajo vse dejavnike, vse dobre in slabe možnosti.  

Timski sodelavec 

So prisrčni, poslušni in se zavzemajo za druge, znajo se hitro prilagoditi situacijam in ljudem. 

Preprečujejo medsebojne spore in omogoča lažje sodelovanje med člani. Ne marajo konfliktov, 

se trudijo, da bi jih obšli in jih zatrli. Timu so v največjo podporo in ker niso nevarni, jih imajo 

nadrejeni radi. So dojemljivi in diplomatski, vendar znajo biti v določenih situacijah neodločni. 

Izvajalec 

So zelo zanesljivi, lahko delujejo strogo in probleme rešujejo sistematično. Trdo delo jih veseli, 

zato opravijo tudi manj priljubljene naloge. So dobri organizatorji, ki imajo radi rutino in so 

zvesti svoji organizaciji. So zelo disciplinirani in pogosto napredujejo na vodilna mesta, saj 

imajo odlične organizacijske sposobnosti in probleme rešujejo sistematično. 

Dovrševalec 

Poskrbijo za pravočasno izpolnjene roke, skrbijo za natančnost in podrobnosti. So zelo vztrajni, 

redko se lotijo stvari, ki jih ne morejo dokončati. Ne potrebujejo veliko zunanje spodbude, saj 

so zelo motivirani. Čeprav so na zunaj videti umirjeni, so rahlo zaskrbljeni. Raje sami opravijo 

naloge, saj jih neradi prelagajo na druge. Dobri so pri nalogah, kjer zahtevajo veliko 

koncentracijo in natančnost. Ne marajo površnosti in so nepopustljivi do nemarnežev.  
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Strokovnjak 

Predani ljudje, ponosni na svoje tehnične spretnosti in specializirano znanje. So predani ljudje, 

ki so ponosni na svoje znanje in tehnične spretnosti. Navadno se ne zanimajo za delo drugih, 

niti za ljudi same, zato vodstvena pozicija ni vedno prava rešitev. Kot managerji pa jih cenijo, 

ker o stvareh vedo več kot ostali in se lahko odločajo na podlagi kompleksnih izkušenj. 

Posredujejo dragocena znanja, na katerih temeljijo storitve ali izdelki podjetja. 

2.5 Ustvarjalnost in komunikacija v timu 

V tem poglavju bomo podrobneje opisali ustvarjalnost in komunikacijo v timu.  

Ustvarjalnost 

»Vsaka naša misel in vsako dejanje je izraz ustvarjalnosti. Biti živ pomeni biti ustvarjalen« 

(Evans in Russell 1992, 48). Vsi ljudje smo vsaj malo ustvarjalni, vendar je naša ustvarjalnost 

omejena bodisi zaradi preteklih izkušenj posameznika bodisi zaradi stresa. K temu pa je 

pripomogel tudi šolski sistem in je to zatrl, saj smo vedno morali povedati točno to, kar je bilo 

zapisano v učbenikih, nismo pa izražali svojih mnenj in govorili svojih zgodb. Za ustvarjalnost 

je potrebno izstopiti iz ustaljenih navad, poti in okvirjev. Zato lahko z raznimi tehnikami 

ustvarjalnega mišljenja le-to spodbudimo in okrepimo. 

»Ustvarjalnost prihaja nenapovedano in spontano.« (Mayer idr. 2001, 52) Za ustvarjalnost 

potrebujemo en problem, ki je težek in poln izzivov, vendar pa vseeno ne sme biti pretežek. O 

problemu moramo nekaj že vedeti, imeti moramo precej predhodnega znanja in uporabiti svojo 

domišljijo. Za ustvarjalni proces torej potrebujemo znanje, motivacijo, da smo motivirani in da 

se sploh lotimo reševanja problema, moramo biti sposobni razmišljati na ustvarjalen način, biti 

moramo dovolj sproščeni, vendar pa hkrati tudi malo pod pritiskom.  

»Ustvarjalnost je lastnost, s katero človek presega že ustvarjeno. Temeljni pogoj zanjo pa sta 

spontanost in pogum, da se izvirno izrazimo oziroma se sploh izrazimo.« (Mayer idr. 2001, 65) 

Ustvarjalno izražanje pa je najprej stvar samozavesti, ki naj jo povzdiguje naslednja trditev: 

»Če svoje misli ne izraziš, je (te) ni!« (Mayer idr. 2001, 65) Pri ustvarjalnosti uporabljamo naše 

pretekle izkušnje in ideje na nove načine. Moramo biti sposobni misliti in izražati svoje misli 

na nov in izviren način. Z raznimi tehnikami skupnega ustvarjanja lahko število idej povečamo, 

kar pripomore k boljšim rezultatom.  

Za izboljšanje poslovanja lahko ljudi spodbujamo k ustvarjalnosti z navdušenjem in 

usklajevanjem njihovih zamisli. Potrebno jim je omogočiti, da izrazijo svojo nadarjenost in 

spodbujamo njihove inovacije. Če objavimo zgodbo o uspehu, bo to navdušilo še ostale in jih 

spodbudilo k ustvarjalnim idejam, saj bodo videli, da je svoje zamisli mogoče uresničiti (Pegg 

1996, 116). 
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Ustvarjalni manager se uči razmišljati na nov način in se zaveda, da se je vsak trenutek možno 

učiti in na to je tudi pripravljen. Spoštuje ljudi, ki razmišljajo na drugačen način, saj se lahko 

od njih marsikaj nauči, to pa je v življenju zelo pomembno. Vsak posameznik ima svoja stališča, 

izkušnje, znanje in sposobnosti, zato jih še toliko bolj spoštuje, saj ve, da bo prav ta različnost 

vseh članov prinesla podjetju največji uspeh (Evans in Russell 1992, 42). 

»Idealno službo zase si morate izmisliti sami, kajti nikoli je ne boste zasledili med oglasi.« 

Ustvarjalni ljudje se ravnajo po tem zlatem pravilu, isto načelo pa velja tudi pri timskem delu. 

Dobri vodje vas bodo spodbudili, da boste svoje sposobnosti izrazili, ne pa potlačiti. Nekateri 

vodje pa nimajo časa, da bi to storili, in jih je morda treba naučiti, da bodo uporabljali zmožnost 

ljudi. Začnite pri samem sebi.« (Pegg 1996, 54) 

S tem se popolnoma strinjamo, ker je vedno treba verjeti v svoje sanje in malokrat poslušati 

množico drugih ljudi, ki naj bi bili bolj izkušeni in več vedo. Ni nujno. Če se osredotočimo na 

cilj, verjamemo v svoje sanje, si predstavljamo kakšno službo bi radi imeli, oziroma jo bomo 

imeli, jo bomo tudi dobili. Pri tem nam noben zavod za zaposlovanje ne bo pomagal. Prav tako 

se je v življenju treba znebiti vseh negativnih stvari, še posebej ljudi, ki nas vlečejo na dno, ker 

se s tem tudi naš duhovni razvoj ne bo razvijal. Vedno je treba poslušati sebe, ker drugi nimajo 

pojma, kakšno življenje mi živimo.  

Vodje naj bi svoje delavce spodbujali k ustvarjalnem načinu razmišljanja, vendar v današnjem 

hitrem tempu življenja na to pogosto pozabijo, ali pa temu posvečajo premalo pozornosti. S 

spodbujanjem ustvarjalnosti in domišljije posameznikov lahko dobro uporabimo njihove 

zmožnosti in tega se morajo zavedati tudi vodje. 

»Ljudje imajo različne sposobnosti in lahko koristijo timu na različne načine. Vloga vodje tima 

je zagotoviti, da so potrebne praktične naloge opravljene in dati vsakomur možnost, da bo 

ustvarjalen ter voditi tim k uspehu.« (Pegg 1996, 54) 

Vodje včasih nimajo dovolj časa, da bi spodbujali vsakega posameznika k njihovi 

ustvarjalnosti, zato se mora vsak sam potruditi, da je čim bolj ustvarjalen.   

Komunikacija 

Timska komunikacija naj bi omogočala prosti pretok informacij, odpravljala ovire v 

komunikaciji, preprečevala širjenje napačnih informacij in omogočala hitro odzivnost v 

komunikaciji med člani in med vodjem tima. Člani v timu lahko brezskrbno komunicirajo in si 

izmenjujejo podatke, ki morajo biti pravi. Hitra odzivnost je pri delu zelo pomembna, saj je 

neka informacija koristna le v določenem času, ne pa ko je že zastarela. Dobra komunikacija v 

timu temelji na medsebojnem spoštovanju. Tudi vodja s pomočjo komunikacije dodeljuje 

naloge članom. Hkrati mora ohranjati svojo avtoriteto, da ga člani spoštujejo in imeti dovolj 
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sproščeno komunikacijo, da ohranja v timu pozitivno delovno vzdušje. V kritičnih primerih 

mora biti vodja kot razsodnik, njegova beseda mora obveljati (Mihalič 2014, 37). 

»S pomočjo tovrstne komunikacije pa vodja vnaša v tim tudi občutek varnosti. Slednji je v timu 

izjemno pomemben, saj morajo sodelavci v timu vedeti, da lahko zaupajo vodji tima in njegovi 

pravilni presoji ter odgovornemu ravnanju. Stabilna in odločna komunikacija lahko k temu 

pomembno prispeva.« (Mihalič 2014, 37) Vodja tima ne sme biti preveč strog do članov, saj 

mu potem ne bi hoteli zaupati, Morajo se počutiti varno pod njegovim vodstvom in s strani 

vodje mora potekati sproščena, vendar odločna komunikacija. Vodja mora stati za svojimi 

besedami (Mihalič 2014, 37). 

Komunikacija mora temeljiti na zaupanju, sprejemanju različnih mnenj, perspektiv ter jasno 

določenih odgovornostih. Predvsem pa mora temeljiti na spoštovanju med člani tima kljub 

vsem delovnim oviram (Čufer 2015). 

S komunikacijo lahko jasno določimo pravila in odgovornosti, ki jih ima vsak posameznik. Je 

osnova za izvajanje nalog, saj tim s pomočjo komunikacije rešuje probleme in sprejema 

pomembne odločitve. Kljub različnosti mnenj je pomembno, da spoštujejo drug drugega in 

sprejemajo drugačnost. Le z odprto in spontano komunikacijo bodo uspešno delovali kot tim.  

Člani v timu se lahko med seboj sporazumevajo na več načinov (Rozman, Kovač in Koletnik 

1993, 228–229): 

ɠ Ustno komuniciranje: je pogosto. Gre za pogovor dveh oseb, ali pogovor v skupini. Ta 

način komuniciranja je zelo hiter, natančen in neposreden. Slabost je komuniciranje prek 

več oseb, saj se sporočilo v takem primeru pogosto skazi. 

ɠ Pisno komuniciranje: so pisma, dopisi, pisna sporočila, časopisi. Je natančneje od ustnega 

in trajnejše. Slabost je v veliki porabi časa in nezmožnosti takojšnjega reagiranja 

sprejemnika.   

ɠ Nebesedno komuniciranje: je eno od najpomembnejših. Govorica telesa, izraz obraza, 

način vedenja, kretnje z rokami in podobno, so nadvse jasna sporočila. Ta sporočila so 

neposredna, izjemno natančna in hitra. 

Najpogostejša komunikacija v timu je ustna komunikacija, saj je najhitrejša. V timskem delu 

pa je zelo pomemben hiter pretok informacij in podatkov.  

Priporočila za pravilno oblikovanje razprav tima (Rozman, Kovač in Koletnik 1993) so jasno 

izražanje, aktivno poslušanje in posredovanje prvotnih informacij. Povedati moramo točno, kar 

si mislimo in ne ovinkarimo, svojo zamisel logično izrazimo. S kretnjami pokažemo, da sledimo 

razpravi in smo osredotočeni na temo. Spoštujemo stališča članov in počakamo, da vsak 

posameznik dokonča svoje mnenje. Oblikujemo svoje stališče na podlagi slišanih informacij in 

ga jasno izrazimo. 
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Poznamo pa tudi negativno komunikacijo. »Zadrževanje pomembnih informacij, neizražanje 

kritičnih stališč, sprejemanje prevelikih kompromisnih rešitev zaradi strahu pred maščevanjem, 

iskanje krivde za neuspehe in napake med člani tima … Vse to so realni spremljevalci 

sodelovanja med člani tima in dejavnik, ki uspešnost tima lahko temeljito zatre« (Rogelj 2008).  

Včasih se kakšen član počuti manj vrednega in manj koristnega od ostalih, zato si mogoče ne 

upa vedno povedati svojega mnenja in kritike. Mogoče ne želi izpasti neumno, nevedno. Vendar 

pa lahko neizražanje kritičnih stališč in zadrževanje informacij v sebi zaradi strahu zelo slabo 

vpliva na učinkovitost tima. Kadar želi nekdo ohraniti dobre odnose in se želi izogniti konfliktu, 

pove tisto, kar so povedali že ostali, ne izraža pa svojega mnenja. Člani tima morajo vedeti, da 

so vsi enakovredni, zato se morajo v proces komunikacije vključevati vsi, saj je to pomembno 

za uspešno sodelovanje. 

2.6 Vodenje tima 

»Po definiciji je vodenje proces vplivanja na aktivnosti posameznika ali skupine v 

prizadevanjih za doseganje cilja v dani situaciji.« (Andrejčič idr. 1994, 209) Vsak vodja mora 

svoje podrejene znati usmerjati na pravo pot, da bi skupaj dosegli zastavljeni cilj. Z vodenjem 

vpliva na njihove aktivnosti in jih spodbuja k opravljanju zadanih nalog.  

»Uspešnost tima je namreč praviloma pogojena z uspešnostjo njegovega vodenja oziroma 

skupina in tim bosta učinkovita v tolikšni meri, kot sta učinkovito in uspešno vodena. Vodja je 

seveda odvisen od članov svojega tima, vendar so člani neprimerno bolj odvisni od svojega 

vodje, zato je njegova vloga odločilna.« (Mihalič 2014, 20) Vodja tima ima zelo težko nalogo, 

saj mora biti dovolj strog do ostalih članov in jim mora pokazati, kdo je glavni in jih 

nadzorovati, hkrati pa jim mora biti v oporo, jim pomagati, vzpodbujati in biti z njimi v dobrih 

odnosih. Vodja mora poznati svoje člane tima, vedeti mora, kaj kdo zna in na katerem področju 

je kdo uspešnejši. Le tako lahko razdeli delovne naloge tako, da bodo narejene, kar se da 

najboljše in v najkrajšem možnem času. Znati mora tudi ustvariti dobro vzdušje in zadržati 

dobre člane tima ter se ne sme preveč vmešavati v njihovo delo.  

Dobri vodje naj bi imeli lastnosti, kot so karizmatičnost, pozornost, predanost, bili naj bi 

kristalno jasni, komunikativni, dosledni, ustvarjalni, sposobni, pogumni in čisto malo "nori". 

Tako "nori", da verjamejo, da lahko tisto, kar počnejo, nekaj spremeni (Pegg 1996, 16). Vodja 

mora svojim članom s pomočjo komunikacije podati jasno določene cilje. Mora biti predan 

svojemu delu in poskušati tudi svoje ljudi prepričati, da si bodo želeli biti del tima in jih z 

ustvarjalnostjo spodbujati in usmerjati do uspeha. Vodja mora biti tudi pozoren do ostalih, jim 

prisluhniti in pomagati pri nalogah in reševanju problemov. Znati mora odkriti probleme in 

vedeti, kdaj je pravi čas za njihovo reševanje. Biti mora dovolj pogumen in ustvarjalen, da uvaja 

določene spremembe. Ni slabo, če ima razvito intuicijo, ker je intuicija tudi zelo dobra stvar, ki 

pomaga pri odločanju. Intuitivnost je ena boljših lastnosti, ki dela vsakega vodjo bolj uspešnega.  
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3 TIMSKO DELO IN KONKURENČNOST PODJETJA 

Vsako podjetje si želi biti boljše od konkurence, ena izmed možnosti za to pa je lahko tudi 

timsko delo. 

3.1 Kaj je konkurenčnost podjetja 

»Konkurenčnost podjetja se izrazi v njegovi sposobnosti, da uspe ob dobri donosnosti za 

podjetje in ob hudi konkurenci na trgu ugoditi vsem zahtevam svojih odjemalcev oz. kupcev.« 

(Mlakar 2012) 

Podjetje mora dobro poznati zahteve in želje svojih odjemalcev in jim poskušati čim bolj 

ustrezati. Kar se da najbolje pa mora znati izkoristiti znanja in sposobnosti zaposlenih, saj lahko 

podjetje le tako postane konkurenčno. Le s primerno strategijo razvoja in primerno 

organizacijsko strukturo lahko podjetje doseže konkurenčno prednost, ki si jo vsako podjetje 

ustvari glede na ostale konkurente na trgu. 

3.2 Kako s timskim delom dosegamo konkurenčno prednost podjetja 

Ena od možnih poti za doseganje konkurenčne prednosti podjetja je lahko prav timska oblika 

organiziranja dela. Timsko delo v podjetju lahko človeški kapital bolje mobilizira kot 

individualno delo. Delo v skupini ima nekaj prednosti pred individualnim delom, posebej pri 

bolj intelektualnih delovnih nalogah ima delo v skupini oziroma timu nekaj prednosti 

(Andrejčič idr. 1994). S timskim delom lahko dosežemo več, ker imajo člani s sodelovanjem in 

skupnimi močmi več idej. Ker delajo skupno in se med seboj spodbujajo, se iz vsakega člana 

izčrpa kar se da največ znanja pri določenih nalogah.  

»Podjetja so bolj kot kdajkoli prisiljena v to, da morajo postati v nečem izjemna, če hočejo 

preživeti. Postati morajo boljša od konkurentov, najti morajo svojo trženjsko nišo, neprestano 

inovirati, biti izjemno fleksibilna.« (Andrejčič idr. 1994) 

Konkurenčnost v današnjem času je vedno večja, zato morajo podjetja poiskati primerno 

rešitev, da jo povečajo. Zato se v zadnjem času vse več podjetij poslužuje timskega dela, saj 

veliko pripomore k uspešnosti in konkurenčnosti. S timskim delom lahko tudi bolj izkoristimo 

človeški kapital in potenciale zaposlenih, sploh pri težkih nalogah. Lahko bi rekli, da je sodobno 

podjetje timsko podjetje (Andrejčič idr. 1994). 

3.3 Kako oblikovati učinkovit tim 

Za uspešen tim, njegovo sestavo in razvoj je zelo pomembna izbira članov in usposabljanje 

tima (Možina 2002, 559). V tim je dobro vključiti ljudi, ki so strokovnjaki na določenem 
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področju, saj imajo tako različna znanja. Vendar to ni rešitev za uspešen tim, saj lahko  pride 

do medsebojnega tekmovanja. Zato je poleg tega potrebno upoštevati tudi značajske in 

osebnostne značilnosti, ki jih ima vsak posameznik in ki lahko pripomorejo k učinkovitemu 

timu. Pomembno je tudi, da imajo člani tima različna stališča in poglede in mnenja na določene 

stvari, da so izvirni in imajo različne talente in spretnosti. Vse te razlike pa naj se kažejo pri 

ustvarjalnosti pri nalogi in ne v medsebojnih konfliktih. Kjer naloga zahteva raznovrstne 

izkušnje in presojo, pa so timi še posebej uspešni. 

Po našem mnenju so najboljši ljudje v timu taki, ki so si podobni med seboj; da imajo podobno 

mišljenje in podobne ideje, ne zdi pa se nam priporočljivo imeti v timu dva zelo močna 

karakterja, ker tako sodelovanje enostavno ne bo izvedljivo. V primeru dveh močnih 

karakterjev ne bo "win-win" situacije, ker se bo vsak od njiju trudil doseči, da bi se upoštevale 

njegove ideje.  

Model učinkovitega tima po Robbins in Judge (2012, 313) v knjigi Organizational behavior. 

Kontekst 

Dovolj sredstev, vodenje in struktura, klima zaupanja, vrednotenje učinkovitosti in sistem 

nagrajevanja. Tim mora imeti zagotovljenih dovolj sredstev, da bo delo potekalo nemoteno. 

Imeti mora dovolj opreme in dovolj časa. Urejeno mora imeti vodenje in strukturo tima. Jasno 

mora biti, kdo je glavni, kdo je vodja tima ter kakšna je vloga posameznega člana v timu. 

Opredeljeno mora imeti učinkovitost, da bodo vedeli, kdaj so uspešni in kdaj ne. Zaupanje je v 

timu zelo pomembno. Urejen sistem nagrajevanja je zelo pomemben. Najbolje je, če dobijo 

kakšno skupno nagrado, na primer večerjo. Nikakor pa ne sme nagrade dobiti samo vodja ali 

samo en član tima (Robbins in Judge 2012). 

Sestava 

Sposobnosti članov, osebnost, delitev vlog, raznolikost članov, velikost timov, fleksibilnost 

članov, prioritete članov. Naloga, ki jo tim dobi, mora biti dovolj težka, da je sploh potrebno 

imeti tim. Za člane mora naloga predstavljati nek izziv, vendar pa mora biti v okviru njihovih 

zmožnosti, da jo bodo lahko opravili. Vsak član mora biti sposoben opraviti določeno nalogo. 

Vsak je zadolžen za točno določeno, specifično nalogo. Člani v timu morajo imeti različne 

osebnosti, različne specifikacije, izkušnje in ideje. Člani se morajo med seboj razlikovati po 

znanju, sposobnostih in spretnostih. Najboljša velikost tima je 6–9 članov, sicer pa je velikost 

tima odvisna od zahtevnosti naloge, ki jo rešujejo. Pri zelo zapletenih je bolje ustvariti več 

timov, kot povečati število članov v enem timu. Člani se prilagajajo timu, da je čim bolj 

uspešen. V glavi mora vsak posameznik imeti skupen cilj in ne sme poskušati uveljaviti svojega. 

Dolgoročno morajo imeti skupne interese, le tako bodo lahko dosegli cilj. Prilagajajo se za 

skupno dobro in so pripravljeni sprejeti tudi kakšno nalogo izven njihovega znanja in smeri. 

Vsak član naj čim bolj izkoristi svoje prioritete (Robbins in Judge  2012).  
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Proces 

Skupni cilji, specifični cilji, timska učinkovitost, nivo konfliktov, deljena odgovornost. 

Pomembna je sinergija: = 1+1+1+1>5. Vsi morajo imeti skupni cilj in zanj so tudi vsi 

odgovorni. Potrebno je vnaprej definirati nek specifični cilj. Vedeti moramo, ali so pogoji za 

učinkovito delovanje tima izpolnjeni. Učinkovitost se kaže v sposobnosti vodje, ali je sposoben 

svoj tim pripeljati do zastavljenega cilja v določenem času. Konflikti v timu so skoraj vedno 

prisotni, saj se velikokrat pojavljajo nasprotja med člani, ali pa med vodjo in člani tima. Bodisi 

zato, ker nočejo sodelovati med sabo bodisi zaradi nepravično razdeljenih nalog. Konflikti pa 

so lahko v določeni meri tudi dobri, saj vnašajo v medsebojne odnose neko razgibanost in izzive 

ter opozarjajo, da gre nekaj narobe in je nekaj potrebno spremeniti. Vendar pa jih mora vodja 

znati obvladovati in reševati. Kritike so zaželene in so namenjene odstranjevanju ovir. Vsak 

član tima ima svojo nalogo, za katero nosi tudi odgovornost. Člani morajo biti seznanjeni z 

nalogo, ki jim je dodeljena. Vedeti morajo, kaj je potrebno postoriti (Robbins in Judge 2012). 

Dejavniki, ki odločajo o učinkovitosti timov (Andrejčič idr. 1994): 

ɠ jasen in navdušujoč cilj; 

ɠ struktura, ki ustreza nalogi; 

ɠ kooperativna klima; 

ɠ usposobljeni člani; 

ɠ spodbudno vodenje; 

ɠ zunanja podpora in priznanje. 

Uspešen tim mora imeti jasno opredeljene cilje in vizijo, ki naj bi bila skupna vsem članom 

tima. Struktura tima je odvisna od delovnih nalog, ki morajo biti jasno opredeljene za vsakega 

člana. Če so timi učinkoviti, bodo hitro obravnavali probleme in prišli do želene rešitve. Če 

člani čutijo neko pripadnost timu, je klima toliko bolj sproščena in tako prevlada nek timski 

duh. Člani naj bi se v timu dobro počutili, si med sabo zaupali, prevladalo naj bi sproščeno 

vzdušje in tudi pretok informacij je lažji. 

Poglejmo si še šest ključnih kvalitet zmagovalnih timov (Tracy in Hudovernik 2002, 213), ki 

so: jasno vodenje, zavezanost k odličnosti, odprto sporazumevanje, skrb za razvoj ljudi, 

selektivne zadolžitve in poudarek na strategiji. Vodja mora znati pokazati, da je glavni in mora 

imeti svojo avtoriteto. Istočasno mora biti dovolj razumljiv, sporazumen in prijazen, da se bo s 

člani tima dobro razumel in bodo imeli občutek, da mu lahko zaupajo. Vodja naj vzpodbudi 

člane, da bodo delali skupno za doseganje cilja. Ustvariti morajo vizijo in strategijo, predvsem 

pa imeti zastavljen cilj, ki ga želijo uresničiti. Pomembno je, da je komunikacija omogočena in 

ni nobenih ovir pri sporazumevanju. Znano je, da so najuspešnejša tista podjetja, kjer se ljudje 

med seboj največ pogovarjajo, pa naj bo to pozitivno ali pa nestrinjanje in prepiri. Pomembno 

je, da ne opravljajo in znajo konflikte reševati. Vsakemu posamezniku je treba omogočiti 

izobraževanje in usposabljanje na osebni ravni, da bodo lahko čim boljše opravljali svoje delo. 
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Tako so tudi delovna mesta razdeljena glede na to, kakšno znanje ima nekdo, da bo čim več 

doprinesel k timu.  

»Vse poslovne dejavnosti povzamemo v treh besedah: ljudje, izdelki in dobiček. Ljudje so prvi. 

Če nimate dobrega tima, si z drugima dvema pojmoma ne morete dosti pomagati.« (Pegg 1996, 

41) 

Ljudje so tisti, ki nekaj spreminjajo. Že ko zaposlujemo delovno silo, bi morali imeti jasno sliko 

v glavi, kateri ljudje bi bili najprimernejši za v našo skupino in kako bi se razumeli z drugimi 

sodelavci. Ljudje so osnovna sila, ki poganjajo neko podjetje. Menimo, da pri izbiri kandidatov, 

v tej kadrovski fazi, so najboljše prve izbire. Če smo izbrali tako skupino, bomo res lahko delali 

in poslovali s pozitivnimi rezultati. Šteje tudi prijaznost in osebnost zaposlenih. Vsakemu kupcu 

so bolj všeč prijazni prodajalci kot vsi ostali. In če imamo bolj negativne zaposlene, moramo 

delati na tem, da spremenimo njihovo poslovno oliko, za človeka samega velja, da ga ne 

moremo pretirano spreminjati. Glede izdelkov, karkoli že proizvajamo ali katerokoli storitev 

izvajamo, vedno se moramo potruditi po svojih najboljših močeh, da bodo naši izdelki kvalitetni 

in stranke zadovoljne. Pogoji dela morajo biti ocenjeni z visokimi ocenami, če želimo, da bodo 

tudi naši zaposleni zadovoljni. Pri prodaji izdelkov/storitev je treba gledati tudi na promocijo, 

če želimo začeti s poslovanjem. Večina podjetij si prav v ta namen ustvari spletne profile. Pri 

dobičku bi morali uporabljati naš razum iz tega razloga, ker si ne smemo privoščiti večjih 

stroškov od prihodka, če želimo poslovati še dolga leta. Pri poslovanju lahko uporabljamo razne 

popuste in akcije (Pegg 1996, 41). 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA POCLAIN HYDRAULICS D.O.O. 

Poclain Hydrauclis, d. o. o. je francosko podjetje, ki je bilo ustanovljeno 31. maja 1976. 

Podružnice ima po celem svetu, v USA, Franciji, Italiji, Kitajski, Indiji, Češki in Sloveniji. Po 

celem svetu ima zaposlenih več kot 1600 ljudi, samo v podružnici v Žireh jih je 275. 

4.1 Predstavitev podjetja 

V podjetju Poclain Hydraulics, d. o. o. se ukvarjajo z oblikovanjem, predelovanjem in prodajo 

hidrostatičnih sistemov in s tem povezanimi storitvami, predvsem za mobilna vozila. Imajo 

proizvodne dejavnosti z visoko stopnjo tehnologije, ki izpolnjujejo visoke kakovosti, stroške, 

dobavo in zahteve v zvezi z okoljem. 

Njihovi osnovni proizvodi so hidravlični agregati, elektronske krmilne enote, ventili, 

hidravlične črpalke in hidravlični motorji (Poclain Hydraulics b. l.). Družba ima potrjenih že 

330 patentov po svetu. V podjetju se srečujejo z domačimi, predvsem pa tujimi dobavitelji. 

Izvoza v tujino imajo 84 %. Izvažajo pa v Francijo, Nemčijo, na Češko, ZDA, Španijo, Italijo, 

Anglijo; Skandinavijo, Benelux ... Samo v Francijo, Nemčijo in Češko izvažajo preko 50 % 

proizvodov (Poclain Hydraulics 2015). 

 

Slika 1: Prodaja 2015 

Vir: Poclain Hydraulics 2015. 

Graf nam razločno prikazuje, da je bila v letu 2014 najvišja prodaja v januarju, juliju ter 

septembru, najnižja pa v avgustu. Če primerjamo leto 2015, je bilo največ prodaje v marcu. 
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Predvidevamo lahko, da bodo poletni meseci precej dobičkonosni, ostalo bodo pokazali 

rezultati. Premica proračuna kaže na nihanja, najnižji proračun je predviden za letošnji avgust, 

potem pa se znova vzpenja.  

4.2 Zgodovina podjetja 

Podjetje Kladivar, d. d., Žiri (Tovarna elementov za fluidno tehniko): 

21. septembra 1949 je krajevna oblast ustanovila Splošno remontno podjetje KLO Žiri. Njen 

namen je bil sodelovati v povojni obnovi in razvoju Žirov, del tega podjetja pa je bila mehanična 

delavnica. V njej so bili zaposleni mojstri in pomočniki, ki so bili izučeni v ključavničarski in 

kleparski obrti, kasneje pa so se jim pridružili še inženirji, tehniki in kovinarji in tako je iz 

delavnice nastala tovarna. Proizvajali so šestila, elemente za avtomatizacijo, danes pa so znani 

predvsem po napravah za fluidno tehniko, zlasti po številnih ventilih, ki se vgrajujejo v velike 

strojne sisteme. 

Poslovali so z dobičkom, njihova prodaja pa je strmo rastla, tako so se leta 1998 uvrstili na 

lestvico 300 največjih izvoznikov v Republiki Sloveniji. Vendar je bilo potrebno za obstoj in 

razvoj podjetja po burnih in nepredvidljivih gospodarskih in političnih dogodkih spremeniti 

metode dela in komuniciranja. Za uspešen prehod v tretje tisočletje je bilo potrebno svoje znanje 

in veščine preusmeriti v dinamične procese, ustvarjene in krmiljenje s pomočjo elektronskih 

pomagal–računalnikov. Posledično je bilo potrebno vlagati v nova znanja, katerega nosilci so 

ljudje. Tu pa je nastal problem, saj je število vpisov na vseh stopnjah izobraževanja kovinarstva 

in strojništva upadala, štipendije so ostajale nepodeljene. Problem so reševali z vzbujanjem in 

zadovoljevanjem potreb za doseganje ciljev ter motivacijo zaposlenih. Vizija razvoja in 

uspešnost podjetja je torej slonela na uspešnem in zadovoljnem delavcu, njihovo poslanstvo pa 

je bilo obdržati dobro ime podjetja, spodbujanje ustvarjalnosti v vseh poslovnih procesih, 

obvladovanje varovanja naravnega okolja ter spoštovanje poslovne etike in etike v medsebojnih 

odnosih znotraj podjetja. S spremembami na trgu podjetje ni več tako uspešno poslovalo, zato 

ga je 8. 11. 2007 prevzelo francosko podjetje Poclain Hydraulics d.o.o. in tako se podjetje tudi 

sedaj imenuje. Spremenili so način dela in poslovanja, uvedli so nekatere novosti, med drugim 

tudi timsko delo. Petdeset let Kladivarja je tako za njimi, pred njimi pa neomejena prihodnost 

(Kladivar Žiri 1999). 

4.3 Vizija in poslanstvo 

Vizijo in poslanstvo podjetje Poclain Hydraulics, d. o. o. sporoča na dva načina (Poclain 

Hydraulics b. l.): 

ɠ biti in ostati vodilni s hidrostatičnimi menjalniki, ki temeljijo na visokem navoru cam 

motorjev; 

ɠ želijo pridobiti močno, trajno in dobičkonosno rast. 
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Središče osrednje pristojnosti za načrtovanje, proizvodnjo in prodajo hidravličnih ventilov in 

električnih krdel znotraj svetovnega širokega omrežja skupine Phoclain Hydraulics, d. o. o. 

Predsednik in izvršni direktor Laurent Bataille (Poclain Hydraulics 2010) je povedal, da si 

skupina Poclain Hydraulics d.o.o. za doseganje svoje vizije in strateških ciljev prizadeva 

ohranjati in razvijati zaupanje svojih strank, delničarjev, poslovnih partnerjev in zaposlenih. 

Kot skupina se zanašajo na svoje zaposlene, vodstveno osebje in direktorje ter njihovo 

zavezanost temeljnim vrednotam in načelom vodenja, saj lahko le tako zagotovimo 

obojestransko koristne poslovne odnose.  

4.4 Opis programov podjetja 

V podjetju imajo štiri programe (Poclain Hydraulics b. l.). V najpomembnejši programu 

izdelujejo hidravlične agregate. Podružnica v Žireh ima največji obseg teh proizvodov. Na sliki 

(Slika 3) je primer enega izmed hidravličnih agregatov. 

 

Slika 2: Hidravlični agregat 

Vir: Poclain Hydraulics b. l. 

Drugi program je program ventilov. Ta se deli na ventile za zaprt tokokrog, ventile za odprt 

tokokrog in na zavorne ventile. Tretji je program motorjev. Imajo tudi program, kjer izdelujejo 

elektronske krmilne enote in še program z izdelavo pump (Poclain Hydraulics b. l.). 
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5 TIMSKO DELO V IZBRANEM PODJETJU POCLAIN HYDRAULICS D.O.O. 

Timsko delo je v podjetju Poclain Hydraulics, d. o. o. osnovnega pomena, brez njega si ne 

predstavljajo poslovanja. S timskim delom se soočajo vsak dan, saj en posameznik ne more 

vsega narediti sam. Imajo odprte pisarne, da se vsi člani med seboj lahko vidijo in lažje delajo 

skupaj, saj je fizična bližina zelo pomembna. Tako med seboj lažje komunicirajo, saj ni 

potrebno hoditi naokrog. Za vsak razvojni projekt je definiran tim, torej en projekt je en tim. 

Imajo različne razvojne projekte, kjer razvijajo izdelke in proces, kako jih razvijati.  

Timsko delo je v podjetju Poclain Hydraulics, d.o.o. prisotno že od nekdaj, v zadnjem času, od 

novembra 2013 pa uvajajo nov način vodenja oziroma novo metodo, ki se imenuje Obeya. 

Uporabljajo jo za pomembnejše projekte. Ta izhaja iz Japonske. Pomeni pa sobo, tako 

imenovano »Obeya room«, v kateri se člani tima dobivajo in komunicirajo med sabo. Člani so 

iz različnih področij; iz nabave, prodaje, trženja, razvoja in tehnologije. Ko se zberejo, med 

sabo delijo informacije in se skupaj odločajo, kaj in kako bodo delali naprej. Ta soba izgleda 

tako, da so v njej table, na njih pa listki. Imajo mesečne in tedenske plane, večinoma se 

osredotočajo na tedenske. Sodelovanje temelji na podlagi pisanja listkov. Vsak član napiše 

listek z neko nalogo, ki jo mora opraviti in z datumom, do kdaj mora to narediti. Listek nato 

prilepi na tablo in tega se mora potem držati. Skupaj se dogovarjajo o datumih, kdaj bo 

posameznik opravil svoj del naloge za določen projekt. Člani povedo vodji, če so ugotovili 

kakšno napako, zaradi katere se bo proces morda zavlekel. Če kdo ne more do določenega roka 

opraviti naloge, mora to sporočiti pravočasno, da tudi ostali to vedo in spremenijo plan. Tudi 

če so naredili prej, morajo to povedati, da ostali lahko prej začnejo s svojim delom. Imajo tudi 

nekaj risb oz. skic izdelkov, da si lažje predstavljajo, ko se pogovarjajo o detajlih za izboljšave. 

Govorijo tudi o raznih ugotovitvah, ki so jih opazili pri testiranjih ali meritvah. Redni sestanki 

vedno potekajo enkrat tedensko, na isti dan in ob isti uri. Tako ima vsak čas, saj sestanek 

načrtuje, naredi urnik in se nanj pripravi, zato ni potrebno izgubljati časa za organizacijo 

sestankov.  

Obeya omogoča čim lažjo komunikacijo in spodbudi aktivnost vseh članov tima. Z lističi čim 

bolj vizualno in barvito prikaže plan dela, zato ne izgubljajo časa z zapisniki. Pomembnejši 

projekti so vodeni z »Obeyo«, pri manj pomembnih pa uporabljajo »ad hoc«, torej se dobijo po 

potrebi, takoj. 

5.1 Analiza okolja podjetja in problemi povezani s timskim delom 

Okolje podjetja lahko razdelimo na notranje in zunanje okolje. Na zunanje okolje podjetje nima 

vpliva. Celovito analizo poslovnega okolja pa naredimo z analizo SPIN: 

a) Prednosti podjetja Poclain Hydraulics, d. o. o.: 

ɠ neodvisno in družinsko podjetje; 

ɠ dobro izobražen in sposoben kader; 
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ɠ dobra motivacija delavcev; 

ɠ inovativnost; 

ɠ širjenje dejavnosti (nov dodaten prostor); 

ɠ svetovno prodajno omrežje; 

ɠ prilagajanje organizacije, procesov in sistemov; 

ɠ dobri medsebojni odnosi; 

ɠ edinstvena tehnologija in hiter tehnološki razvoj; 

ɠ visoka kakovost proizvodov. 

b) Slabosti Poclain Hydraulics, d. o. o.: 

ɠ slabše transportne poti do podjetja zaradi lokacije; 

ɠ kadri so omejeni; 

ɠ smo le vmesni člen v dobavni verigi. 

c) Priložnosti Poclain Hydraulics, d. o. o.: 

ɠ povečati ugled podjetja; 

ɠ sprememba predpisov in standardov; 

ɠ edino podjetje v Sloveniji s takšno dejavnostjo; 

ɠ izboljšanje ali uvedba novih programov, projektov in izdelkov. 

d) Nevarnosti Poclain Hydraulics, d. o. o.: 

ɠ konkurenca (na tujem trgu); 

ɠ vezanost na naročila drugih; 

ɠ neplačniki; 

ɠ recesija/kriza; 

ɠ upad prodaje. 

»Končna strategija je seveda, da gradimo na prednostih, odpravimo pomanjkljivosti, 

izkoristimo priložnosti ter se izognemo nevarnostim« (Kos 2010). 

Podjetje se pri timskem delu sooča z raznimi problemi. Ljudje, ki sodelujejo v nekem 

projektnem timu imajo tudi svoje nadrejene, ne samo vodjo tima. Zato je včasih problem 

razpoložljivost ljudi in njihovega časa, saj imajo še druge naloge in premajhen delež posvečajo 

timu. Tudi med več timi prihaja do borbe za ljudi, saj lahko en član sodeluje v več timih, zato 

so njihovi viri za delo v projektu časovno omejeni. Naslednja slabost je čakanje med projekti. 

Na primer tim mora počakati, da se nek projekt konča, da se opravijo vsi testi in meritve, šele 

potem lahko nadaljujejo z drugim projektom. Veliko časa se porabi za sestanke, kjer se 

dogovarjajo, kako naprej. 
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5.2 Namen in cilji anketne raziskave 

Namen raziskave je analizirati uporabo timskega dela v izbranem podjetju, kaj so njegove 

prednosti in slabosti. Zanimalo nas je, kako pogosto ga uporabljajo in kako so z njim zadovoljni 

zaposleni. Raziskali smo, s katerimi izzivi se podjetje srečuje pri timskem delu ter ali so z njim 

konkurenčnejši od ostalih podjetij. Zanimalo nas je tudi, kakšen vpliv ima timsko delo na 

uspešnost podjetja, na koncu pa smo razvili predloge, kako bi timsko delo lahko še izboljšali.  

5.3 Izvedba raziskave o timskem delu v podjetju 

Za zbiranje podatkov, ki jih potrebujemo za raziskavo, smo se odločili za anketni vprašalnik. 

Anketni vprašalnik je vseboval 10 vprašanj zaprtega tipa, razdelili pa smo ga 25 anketirancem. 

To so bili zaposleni v podjetju na področju razvoja, ki najpogosteje uporabljajo timsko delo.  

5.3.1 Razvoj anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je vseboval tri sklope vprašanj. Prvi del je bil splošni del vprašalnika, drugi 

zadovoljstvo in uspešnost zaposlenih z uporabo timskega dela in tretji pogostost uporabe 

timskega dela. 

Splošni del vprašalnika 

Pri splošnem delu vprašalnika so nas zanimali osnovni podatki, kot so spol, starost in koliko 

časa so anketiranci že zaposleni v podjetju. 

Zadovoljstvo in uspešnost zaposlenih z uporabo timskega dela 

V drugem delu smo se osredotočili na vprašanja, ki so povezana s tem, kako so anketiranci 

zadovoljni z uporabo timskega dela v podjetju in če se jim zdi, da so z njim uspešni. Zanimalo 

nas je tudi, ali mislijo, da so z uporabo timskega dela konkurenčnejši in kakšne prednosti in 

koristi vidijo pri timskem delu. 

Pogostost uporabe timskega dela v podjetju 

V zadnjem delu smo zastavili vprašanja o tem, kako pogosto uporabljajo timsko delo v podjetju 

ter zakaj ga uporabljajo ter s kakšnimi izzivi se pri tem soočajo. 
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5.3.2 Izvedba anketne raziskave 

Anketo smo razdelili med zaposlene iz razvoja in tehnologije, saj tam najbolj pogosto 

uporabljajo timsko delo.  

5.3.3 Rezultati anketne raziskave 

V nadaljevanju so v obliki grafov prikazani odgovori na vprašanja iz ankete. Najprej so nas 

zanimala splošna vprašanja, in sicer spol, starost, in koliko časa so anketiranci že zaposleni v 

podjetju.  

V raziskavi je bilo udeleženih 25 zaposlenih iz podjetja Poclain Hydraulics d.o.o. Na spodnjem 

grafu lahko vidimo, da so skoraj vsi anketiranci v tem oddelku podjetja moškega spola in sicer 

kar 92 %. Ženskega spola jih je zelo malo, le 8 %. Predvidevamo, da je tak izid zaradi same 

dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja, saj so osebe moškega spola bolj izkušene pri razvijanju 

raznoraznih motorjev in pump. 

 

Slika 3: Struktura anketirancev glede na spol 

Glede na starostno strukturo (Slika 4) se je največ anketirancev uvrstilo v razred med 30 in 50 

let, in sicer kar 70 %. Torej lahko vidimo, da je mladih zaposlenih dokaj malo, le 13 %, še manj 

pa je starejše populacije, 8 %.   

92%

8%

Spol

Moški Ženski
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Slika 4: Struktura anketirancev glede na starost 

Na Sliki 5 lahko vidimo, da je največ anketirancev v podjetju zaposlenih manj kot 5 let, kar je 

relativno kratko obdobje (46 %). Za tem je razred nad 10 let, kamor spada kar 37 % Zaposlenih, 

ki so si v tem času pridobili že veliko izkušenj, ki jih delijo z ostalimi, ki so v podjetju krajše 

obdobje. Od 5 do 10 let pa jih je zaposlenih 17 %. 

Slika 5: Čas zaposlenosti v podjetju 

Slika 6 prikazuje zadovoljstvo in uspešnost zaposlenih z uporabo timskega dela. Na vprašanje, 

s kakšno oceno bi ocenili vaše zadovoljstvo z uporabo timskega dela v podjetju, je največji 

delež anketirancev odgovorilo z oceno 3 (54 %), drugi odgovor pa je ocena 4 (34 %). 

Popolnoma zadovoljnih je 8 % anketirancev, 4 % pa jih sploh ni zadovoljna z uporabo timskega 

13%

79%

8%

Starost

Do 30 let Od 30 do 50 let Nad 50 let

46%

17%

37%

Čas zaposlenosti

Manj kot 5 let 5 - 10 let Nad 10 let
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dela. Vidimo, da so v povprečju anketiranci zadovoljni s timskim delom, kar je dobro za 

podjetje samo. Na lestvici pomeni: 1 – da niso zadovoljni, 2 – da so malo zadovoljni, 3 – da so 

srednje zadovoljni, 4 – da so še kar zadovoljni in 5 – da so zelo zadovoljni. 

 

Slika 6: Zadovoljstvo z uporabo timskega dela 

Zanimalo nas je, kaj anketiranci menijo o konkurenčnosti z uporabo timskega dela (Slika 7). 62 

% anketirancev meni, da so z uporabo učinkovitega timskega dela boljši od konkurence. 21 % 

jih meni, da so enako konkurenčnejši kot brez timskega dela. 13 % jih je odgovorilo, da so 

slabši od konkurence, 4 % pa jih je odgovorilo z »ne vem«. S slike 7 lahko razberemo, da jih 

velika večina meni, da so konkurenčnejši z uporabo timskega dela in se zavedajo prednosti in 

jo znajo izkoristiti. 

 

Slika 7: Konkurenčnost z uporabo timskega dela 

4% 0%

54%

34%

8%

Zadovoljstvo z uporabo timskega dela

1 2 3 4 5

62%

21%

4%
13%

Konkurenčnost z uporabo učinkovitega 
timskega dela

Da, boljši smo od konkurence

Smo enako konkurenčnejši kot če ne bi uporabljali timskega dela

Smo slabši od konkurence

Ne vem
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Naslednje vprašanje je bilo namenjeno prednostim, ki jih prinaša timsko delo (Slika 8). 22 % 

anketirancev je odgovorilo, da je največja prednost pri timskem delu, da imajo več idej. Potem 

sledi ustvarjalnost (18 %), sodelovanje z drugimi (17 %), motivacija pri delu (16 %) in boljši 

medsebojni odnosi in komunikacija (16 %). Nekaj manj glasov so namenili možnosti osebnega 

napredovanja (11 %), kar pomeni, da se zaposleni osredotočajo za skupno dobrobit tima, ne pa 

toliko za svoje osebnostne zmožnosti in koristi. 

 

Slika 8: Prednosti timskega dela 

Z vprašanjem, ali s timskim delom dosegajo boljše rezultate (Slika 9), so skoraj vsi anketiranci 

odgovorili z »da« (92 %). Le 4 % jih meni, da so rezultati enaki, prav tako 4 % pa jih je 

odgovorilo z »ne vem«. Nihče ni mnenja, da so rezultati slabši.  

 

Slika 9: S timskim delom do boljših rezultatov 
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Da, dosegamo boljše rezultate Ne, rezultati so slabši Rezultati so enaki Ne vem
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Zanimalo nas je tudi, kako pogosto uporabljajo timsko delo v podjetju (Slika 10). 38 % 

anketirancev uporablja timsko delo večkrat na teden, 33 % anketirancev pa se timskega dela 

poslužuje vsak dan. 21 % anketirancev ga uporablja enkrat na teden, 8 % se timskega dela 

poslužuje večkrat na mesec, prav nihče pa ga ne uporablja samo večkrat letno. Vidimo, da 

timsko delo uporabljajo zelo pogosto, ker je to v njihovem podjetju zelo pomembno. Brez 

timskega dela si ne predstavljajo poslovanja, še posebej v oddelku razvoja in tehnologije. 

 

Slika 10: Pogostost uporabe timskega dela 

Timskega dela se večina poslužuje zato, ker v timu hitreje pridejo do končnega rezultata – tako 

jih je odgovorilo kar 45 %. Drugi najpogostejši razlog je bil, ker tako dosegajo boljše rezultate 

(24 %), tretji razlog pa da se česa novega naučijo od drugih (17 %). Kar 14 % pa jih je 

odgovorilo, da se timskega dela poslužujejo zato, ker nimajo druge izbire. Velika večina vidi 

prednost z uporabo timskega dela in jih zna dobro izkoristiti. Tisti anketiranci, ki  so odgovorili, 

da ga uporabljajo zato, ker nimajo druge izbire, pa lahko morda škodujejo delu v timu in širijo 

negativno energijo med ostalimi, saj ne vidijo njegove koristi. 

 

Slika 11: Zakaj se poslužujete timskega dela 
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Zanimalo nas je tudi, kakšen odnos ima vodja do članov tima (Slika 12). Skoraj vsi so 

odgovorili, da jih vodja spodbuja in usmerja (60 %). Velik delež je dobil tudi odgovor, da jim 

priskoči na pomoč (20 %) ter da upošteva njihove želje (14 %). Le 3 % anketirancev je 

odgovorilo, da jih vodja ne posluša in prav tako 3 %, da jim samo ukazuje. Nihče pa ni 

odgovoril, da jim vodja nasprotuje. Lahko razberemo, da imajo v podjetju dobre vodje timov, 

saj ima velika večina anketirancev pozitivno mnenje o njih. 

 

Slika 12: Kakšen je vodja tima 

Glede konfliktov v podjetju (Slika 13), so skoraj vsi anketiranci odgovorili, da so se že soočili 

s konfliktom (92 %). Le 4 % jih je odgovorilo z »ne«, prav tako 4 % pa z »ne vem«. Konflikti 

v timu so nekaj povsem običajnega, zato je ta odgovor logičen. Konflikti pa ne pomenijo vedno 

nekaj slabega, lahko so tudi dobronamerni, le pravočasno jih je potrebno rešiti.  

 

Slika 13: Konflikti v timu 
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Kot razlog za konflikt (Slika 14) jih je največ odgovorilo, da so se s konfliktom soočili zaradi 

slabe komunikacije (50 %). Drugi najpogostejši razlog za konflikt je nejasnost nalog (29 %). 

21 % jih je mnenja, da je glavni razlog prelaganje krivde na drugega, nihče pa ni navedel razloga 

nepravične razdelitve nalog. 

 

Slika 14: Razlog za konflikt 

Iz Slike 15 lahko razberemo, da največji izziv anketirancem predstavlja različnost 

posameznikov, in sicer 67 %. Drugi razlog je pomanjkanje sposobnosti posameznika (25 %), 4 

% anketirancev je mnenja, da je največji izziv posameznikova negativna naravnanost in prav 

tako jih je 4 % odgovorilo, da je izziv nezaupanje in strah. V vsakem timu imajo ljudje različne 

osebnosti, zato zelo velik izziv ustvariti tim, ki bo učinkovito deloval. 

 

Slika 15: Izzivi pri timskem delu 

50%

0%

29%

21%

Razlog za konflikt

Slaba komunikacija Nepravična razdelitev nalog

Nejasnost nalog Prelaganje krivde na drugega

4%

25%

67%

4%

Izzivi pri timskem delu

Posameznikova negativna naravnanost za delo v timu

Pomanjkanje spodobnosti posameznika za delo v timu

Različnost posameznikov

Nezaupanje in strah



 

32 

5.4 Analiza in interpretacija rezultatov  

Ugotovili smo, da so v timu skoraj vsi člani moškega spola in da so člani stari med 30 in 50 let. 

Torej v timu ni veliko mlajše populacije, prav tako pa tudi ne malo starejše. Največ anketirancev 

je v podjetju zaposlenih manj kot 5 let, kar je relativno malo, veliko jih je pa zaposlenih že več 

kot 10 let in so si že pridobili izkušnje za delo v timu. Pri zadovoljstvu z uporabo timskega dela 

smo dobili visoke rezultate, saj so skoraj vsi zadovoljni s timskim delom, zato so tudi uspešnejši 

in bolj motivirani, saj jim je to všeč. Na vprašanje o konkurenci vidimo, da je velika večina 

anketirancev mnenja, da so z učinkovito uporabo timskega dela konkurenčnejši. Pri prednostih 

jih je največ na prvo mesto postavilo odgovor, da s timskim delom pridobijo več idej. Vsak 

posameznik ima različna tehnična znanja, drugačne izkušnje in s spodbujanjem drug drugega 

imajo veliko več idej, kot če bi delali individualno. Tako je tudi dinamika dela dobra in imajo 

zelo različen način dela. 

Skoraj vsi člani so odgovorili, da s timskim delom dosegajo boljše rezultate. Tukaj vidimo, da 

so zadovoljni s takim načinom dela in se zavedajo njegove prednosti in jih znajo izkoristiti. 

Večina članov timsko delo uporablja vsak dan, ali pa vsaj večkrat na teden, saj si brez timskega 

dela podjetje ne predstavlja delovanja. Skoraj vsi člani so odgovorili, da jih vodja tima spodbuja 

in usmerja, drugi najpogostejši odgovor je bil, da jim priskoči na pomoč. Vidimo, da vodje 

timov dobro opravljajo nalogo in znajo biti prijazni do svojih članov, kar je najpomembnejše. 

Pri vprašanju, zakaj se poslužujejo timskega dela, je najpogostejši odgovor, ker v timu hitreje 

pridejo do končnega rezultata, drugi pa zato, ker dosegajo boljše rezultate. S timom se pridobi 

na času, kar pa je zelo pomembno. Tako vidimo, da se zaposleni zavedajo prednosti sodelovanja 

v timu in čutijo večjo pripadnost za to, saj vedo, da bodo naloge opravili boljše, kot če ne bi 

uporabljali timskega dela. Velik odstotek anketirancev se je že soočilo s konfliktom. Odgovor 

je dokaj logičen, saj so konflikti v timu nekaj vsakdanjega, saj so si ljudje različni in imajo 

različna mnenja, vsak pa si želi uveljaviti svojega. Večina se jih je s konfliktom soočila zaradi 

slabe komunikacije, zato je potrebno dati velik poudarek na kvalitetnem in pravočasnem 

sporazumevanju v timu. Razlog za konflikt je tudi nejasnost razdeljevanja nalog, za kar pa je 

odgovoren vodja. Njegovo vodenje mora biti jasno in natančno, da vsak član ve, kaj je njegova 

zadolžitev. Največji izziv jim predstavlja različnost posameznikov, saj je zelo težko ljudji z 

različnimi karakterji združiti skupaj v tim, ki bo učinkovito deloval. Velik izziv je tudi 

pomanjkanje sposobnosti posameznika, da dela v timu, saj marsikdo nima še dovolj izkušenj in 

znanja, da bi kakovostno opravljal zadane naloge in veliko prispeval v timu. Ljudje morajo biti 

zainteresirani za delo v timu in potrebno je doseči, da se zavedajo, zakaj je potrebno nekaj 

narediti in si tudi sami želijo to narediti. Morajo verjeti v to in si zadati cilj sami pri sebi, da 

bodo opravili določeno nalogo. 
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5.5 Ugotovitve in predlogi za izboljšave 

V podjetju bi lahko naredili precej izboljšav za še boljše timsko delo. Prva izboljšava, ki bi jo 

v podjetju lahko uvedli, so timbildingi. Teh trenutno nimajo, se pa zavedajo, da bi bili koristni. 

Timbilding pomeni neko druženje, na primer izlet celotnega tima, večerja, zabava. Bistvo je, 

da tim nekaj počne skupaj. S tem se tim še bolj poveže, saj vlada sproščeno vzdušje. 

Potem je izboljšava glede zrelosti članov. Potrebno je izbrati prave ljudi, ki si želijo biti del 

tima in bi bili zainteresirani za opravljanje nalog. V podjetju bi bilo potrebno izboljšati zrelost 

članov tima, saj nekateri timskega dela ne jemljejo dovolj resno. Doseči bi morali, da bi se vsak 

zavedel, da je njegovo delo pomembno in bi si želel sodelovati. Ljudje, ki so že dalj časa del 

tima so takega dela že navajeni, tisti, ki pa so novejši, pa se bodo morali še privaditi in pridobiti 

izkušnje. S tem bi bilo tudi manj nesporazumevanja in konfliktov. To v podjetju lahko izboljšajo 

le s pogostimi sestanki in motivacijo s strani vodje, da bi poskušal predvsem novejše člane čim 

bolj aktivno vključiti v tim in jih primerno nagraditi za njihovo delo. 

Tretja izboljšava, ki jo zadnje čase sicer že vpeljujejo, pa je »visual management« (vizualni 

management), torej Obeya, o katerem smo že pisali. S tem so predvidene naloge in zadolžitve 

veliko bolj pregledne, saj so obarvane. Manj časa se porabi, kot če bi delali zapisnik. Vsak 

posameznik ve, kaj mora storiti. 

Naslednja izboljšava bi bila tudi ta, da bi spremljali kariero posameznika, saj bi le tako vedeli, 

kaj je le ta počel, preden se je zaposlil v podjetju. Vedeli bi, ali se je že soočil s timskim delom 

in ali je bil pri tem uspešen. Glede na to, da je podjetje timsko usmerjeno, je potrebno izbrati 

tudi take ljudi, ki jim timsko delo ni tuje. 

Izboljšali bi lahko tudi izobraževanje zaposlenih s področja timskega dela in komunikacije. 

Zaposlene bi seznanili s prednostmi uspešnega timskega dela, da bi se jih še bolj zavedali in se 

trudili biti uspešni in konkurenčnejši na svojem področju. 
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6 SKLEP 

V današnjem času so timi v podjetju zelo pogosti, saj lahko tako boljše izkoristijo človeški 

potencial. Znanje zaposlenih pa je zelo pomemben vir organizacije za doseganje konkurenčne 

prednosti, ki pa je ključnega pomena za uspešno poslovanje. Vsak posameznik ima drugačen 

karakter, drugačna znanja in sposobnosti, zato pogosto prihaja do konfliktov. Vodja v timu naj 

bi v konfliktih posredoval in jih obvladoval. Za sporazumevanje med člani tima je komunikacija 

ključnega pomena, saj si le tako lahko izmenjujejo določena mnenja in si med seboj delijo 

znanje in izkušnje. 

Cilj naloge je bil predstaviti prednosti timskega dela, s pomočjo katerega si lahko podjetje 

pridobi konkurenčno prednost. V prvem delu zaključne projektne naloge smo predstavili teorijo 

o timskem delu. Navajali smo različne definicije avtorjev in opisovali pojme o konkurenčnosti, 

komunikaciji, ustvarjalnosti in vlogi vodje v timu. Drugi del pa je empirični del, kjer smo 

opravili raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga izvedli v podjetju Poclain 

Hydraulics, d. o. o. Podjetje je že dalj časa bolj usmerjeno na timsko delo kot na samostojno, 

posamezno delo. Za nekoga, ki je rojen za delo v timu, je to podjetje pravo za zaposlitev. 

Zanimalo nas je, kako pogosto uporabljajo timsko delo, kako so zaposleni z njim zadovoljni in 

s kakšnimi izzivi se srečujejo. 

S pomočjo analize odgovorov iz anketnega vprašalnika 25 anketiranih smo dobili rezultate o 

timskem delu v podjetju. Iz anketnega vprašalnika je bilo razvidno, da velika večina članov 

tima meni, da so z uspešnim timskim delom boljši od konkurence. To je za podjetje pozitivno, 

saj pomeni, da se zaposleni zavedajo prednosti timskega dela in ga z veseljem uporabljajo. 

Vendar pa jih je kar nekaj odgovorilo, da so enako konkurenčnejši kot brez timskega dela. 

Obstaja torej možnost, da anketiranci niso bili ravno iskreni pri reševanju anketnega 

vprašalnika, ali pa se ne zavedajo prednosti timskega dela, saj to podjetje brez učinkovitega 

timskega dela nikakor ne bi moglo uspešno poslovati. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! Sem Ines Kavčič in sem študentka Fakultete za management v Kopru. V svoji 

zaključni projektni nalogi z naslovom Timsko delo kot vir konkurenčnosti v izbranem podjetju 

delam raziskavo o timskem delu v podjetju Poclain Hydraulics. Vaše sodelovanje v anketnem 

vprašalniku mi bo zelo pomagalo pri raziskavi, zato prosim, če odgovorite na spodnja vprašanja, 

ki vam bodo vzela 5 minut časa. Anketa je anonimna, rezultate anketnega vprašalnika pa bom 

uporabila izključno za pisanje naloge. Že v naprej se Vam zahvaljujem za odgovore. 

SPLOŠNI DEL VPRAŠALNIKA: 

1. Spol: 

a) Ž               

b) M 

2. Starost: 

a) Do 30 let 

b) Od 30 do 50 let 

c) Nad 50 let       

3. Koliko časa ste zaposleni v podjetju? 

a) Manj kot 5 let 

b) 5–10 let 

c) Nad 10 let 

TIMSKO DELO: ZADOVOLJSTVO IN USPEŠNOST ZAPOSLENIH Z UPORABO 

TIMSKEGA DELA 

1. S kakšno oceno bi ocenili vaše zadovoljstvo z uporabo timskega dela v podjetju? (1 pomeni 

da niste zadovoljni, 5 pa da ste zelo zadovoljni). 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

2. Ali menite, da ste z uporabo učinkovitega timskega dela konkurenčnejši od ostalih podjetij? 

a) Da, boljši smo od konkurence. 

b) Smo enako konkurenčni, kot če ne bi uporabljali timskega dela. 
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c) Smo slabši od konkurence. 

d) Ne vem. 

3. Kakšne prednosti in koristi vam prinaša timsko delo? (Odgovore razvrsti po pomembnosti: 

6 je najbolj pomembno, 1 pa najmanj pomembno). 

     Sodelovanje z drugimi 

     Več idej 

     Ustvarjalnost 

     Motivacija pri delu 

     Boljši medsebojni odnosi in komunikacija 

     Možnost osebnega napredovanja 

4. Ali menite, da z učinkovitim timskim delom dosegate boljše rezultate pri delu, kot če bi delali 

individualno? 

a) Da, dosegamo boljše rezultate. 

b) Ne, rezultati so slabši. 

c) Rezultati so enaki. 

d) Ne vem. 

POGOSTOST UPORABE TIMSKEGA DELA 

5. Kako pogosto uporabljate timsko delo? 

a) Vsak dan 

b) 1x na teden 

c) Večkrat na teden 

d) Večkrat na mesec 

e) Večkrat na leto 

5. Zakaj se poslužujete timskega dela? (možnih je več odgovorov) 

a) Ker nimam druge izbire. 

b) Ker s timskim delom dosegam boljše rezultate. 

c) Ker v timu hitreje pridemo do končnega rezultata. 

d) Ker se česa novega naučim od drugih. 
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6. Kakšen odnos ima vodja tima do ostalih članov? (možnih je več odgovorov) 

a) Spodbuja in usmerja. 

b) Priskoči na pomoč. 

c) Upošteva njihove želje. 

d) Ne posluša. 

e) Nasprotuje. 

f) Samo ukazuje. 

8. Ste se že kdaj soočili s konfliktom? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

9. Če ste v prejšnjem odgovoru odgovorili z DA, kateri je najpogostejši razlog za nastanek 

konflikta: 

a) Slaba komunikacija. 

b) Nepravična razdelitev nalog. 

c) Nejasnost nalog. 

d) Prelaganje krivde na drugega 

10. S kakšnimi izzivi se soočate pri timskemu delu? 

a) Posameznikova negativna naravnanost za delo v timu. 

b) Pomanjkanje sposobnosti posameznika za delo v timu. 

c) Različnost posameznikov. 

d) Nezaupanje in strah. 

 

 


