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III 

 

POVZETEK 

 

Podjetja za obstanek na trgu potrebujejo nove zamisli, hitro odzivnost na dogajanje in 

neprestano prilagajanje potrebam potrošnikov. Zato velik poudarek pripisujemo ljudem, ki 

delujejo znotraj podjetja, saj z njihovo medsebojno povezanostjo dosegamo boljše rezultate. 

Vodenje ljudi znotraj podjetja je učinkovitejše, kadar so zaposleni motivirani za delo, čutijo 

pripadnost k skupnemu cilju in se v interakciji z drugimi dobro razumejo. Izhodišče zaključne 

projektne naloge je potreba po sistematičnem vodenju projektov v podjetju Delamaris, d. o. o. 

ter predstavitev modela IPMA-PMA za ocenjevanje vodstvenih sposobnosti in zadovoljstva 

zaposlenih. Raziskali smo vodenje projektov v podjetju in načine vodenja sodelavcev v 

projektnih timih. Rezultati kažejo, da vodja ima veliko izkušenj na področju vodenja in 

usmerjanja sodelavcev. Omenjene sposobnosti vodijo k doseganju zastavljenih ciljev in 

povečujejo celovito delovanje članov tima.  

 

Ključne besede: vodenje projektnih timov, timsko delo, medsebojna komunikacija in odnosi. 

 

 

 

SUMMARY 

 

In order companies survive in challenging market need new innovations, ideas and quick react 

to situation and constantly improving and adapting to the customers needs. Therefore, great 

emphasis is attributed to employee who works within the company; because of their 

interconnectivity achieve better results. Management of people within the company is more 

effective when employees are motivated to work, feel loyalty towards a common goal, and in 

interaction with other well understood. The starting point of my diploma thesis is the need for 

the systematic management of projects in the company Delamaris and a demonstration model 

of IPMA-PMA to assess management skills and employee satisfaction. We analyze the 

project management in the company and ways of leadership in project teams. The results 

show that the leader has a lot of experience in managing and directing staff. These abilities 

lead to achieving these goals and increase the overall functioning of the team members. 

 

Keywords: management of project teams, teamwork, interpersonal communication and 

relationships. 

 

UDK: 005.8:316.77(043.2) 
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1 UVOD 

Podjetja za dolgoročni uspeh potrebujejo inovativne rešitve za doseganje konkurenčnosti na 

trgu. S tem je povezano vsakodnevno izvajanje poslovnih aktivnosti podjetij v obliki 

projektov, ki pomenijo  izziv vodji in članom projektnega tima. Za uspeh projektov je 

pomemben usmerjajoči vodja, ki ima strokovno znanje in izkušnje, ki jih pridobiva ob 

neposrednem timskem delu. Izpostaviti je potrebno medosebne odnose med člani tima in 

kakovost medosebne izmenjave kamor prištevamo naslednje: kakovost komuniciranja in 

izmenjave informacij, znanj, profesionalnih in osebnih izkušenj med člani projektnega tima 

(Kobolt 2012, 6). 

Akterji v projektnem timu so ljudje z različnimi pričakovanji, izkušnjami, znanji, vrednotami, 

zato ne gre zanemarjati teh lastnosti, saj lahko to privede do nezadovoljstva znotraj 

sodelovanja. »Dober in pravi tim je zelo enoten in dovršen, zato je prej podoben zgledni 

družini kot pa samo obliki poslovne organiziranosti zaposlenih.« (Mihalič 2007, 51) 

Kakovost odnosov med člani tima se izraža na različne načine. Prepoznavamo jo v 

značilnostih komunikacije in interakcije, v načinih, kako se člani dogovarjajo o ciljih dela, 

kako delijo delovne naloge, rešujejo konflikte in organizirajo delo. Pokazatelj kakovosti med 

člani tima nam pove, v koliki meri so pripravljeni razmišljati in govoriti o tem, kaj se med 

njimi dogaja. Procesu refleksije dogajanja in odnosov med člani timov je namenjena posebna 

oblika supervizije – timska supervizija, katere cilj je prispevati k bolj kakovostnem delu 

timov. V vsakem timu se nenehno odvijajo raznovrstne interakcije in komunikacije, ki jih 

vsak član doživlja in interpretira po svoje, praviloma v skladu s predhodnimi izkušnjami ter 

glede na to, kako ocenjuje svoj položaj v timu. Vsak pretekli dogodek, ki se je  v timu zgodil 

in je bil članu pomemben, ter vsi zanj pomembni odnosi so individualno obarvani. Zato je 

doživljanje kakovosti in odnosov v timu izrazito osebno in od člana do člana različno (Kobolt 

2012, 6). 

1.1 Opredelitev problema 

Osnovni obravnavan problem v tej raziskavi je bil, kako naj podjetje na osnovi  analize 

vodenja in izkušenj minulih projektov s poudarkom na vodenju sodelavcev razvije predloge 

učenja in izboljšav ter prenos izkušenj na vodenje projektov v bodoče, da bi na področju 

vodenja projektov dosegali boljše rezultate. 

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen raziskave je bil analizirati področje vodenja projektov s poudarkom na analizi vodenja 

in vključevanja sodelavcev v projektno timsko delo. Analizirali smo vodstvene sposobnosti 

vodje projektnega tima, raziskali kriterije, po katerih se vodja odloča za izbor članov 
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projektnih timov, in v kakšni meri in na kakšen način so sodelavci bili vključeni v projektno 

timsko delo, saj je to eden izmed ključnih pogojev za odličnost vodenja projektov. Raziskali 

smo aktualno domačo in tujo literaturo s tega področja, opredelili ključne pojme na področju 

vodenja projektnih timov ter spoznanja aplicirali na konkreten primer projektnega tima v 

panogi živilske industrije. Ob tem smo se v raziskavi opirali na smernice, ki jih določa 

mednarodno priznani model za doseganje odličnosti vodenja projektov po modelu IPMA-

PMA (Ipma 2012). 

Cilj naloge je bil, da teoretična spoznanja in ugotovitve analize vključimo v zasnovo razvoja 

predlogov za projektno timsko delo s poudarkom na vodenju sodelavcev ter za konkretno 

organizacijo predlagamo ukrepe za doseganje odličnosti vodenja projektov in sodelavcev. Na 

primeru konkretno izbrane organizacije v panogi živilske industrije smo izvedli raziskavo o 

vodenju projektov s poudarkom na vključevanju in vodenju sodelavcev, članov projektnega 

tima, na projekte in s pomočjo ugotovitev preverili ustreznost vodenja sodelavcev po merilih, 

ki jih določa za odličnost vodenja projektov mednarodno priznani model IPMA-PMA. 

1.3 Predvidene metode pri doseganju rezultatov 

V teoretičnem delu zaključne projektne naloge smo raziskali področje vodenja projektov s 

pomočjo obstoječe literature in internetnih virov.  Metode, ki so bile uporabljene pri 

raziskovanju področja vodenja sodelavcev v projektnih timih, so bile naslednje:   

- metoda deskripcije; 

- metoda analize; 

- metoda komparacije; 

- metoda študije primera. 

Z metodo deskripcije smo opisali delovanje projektnih timov in vključenost posameznikov v 

njih. Predstavili smo delovanje podjetja in vlogo projektov ter kreiranje in vodenje projektnih 

timov. 

Študijo primera smo uporabili v konkretni organizaciji kot podlago za zbiranje podatkov na 

konkretno izvedenih projektih v podjetju. Vključili smo sodelavce, člane projektnih timov, 

kakor tudi vodjo projektov. 

Z metodo analize zbranih podatkov (intervju, vprašalniki) članov tima in vodje smo dokazali 

odličnost v projektnih timih ter doseganje zadanih rezultatov. 

Metodo komparacije smo uporabili, ko smo primerjali rezultate pridobljene s strani vodje 

(vprašalniki) do članov tima in obratno. Prav tako smo primerjali skladnost dobrih praks in 

dejanskega stanja vodenja projektov v izbrani organizaciji. 
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2 PROJEKTI IN PROJEKTNO TIMSKO DELO 

Timsko delo je skupinsko delo samostojnih članov. Vsak član tima 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 saj člani tima se zavzemajo za doseganje cilja 

podjetja (Mayer 2001, 28). 

Za tim je značilno vzpostavljanje horizontalnih odnosov, ki temeljijo na jasni osebni in 

strokovni identiteti vsakega člana, a hkrati tudi na zmožnost razumevanja drugačnosti vseh 

vpletenih (Mayer 2001, 28). 

Delo v timu združuje težko združljivi sestavini: zahtevo po povezovanju in nujnost 

drugačnosti med člani. Prav tako terja od članov samostojnost in odgovornost in ne razdvaja, 

saj le te lastnosti prispevajo k učinkovitosti celotnega tima (Mayer 2001, 29). 

2.1 Opredelitev projekta in projektnega tima 

»Projekt je kombinacija organizacijskih potencialov, združenih z namenom ustvariti določeno novost, 

ki bo podjetju zagotavljala sposobnost oblikovanja in uresničevanja strategije. Vsi projekti imajo 

določen življenjski ciklus in potekajo kot zaporedje posameznih faz.« (Hauc 2002, 26) 

Podjetja in druge organizacije izvajajo projekte za doseganje strateških, razvojnih ali drugih 

poslovnih ciljev. S projektom dosežemo cilj, ki si smo si ga zadali pred njegovo pripravo 

zagona in izvajanjem. Osnovna značilnost cilja je, da ga najpogosteje povezujemo s časom, v 

katerem naj bi ga dosegli (Hauc 2002,  23-30). 

Za izvedbo projektov je potrebno zagotoviti projektno organizacijo znotraj celovite 

organizacije. Nekatere projekte ali dele le-teh pa podjetja – organizacije ne izvajajo same, 

ampak morajo zaradi pomanjkanja znanj, izkušenj, opreme in drugih zmogljivosti ali zaradi 

ekonomskih razlogov naročiti njihovo izvajanje pri zunanjih specializiranih organizacijah –

projektni out-sourcing (Hauc 2002, 23). 

Tim sestavljata najmanj dva posameznika (ali več), ki se pri opravljanju nalog in del, 

reševanju težav in učenju medsebojno dopolnjujeta, ki sta se sposobna kadarkoli medsebojno 

zamenjati v vlogah in ki v rezultatih svojega delovanja medsebojno sodelujeta. Mihalič (2007, 

50)  trdi, da se marsikdo ne strinja z zgornjo trditvijo, vendar poslovna praksa kaže, da dvojica 

lahko deluje po vseh načelih dobrega tima, celo več: ravno na primerih dvojic največkrat 

zasledimo najvišje stopnje sodelovanja.  
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2.2 Vrste projektnih timov 

V malih podjetjih gre pogosto za samo en tim, vendar to ni najpriporočljivejše, saj je timska 

razgibanost v tem primeru zelo majhna in posledično nimamo možnosti za oblikovanje 

najboljših timov, saj to na začetku zahteva zelo pogosto prehajanje članov iz tima v tim, 

preden se oblikujejo dokončni timi. Mihalič (2007, 51) meni, da je to tudi vzrok, zakaj ne 

smemo že na začetku dokončno definirati tima glede na člane in število članov, ampak 

izberemo samo osnovno obliko tima. 

Za mala podjetja je najpriporočljivejše, da se odločimo za delovne time, kateri člani bodo 

povezani glede na medsebojno dovolj povezano in odvisno delo, vzporedno z njimi pa 

tvorimo tudi občasne projektne time, glede na krajše oz. daljše projekte. To pomeni, da je isti 

zaposleni lahko član enega stalnega delovnega tima in obenem član več drugačnih 

oblikovanih občasnih projektnih timov. Za projektne time velja, da se oblikujejo ob 

posameznih projektih, ob njihovem zaključku pa prenehajo delovati, trdi Mihalič (2007, 51). 

V velikih in srednje velikih podjetjih pa se srečujemo z stalnimi delovni timi, stalnimi 

vodstvenimi timi, začasnimi delovnimi timi, začasnimi projektnimi timi. Omeniti je potrebno 

tudi virtualne time (e-time), ki so primerni tako za mala podjetja kakor tudi za srednja in 

velika podjetja. Oblikujemo jih, kadar imamo v podjetju uvedeno delo na domu. Člani tima so 

med sabo povezani z informacijsko tehnologijo (elektronska pošta, medmrežje). Pri e-timih, 

kjer se posamezniki ne srečujejo, ampak izvajajo izključno e-delo in e-učenje, težko 

dosežemo visoko stopnjo medsebojne povezanosti, ki je odločilna za delovanje dobrega tima 

(Mihalič 2007, 51). 

2.3 Načrtovanje in razvoj projektnega tima 

Kobolt (2012, 7) meni, da tim lahko doseže cilj in zadovolji pričakovanja in potrebe članov le 

v primeru razvoja emocionalne klime. Gre za skupinsko-dinamične procese, ki odnose med 

člani po eni strani habituirajo (stabilizirajo), omogočajo razvidne in jasne komunikacije ter 

večajo vzajemnost podpore med člani.  Timi se razvijajo postopno bodisi skozi srečevanje in 

sodelovanje. Prav tako so odnosi v timu, ki deluje dalj časa, morda že leta, drugačni od 

odnosov v timu, ki se je pravkar oblikoval.  

 

Tuckman (1965, po Tacer 2012, 16) govori o procesu razvojnega timskega dela; v fazah 

razvoja nam prikaže situacije, s katerimi se srečujemo v delovnem okolju, ko smo vključeni v 

različne time. Oblikovanje, viharjenje, stabiliziranje, izvrševanje in zaključevanje (slika 1) so 

faze razvoja tima, skozi katere prepozna problematiko, iskanje rešitev, načrtovanje dela, 

spoprijemanje z izzivi in zagotavljanje rezultatov.  
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Slika 1: Faze v razvoju timskega dela 

Vir: Tacer 2012, 16. 

 

 

V nadaljevanju so razvojne faze timskega dela s slike 1 predstavljene podrobno (Tacer 2012, 

16).  

- Oblikovanje tima je začetna faza, ko se člani tima spoznavajo med seboj in z nalogo. 

Člane tima vodi želja po sprejetosti med seboj in z nalogo, zato se izogibajo konfliktom. 

Tim se usklajuje o ciljih projekta, organizira delo, si izmenjuje informacije; vsak član tima 

v tej fazi tudi zbira vtise in si ustvarja mnenja o drugih članih. Vodje v tej fazi želijo 

pridobiti avtoriteto, zato so nagnjeni k odrejanju nalog.    

   

- Viharjenje: razvijejo se različni pogledi na timsko delo, vloge, procese, probleme, načini 

dela in vodenje tekmujejo za pozornost. Člani tima v tej fazi soočijo svoje poglede in  

nekateri timi hitro preidejo v naslednjo fazo, drugim pa se ta faza vleče skozi celoten 

projekt. 

 

- Stabiliziranje je tretja faza razvoja tima, ko so člani tima usklajeni glede cilja in imajo 

skupen načrt dela. Nekateri člani so opustili svoje zamisli in se prilagodili timu. Vsak član 

ima svojo odgovornost in deluje skladno s ciljem. 

 

- Izvrševanje: tim je v tej fazi zelo produktiven, saj člani delujejo kot celota, delo poteka 

gladko, posamezniki so motivirani in kompetentni. 

 

- Zaključevanje je zadnja faza v razvoju tima in vključuje zaključevanje naloge in 

razpustitev tima ali dodelitev novega projekta.  

Oblikovanje 

Viharjenje 

Stabiliziranje 

Izvrševanje 

Zaključevanje 
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Zaporedje faz je podobno navedenemu, vendar se tim lahko vrne v določeno fazo. Če se v fazi 

izvrševanja pojavi neki nov problem, se bo morda tim zopet vrnil v fazo viharjenja, kjer bodo 

tekmovali različni pogledi na položaj. Sprememba vodstva ravno tako povzroči, da se tim 

vrne v fazo viharjenja. Tim lahko kakšno fazo tudi zelo skrči, na primer faza oblikovanja je 

lahko izjemno kratka, če je tim v preteklosti že delal skupaj (Tacer 2012, 16). 

 

Tacer (2012, 17) poudarja, da delo vodij pomaga, da svoj tim varno pelje skozi izzive 

posameznih faz. V fazi oblikovanja je ključnega pomena, da vodja razjasnjuje cilje. V fazi 

viharjenja, ki je kompleksnejša, naj vodja gradi dobre odnose med člani tima, zagotavlja 

podporo in pozitivno naravnanost. Koristno je, če vodja pojasni faze v razvoju timskega dela, 

saj tako člani so seznanjeni, kaj se dogaja, in imajo pozitivna pričakovanja, da se bo timsko 

delo kmalu izboljšalo. V fazi stabiliziranja naj vodja podpira člane tima za prevzemanje 

odgovornosti k poti do cilja. V izvršitveni fazi je ključno, da je vodja sposoben delegirati 

delo, saj tim kompetentno in motivirano opravlja delo. Zaključna faza pomeni praznovanje 

dosežkov, ki utrdi pozitivna stališča članov tima do izkušnje pravkar zaključenega projekta.  

2.4 Značilnosti učinkovitih projektnih timov 

»Strokovno usposobljenost je relativno lahko opredeliti. Veliko večje težave so pri opredeljevanju 

osebnostnih lastnosti, ki so pri timskem delu enakovredne strokovnim.« (Rozman, Kovač in Koletnik 

1993, 211, cit. po Kobolt 2012, 8) 

 

Brajša (1996, po Kobolt 2012, 8) ugotavlja, da člani tima so skupaj ustvarjalnejši, povezani so 

na razumski in čustveni ravni, sposobni so razmišljati vsak zase in tudi skupaj. Poslušajo drug 

drugega in so sposobni metakomunikacije. 

 

Iz angleškega izraza TEAM pomeni: T – together – skupaj,  E – everyone -  vsak, A – achieve 

– doseže , M – more – več (Brajša 1996, po Kobolt 2012, 8). 

 

K delovanju tima prispeva: ( Brajša 1996, po Kobolt 2012, 8) 

 

- medosebna pripadnost članov, 

- kakovost vzpostavljenih odnosov med njimi, 

- raven in kakovost komunikacije in medsebojnega prilagajanja, 

- načini reševanja konfliktov, dogovarjanje in spoštovanje dogovorov, 

- izvajanje in upoštevanje pravil,  za katera so se dogovorili, 

- emancipacija vseh članov, 

- dobra energetska opremljenost članov, 

- zaupanje, delitev odgovornosti, 

- skupna vizija.  
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V timu je vsak član soočen z vsakim drugim članom, med njimi se odvija tudi »tekmovanje« 

oziroma merjenje moči predvsem v naslednjih situacijah: koga se bo v skupini bolj poslušalo 

in koga manj, kateri prispevki so bolj in kateri manj pomembni, kdo bo imel pravico kdaj kaj 

reči in kakšno težo bo imel za povedano. Člani so postavljeni pred dejstvo, da morajo sklepati 

kompromise, se dogovarjati in dogovoriti za »modus vivendi«, ki omogoča delo in razvoj. V 

primeru, da se medsebojno ne morejo dogovoriti oz. ne morejo ohraniti dogovora, temu 

sledijo konflikti in nerazumevanje. Če bodo konstruktivno sprejemali konflikte bodo le ti 

pomenili izziv za rast in razvoj (Kobolt 2012, 8). 

 

Za kakovostno timsko delo pa žal ni dovolj le strokovno znanje; timskega dela se učinkovito 

učimo predvsem z izkušenjskim učenjem ob neposrednem timskem delu in odkrivanju drugih 

ljudi, poteka prek poznavanja samega sebe in obratno. Reflektiranje procesov, ki spremljajo 

timsko delo pripomore k osebnostni in strokovni rasti vsakega člana tima ter s tem k razvoju 

tima (Kobolt 2012, 7). 

2.5 IPMA-PMA model odličnosti vodenja projektov 

Model projektne odličnosti uporabljamo za samoocenjevanje in ocenjevanje kakovosti 

projektnega managementa (samega procesa) in projektnih rezultatov. IPMA-PMA je 

sestavljen iz 9 kriterijev – 5 kriterijev je za oceno managementa, 4 kriteriji so za oceno 

projektnih rezultatov (Križnič in Škarabot 2008, 187). 
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Slika 2: Model projektne odličnosti s točkami za posamezen kriterij 

Vir: Križnič in Škarabot 2008, 187. 

 

Iz prikaza modela za projektno odličnost (slika 2)  je možno maksimalno število točk po tej 

metodologiji 1000. Prav tako je iz modela razvidno, da so nekateri elementi pomembnejši od 

drugih, vendar pa nobeden izmed naštetih kriterijev ni nepomemben (Križnič in Škarabot 

2008, 187). 

 

Iz vidika projektnega managementa so zelo pomembni cilji in procesi, zato cilji morajo biti 

jasno določeni, merljivi, dogovorjeni, sprejeti, realni, saj le tako je projekt možno izpeljati. 

Prav tako morajo biti jasno opredeljeni procesi projektnega managementa v organizaciji, v 

kateri naj bi se projekt izvedel. Pomembno vlogo ima tudi voditeljstvo –  ne le vodja projekta 

temveč podpora in sodelovanje managementa v organizaciji. Prav tako ne gre pozabiti na 

vlogo ljudi, saj brez njihovega znanja in sodelovanja projekta ne bo mogoče izvesti. Da bi pa 

lahko vse načrtovano izvedli, potrebujemo tudi vire (denar, oprema, material, storitve) 

(Križnič in Škarabot 2008, 187). 

 

Križnič in Škarabot (2008, 187) poudarjata, da iz vidika projektnih rezultatov sta 

najpomembnejša zadovoljstvo naročnika ter ključni kazalci projektni rezultati, ki so bili 

postavljeni na začetku (v ciljih projekta). Vendar lahko uspešnost oz. rezultate ocenjujemo 
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širše tudi iz vidika zadovoljstva ljudi in zadovoljstva ostalih udeleženih, ki so bili vključeni v 

projekt. Pridobljeni rezultati so zelo pomembni za dolgoročni razvoj in učenje organizacije.  

 

Številne organizacije po svetu  uporabljajo model projektne odličnosti kot orodje za razvoj 

projektnega managementa v organizaciji in orodje za doseganje boljših rezultatov projekta. 

Model projektne odličnosti ni le metodologija za izbor in oceno najboljših projektov, ki se 

prijavijo na tekmovanje ampak je model, ki vodi k boljšim projektom in izboljšanju 

projektnega načina dela celotne organizacije. Rezultati so primerljivi med projekti v 

organizaciji kakor tudi s projekti drugih organizacij (Križnič in Škarabot 2008, 190). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

3 VODENJE PROJEKTNEGA TIMA 

3.1 Opredelitev vodenja 

Vodenje je del procesa managementa, ki ga sestavljajo: načrtovanje, to je določanje ciljev in 

poti do njih; organiziranje, to je določanje nalog, časa, izvajalcev, zaporedja aktivnosti, načini 

dela in odgovornosti; vodenje, to je vplivanje na ljudi, usmerjanje in motiviranje; kontrola 

izvajanja dela in ocenjevanje dela (Kompare in Vadnov 2008, 123). 

 

Vodenje je proces vplivanja posameznika na druge ljudi in njihovo usmerjanje k želenim 

ciljem. Osrednje vprašanje vodij je njihov vpliv na motivacijo delavcev. Uspeh pri vodenju je 

predvsem odvisen od tega, kako vodja zna ravnati z ljudmi, kakšne pristope uporablja do 

zaposlenega in kako ga spodbuja pri delu. Zadovoljstvo zaposlenih je v veliki meri odvisno 

tudi od vodenja (Kompare in Vadnov 2008,123). 

3.2 Vloga vodje v timu  

Vodja  projekta je najpomembnejša oseba, ki zagotavlja pravočasno in pravilno pripravo 

projekta, usklajeno delovanje projektnega tima ter uspešno izvedbo oz. doseganje zastavljenih 

ciljev (Golob 2002, 148-149). 

 

Belbin (2003, 99) opisuje vodjo tima kot ne tekmovalno osebo in ne bolj kreativno ter bolj 

razgledano kot ostali člani tima. Vodja s temi lastnostmi ni v primerjavi z avtoritativnim 

vodjem manj vredna oseba temveč ravno nasprotno. Oseba s takimi veščinami poskuša 

izboljšati delovno klimo in pripeljati celoten tim k uspehu. Takšen vodja uživa večje 

spoštovanje in zaupanje ostalih članov tima in izpolnjuje poslanstvo nadrejenih. S takimi 

prijemi vodja pripelje člane do medsebojnega dogovarjanja, sodelovanja in jim nudi 

usmeritev k cilju.   

 

Vodjo tima Belbin (2003, 98) opisuje z naslednjimi veščinami: 

 

- temeljne zmožnosti za vodenje: to so sposobnost hitrega predvidevanja, odločanja in 

prilagajanja spremembam, ki vključuje tudi intuicijo; zmožnost kritične presoje in 

usklajevanja; vizionarstvo, imeti nove drugačne zamisli ter videti poti za dosego ciljev; 

biti verodostojna osebnost, ki ji delavci zaupajo in sledijo; 

 

-  potrebna znanja in spretnosti: to so predvsem strokovno znanje, spretnosti in znanja za 

delo z ljudmi, komunikacijske spretnosti in sposobnost učinkovitega mišljenja; 
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- dober vodja omeji v timu osebe, ki bi rade vsilile svoje mnenje ostalim članom in s tem 

spodbuja divergentno – ustvarjalno razmišljanje med člani ter jih seznani, da so med seboj 

različni in si prizadevajo za raznolike vrednote; 

 

- prizadeva si, da naraven talent članov tima ne ogrozi ostalih članov z razvijanjem svojih 

lastnih sposobnosti; 

 

- zavzema se za razvoj članov tima in njihov osebni razvoj; 

 

- ustvarja klimo, kjer lahko vsak posameznik izraža svoje videnje na problematiko kot se 

mu zdi primerno; s tem doseže razhajanje med soglasji, ki pa so lahko ustvarjalna; 

 

- motivacija za vodenje, ki se kaže kot potreba po dosežkih, posvečanje delu, pripravljenost 

za delo z ljudmi, težave jim pomenijo izziv in priložnost za učenje, radi analizirajo in 

ustvarjalno rešujejo probleme, pomembne so jim zunanje nagrade, vodenje jim pomeni 

možnost samopotrjevanja in samouresničevanja.  

 

Vodja za uspešno vodenja potrebuje že naštete veščine v kombinaciji s svojimi lastnimi 

osebnimi značilnostmi:  

- ekstravertiranost (družabnost, aktivnost, dominantnost),  

- čustvena stabilnost (uravnavanje čustev, samospoštovanje, pozitivno razpoloženje), 

-  vestnostjo (integriteta, odgovornost), 

- odprtost (želja po informiranosti, težnja po pridobivanju znanja, odprtost za nove 

izkušnje) mu zagotavljajo uspeh pri vodenju tima (Furnham 2005, po Kompare in Vadnov 

2008, 124). 

3.2.1 Modeli in načini vodenja v projektnih timih  

Vodja dosega cilje z ljudmi, torej je za uspeh pomembno, kako se vede do ljudi in z njimi 

ravna. Poznamo več modelov vodenja; katerega bo vodja izbral je odvisno od tipičnega 

vzorca vodje pa tudi od narave delovnih nalog in kolektiva. Predstavili bomo avtokratski stil, 

demokratski in liberalni stil vodenja (Kompare in Vadnov 2008, 124). 

 

Avtokratski stil vodenja  

 

Za avtokratski stil vodenja je značilno, da vodja sam načrtuje, sprejema odločitve, ukazuje in 

deli naloge. Komunikacija je enosmerna, kar pomeni, da poteka od nadrejenega k podrejenim. 

Socialna klima, ki se pojavi kot odgovor, je lahko: pasivno-avtokratska (člani so pasivni in 

apatični, niso motivirani) ali agresivno-avtokratska (povečujejo se konflikti, težnja po 

prestižu, agresivnost do vodje in ostalih članov). Vodja je usmerjen k realizaciji zastavljenega 
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cilja, zato je produktivnost visoka. Avtokratsko vodenje  je posebej učinkovito v kritičnih 

situacijah (kot so naravne katastrofe, vojne), ko je potrebna hitra odločitev in ni časa za 

dogovarjanje; ko so člani neizkušeni in ko je potrebno opraviti naloge v omejenem času 

(Kompare in Vadnov 2008, 124). 

 

Demokratski stil vodenja 

 

Za demokratski stil vodenja je značilno, da pri načrtovanju, odločanju, razdelitvi nalog in 

ocenjevanju sodelujejo vsi člani, vodja opravlja predvsem funkcijo mentorja, usmerja 

aktivnosti in spodbuja medosebne odnose. Komunikacije so dvosmerne, tudi vodja prisluhne 

članom in upošteva njihovo mnenje. Prevladuje sodelovalna klima med člani, notranja 

motiviranost in dobro počutje. Demokratičen vodja povečuje predvsem ustvarjalnost in 

skladnost skupine, manj učinkovit je pri povečanju produktivnosti skupine (Kompare in 

Vadnov 2008, 124). 

 

Liberalni stil vodenja 

 

Za liberalni stil vodenja je značilno, da vodja samo opazuje potek dela. Odločitve prepušča 

članom, predpostavlja, da člani vedo, kaj morajo delati. Ta način je primeren za vodenje 

posameznikov, ki so kompetentni,  odgovorni in z visoko delovno zavestjo, npr. skupina 

strokovnjakov (Kompare in Vadnov 2008, 124). 

 

Uspešen vodja uporablja vse tri načine glede na situacijo, naravo delovnih nalog in skupino. 

  

Vodenje usmerjeno k nalogam ali ljudem 

 

V metodi vodenje usmerjeno k nalogam ali ljudem opisujemo, kako je vodja usmerjen bodisi 

k nalogam ali ljudem. Kateri pristop bo vodja izbral, je odvisno od ljudi, ki jih vodi, in seveda 

od naloge, ki jo mora izpolniti. V nadaljevanju bomo predstavili oba modela.  

 

Enodimenzionalni stil vodenja 

 

Enodimenzionalni stil vodenja poudarja, da je avtokratski vodja bolj usmerjen k delovnim 

nalogam in rezultatom, demokratski vodja pa je usmerjen bolj k ljudem. Ti dve temeljni 

usmeritvi predstavljata dve skrajnosti iste dimenzije. Možne so tudi vmesne stopnje (Everard 

in Morris 1996, po Kompare in Vadnov 2008, 124). 
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          avtokratski                   očetovski                posvetovalni                demokratični 

          (ukazuje)                      (prodaja)                 (vključuje)                    (soodloča) 

 

Slika 3: Enodimenzionalni model: vrste vodenja glede na usmerjenost vodje 

Vir: Kompare in Vadnov 2008, 125. 

 

Za vodjo, ki je usmerjen k delavcu, je značilno, da poudarja medosebne odnose, odprto 

komuniciranje, zaupanje, sprejemanje medsebojnih razlik. Vodja, ki je usmerjen v naloge pa 

se ukvarja predvsem s planiranjem, organiziranjem, koordiniranjem ter usmerjanju dela k 

doseganju ciljev (Everard in Morris 1996, po Kompare in Vadnov 2008, 124). 

 

Dvodimenzionalni model vodenja 

 

Dvodimenzionalni model ali mrežni model opisuje pet različnih vrst vodenja. Značilno za ta 

model je, da imajo vodje visoko izraženi obe vrsti vodenja; tako usmerjenost na delo kot 

usmerjenost k ljudem (Kompare in Vadnov 2008, 126). 
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Slika 4:  Dvodimenzionalni model: vrsta vodenja glede na usmerjenost vodje 

Vir: Kompare in Vadnov 2008, 125. 
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V nadaljevanju je dvodimenzionalni model vrsta vodenja glede na usmerjenost vodje iz slike 

3 predstavljena podrobno. 

 

Vrsta vodenja je odvisna od stopnje usmerjenosti vodje v izvedbo dela in od upoštevanja 

sodelavcev (Kompare in Vadnov 2008, 125). 

 

- Brezbrižno vodenje: vodja je pasiven, ne zanimajo ga niti rezultati niti ljudje. 

- Avtoritativno vodenje: vodja je usmerjen le na delovne naloge, je oblasten, zahteva 

poslušnost, zanemarja potrebe zaposlenih, ljudje ga ne zanimajo. 

- Klubsko vodenje: vodja skrbi za dobro klimo in dobre odnose, rad je priljubljen, izogiba 

se konfliktom, vprašljivo je doseganje zastavljenih ciljev. 

- Uravnovešeno vodenje: vodja ubira srednjo pot, omogoča uravnoteženo stanje med 

potrebami zaposlenih in potrebami organizacije, je uradniški, vzdržuje obstoječe stanje. 

- Timsko vodenje: vodja motivira, se dogovarja o ciljih in pričakuje rezultate pomaga 

zaposlenim, da bi bolje delali, rešuje probleme in se sooča s konflikti, sodelavce vključuje 

v odločanje, prevladuje klima zaupanja in povezanosti pri izvajanju nalog.  

 

Vodje se  torej močno razlikujejo glede na vodenje, kar vpliva na njihovo učinkovitost.  

3.2 Komunikacija pri timskem delu in medsebojni odnosi 

»Nova spoznanja o timskem delu omogočajo boljše razumevanje samega sebe in drugih, spodbujanje 

intelektualnosti, kritično mišljenje in osmišljevanje stvarnosti.« (Kobolt 2012, 7) 

 

S stopenjskim razvojem se člani učijo drug od drugega (v Kobolt 2004, po Kobolt 2012, 8). 

Potrebno je, da posamezniki opustijo nekatere vidike svojih »kognitivno-emocionalnih map«, 

s katerimi so v skupino prišli, saj jim dogajanja razgrnejo nove vidike razumevanja. Nihanje 

med lastnim videnjem in videnjem drugih lahko povzroči dezorientacijo (Kobolt 2012, 8). 

 

Skozi procesni razvoj tima potekata procesa, ki delujeta v nasprotni smeri. To sta procesa 

unifikacije in diverzifikacije. Proces unifikacije označuje prilagajanje posameznih članov tima 

oblikovanim normam, pravilom, pričakovanjem. Drugi proces pa poudarja težnjo članov, da v 

timu ohranijo svojo identiteto, da so razpoznavni kot posamezniki. Iz delovanja obeh je 

mogoče ustvariti kreativen potencial, ki omogoča prepoznavnost posameznega člana, kakor 

tudi tima kot celote. Vodja pa mora spodbujati in upoštevati oba procesa (Kobolt 2012, 8). 
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3.3 Cilji projektnega tima 

Skupni cilj projektnega tima Mayer  (2001, 19-20)  definira, kadar ima določeno število ljudi 

pred seboj cilj, ki ga je možno doseči le z medsebojnim sodelovanjem. Pomen takega cilja 

ima poslanstvo, vizijo in strateški načrt. Skupni cilj je sredstvo, ki med seboj povezuje 

posameznike z enakimi in različnimi interesi, cilji in osebnimi lastnostmi, le na tak način 

dosežemo konstruktivno medsebojno sodelovanje.  

 

Avtor cilj opisuje kot dober, kadar je za  večino posameznikov toliko privlačen, da so se 

zaradi njega pripravljeni (vsaj začasno) odpovedati tistim osebnim ciljem, ki bi lahko bili v 

konfliktu s skupinskim (Mayer 2001, 21). 

 

Mayer (2001, 23) meni, da je vsak socialni sistem ogrožen zaradi napetosti, ki nastajajo 

samodejno v njem med različnimi posamezniki in podsistemi. Vsak podsistem vidi in si 

razlaga okolje in dogodke na svojevrsten način. V primeru odpovedi povezovalnega sistema 

nastanejo napetosti med podsistemi, zato skupni cilj deluje kot imunski sistem, ki preprečuje, 

da bi z množičnimi konflikti ogrozil uspešno delovanje celote.  

 

Kadar obroč popusti, posledično sistem razpade na manjše enote, med katerimi se razplamti 

politični boj za doseganje posameznih ciljev in koristi. Za doseganje ciljev mora vodja 

seznaniti člane o skupnem cilju ter jih spodbujati k doseganju zadanega cilja (Mayer 2001, 

23). 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA DELAMARIS, D. O. O.  

Delamaris, d. o. o., je ponudnik ribjih izdelkov, ki ima 130-letno tradicijo v živilski industriji. 

Delovanje družbe usmerja kakovost, ki je tudi cilj, h kateremu stremi 100 zaposlenih. Podjetje 

si prizadeva ohranjati prijazno okolje zaposlenim ter jim nuditi nenehno izobraževanje, 

usposabljanje in osebno rast. Potrošnikom želijo ponuditi širok asortima izdelkov v povezavi 

s sodobnimi prehranskimi navadami (Delamaris 2013a). 

4.1 Predstavitev podjetja Delamaris, d. o. o., in lastniška struktura 

Začetki podjetja Delamaris, d. o. o., segajo v leto 1879, ko je Francoz Emile Louis Roullet 

odkupil zemljišče ob skalah cerkve Sv. Petra v Izoli in zgradil prvo tovarno za predelavo in 

konzerviranje rib. Z delom je pričel 20. januarja 1881 (Delamaris 2013b). 

Tovarno je odprlo podjetje Generalna francoska družba za konzerviranje živil – Societa 

Generale francaise. Domačini so jo naglasili »fabrica dei Francesi« ali »fabrica dei bagni« to 

je pomenilo v prevodu tovarna »Francozov« ali tovarna »kopališč« (Delamaris 2013b). 

 

Warhanek z Dunaja je zgradil drugo tovarno, ki je pričela z delom 22. decembra 1882. Bil je 

prvi, ki je v Tržaškem zalivu zgradil tovarno za konzerviranje rib, in sicer v Devinu pri Trstu 

leta 1867. Leta 1882 je zgradil manjšo tovarno Giovanni Degrassi. Leta 1904 so Troion in 

delničarji odprli še četrto tovarno (S. I. Prodotti Alimetari Torrigiani).Več kot polovico 

celotne proizvodnje so tovarne prodale na tuje (Delamaris 2013b). 

V tovarnah so pražili, marinirali in v sodčke konzervirali jegulje iz beneške lagune ter  pražili 

»ruske sardele« in jih v pločevinke konzervirali v olivnem olju. Sardele so vlagali  v 125-

gramske pločevinke, največje pločevinke pa so vsebovale 1000 gramov sardel.  Slanike iz 

Norveške so očistili, polili s kisom, jim dodali dišave in jih konzervirali v sodčke (Delamaris 

2013b). 

Francosko podjetje Roullet je leta 1893 prešlo v lastništvo Anglo-avstrijske banke s sedežem 

v Trstu. Tovarna se je preimenovala v Usines de láncienne Societe´Generale Francoise de 

conserves alimentares. Pod novim lastništvom je tovarna v Izoli dosegala še večje uspehe 

(Delamaris 2013b). 

Predelovali in konzervirali so tudi slive, grah, fižol, meso in paradižnike ter solili in marinirali 

ribe. Tako so lažje premoščali mrtva obdobja, ko je bil lov na sardine ob polni luni zakonsko 

prepovedan ali pa skromen zaradi naravnega nihanja ob ribjem razmnoževanju. Direkcija je 

skrbela za aktivni marketing. Svoje proizvode je pošiljala na vse svetovne sejme, dobivala 

priznanja in nagrade, ohranjala dobre stike z zastopniki in odjemalci, postala je tudi glavni 

dobavitelj cesarske vojske. Svoje proizvode je izvažala po vsej Evropi, v Rusijo, na Bližnji 

vzhod in v Ameriko (Delamaris 2013b). 
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Prva svetovna vojna je pomenila za  proizvodnjo velik udarec,  saj je bilo zaradi nje hudo 

pomanjkanje surovin in moške delovne sile. Leta 1918 je bila proizvodnja popolnoma 

ustavljena, tovarna je bila zaprta do leta 1920. Stanje so poslabšale še velika suša, kuga ter 

španska mrzlica (Delamaris 2013b). 

Vojne oblasti so izdale prepoved ribolova na morju, prav tako je bil prepovedan ulov z 

mrežami ter tudi nočni ribolov. Ženske in starejši ribiči so ostali brez dela, moški in fantje, 

zaposleni v tovarni, pa so bili na frontah (Delamaris 2013b). 

Sledil je ponovi vzpon tovarne. Leta 1920 je izolsko tovarno, ki je bila v lasti avstrijske 

banke, kupilo italijansko podjetje S. A. Conservifici in prav tako še tovarno Degrassi in S.I. 

Prodotti Alimentari Torrigiani (Delamaris 2013b). 

Leta 1930 se je S. A. Conservatrici prestrukturiralo in preimenovalo v Ampelea Conservatrici 

S.A. Nekdanjo tovarno Warhanek je prevzel nov lastnik Giorgio Sanguetti. Leta 1926 se je 

preimenovala v Arrigoni (Delamaris 2013b). 

Vzpon Ampelee je bil silovit zaradi močne podpore Italije, ki je želela zadostiti notranjim 

potrebam trga in obenem pridobiti tujo valuto na račun lastne cenene delovne sile. Tovarno so 

posodobili z novimi parnimi kotli, avtoklavi za sterilizacijo pod pritiskom na 125°C, novimi 

delavnicami in eletrifikacijo (Delamaris 2013b). 

V proizvodnji so uporabljali v glavnem sardelo, skušo, sardone in tuno. Proizvajali  

raznovrstne ribje konzerve, ribjo moko, ribje olje, brezkostne filete uvoženih rib, marmelado. 

Poleg tega so proizvajali tudi zelenjavne konzerve, slane filete inčunov v steklenih kozarcih, 

paradižnikovo mezgo in koncentrat. Izrednega pomena je bila kakovost proizvodov, predvsem 

zaradi ameriškega in kanadskega tržišča. Zaradi tega je tovarna zaposlovala specialne 

pokuševalce, ki so zagotavljali zrelost in kakovost slanih rib, filetov in paštet. Zadnji 

pokuševalec je končal delo leta 1950 (Delamaris 2013b). 

Ampelea in Arrigoni sta leta 1938 organizirali tudi lastno ribiško floto, ki je štela 31 plovil za 

lov plave ribe. Arrigonijeva flota je imela tudi tunolovke, Ampelea pa med drugim dve 

transportni ladji za uvoz zamrznjenih rib (Delamaris 2013b). 

Po letu 1943 je naše ozemlje zasedla Nemčija, ki je odvzela suverenost takratni italijanski 

salojski republiki in ga vključila v sklop tretjega rajha (Delamaris 2013b). 

Po končani 2. svetovni vojni je nadzor nad obratom prevzela t. i. ljudska oblast Pokrajinskega 

narodno osvobodilnega odbora. Delovanje tovarne je bilo zelo okrnjeno. Zaradi politične 

situacije, lastništva onkraj meje in pomanjkanja surovin je vladala velika zmeda (Delamaris 

2013b). 
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Leta 1947 je centralna oblast v Beogradu dala ukaz odpeljati vse sodobne stroje na Hrvaško, 

saj so se bali, da to ozemlje po mirovni pogodbi ne bo pripadalo Jugoslaviji. To je stanje še 

poslabšalo in imelo dolgoletne negativne posledice. V Izoli je ostala samo dotrajana stara 

oprema (Delamaris 2013b). 

Leta 1947 je bila tovarna nacionalizirana in je dobila ime "Ex Ampelea". S podpisom mirovne 

pogodbe je bila Izola vključena v cono B (Delamaris 2013b). 

Tovarna je leta 1950 prešla po zakonu o samoupravljanju iz državne v družbeno lastnino, 

naslednje leto tudi v upravljanje delovnega kolektiva (Delamaris 2013b). 

Leta 1952 je bilo v Izoli ustanovljeno Uvozno-izvozno podjetje sveže in konzervirane ribe 

Delamaris. Z dokončno priključitvijo Jugoslaviji, leta 1954, je zabeležena prelomnica v težkih 

povojnih letih. Sledila je modernizacija z nabavo novega avtoklava in stroja za zapiranje 

pločevink. Leta 1956 je tovarna dobila ime Iris, Arrigoni pa Argo. Leta 1959 so se zaradi 

celotne reorganizacije živilske industrije združile Iris, Argo, Delamaris in koprska Ikra (bivša 

de Langlade) v Kombinat konzervne industrije Delamaris, ki je deloval do leta 1973. V okviru 

kombinata so v obratu Iris predelovali ribe, v Argu pa druge živilske proizvode (Delamaris 

2013b). 

Podjetje je v naslednjih letih doživljalo vzpone in padce, različne poskuse reorganizacije in 

prestrukturiranja obratov  (Delamaris 2013b). 

Po letu 1962 so zaradi pomanjkanja domačih rib za predelavo preusmerili  proizvodnjo v 

predelavo sadja in zelenjave, proizvodnjo jušnih koncentratov, predvsem pa v mešane ribje 

konzerve. Leta 1973 so se tovarne ribje predelovalne industrije združile z drugimi podobnimi 

slovenskimi podjetji v Združeno podjetje prehrambene industrije HP Ljubljana (Delamaris 

2013b). 

Leta 1978 so se združile z  Drogo Portorož in tako delovale vse do leta 1989 (Delamaris 

2013b). 

Osamosvojitev Slovenije je za Delamaris pomenila krčenje naravnega tržišča, kar jih je 

prisililo preusmeritev strategij na vzhodne in zahodne tuje trge ter v spopad z močno 

konkurenco. Posledica tega je bila racionalizacija in večanje storilnosti, predvsem na račun 

avtomatizacije proizvodnje (Delamaris 2013b).  

Januarja 1992 je na podlagi spremenjenih okoliščin nastal poslovni sistem za ribištvo in 

konzerviranje hrane, katerega nosilec je bilo podjetje HOLDING DELAMARIS, p. o. Izola 

(Delamaris 2013b). 



 

19 
 

V okviru tega sistema so delovala sledeča podjetja: Delsar ,d. o. o. (konzervna industrija), 

Riba, d. o. o. (ribištvo), Delmar, d. o. o. (promet z ribo), Lera, d. o. o. (gojenje rib) in 

Frigomar, d. o. o. (pakiranje zamrznjenih rib) (Delamaris 2013b). 

Leta 1997 je bilo tudi v tej panogi končano lastninjenje in nastala so štiri nova podjetja: 

Delamaris, d. d., Delmar, d. o. o., Riba, d. o. o. in Frigomar, d. o. o. (Delamaris 2013b). 

V avgustu 2008 se je proizvodni del izločil iz delniške družbe Delamaris, konzervna 

industrija, d. d. in pričel samostojno delovati v okviru družbe Delamaris, konzervna industrija, 

d. o. o., krajše Delamaris, d. o. o. (Delamaris 2013b). 

V decembru 2009 je z nakupom 100 % deleža lastnik družbe Delamaris, d. o. o. postalo 

podjetje Pivka perutninarstvo, d. d., ki je pričelo vlagati v razvoj proizvodne dejavnosti in 

blagovne znamke Delamaris ter s tem omogočilo ohranitev delovnih mest v družbi (Delamaris 

2013b). 

4.2 Analiza vodenja projektov in sodelavcev v Delamaris, d. o. o. 

V podjetju izvajajo interne projekte, ki so po velikosti srednje veliki. Prvi korak vodstva 

podjetja je določiti cilje z vodjo  projektnega tima.  Sledi izbira članov, ki bodo sodelovali 

znotraj tima, ta pa temelji na podlagi preteklih izkušenj, znanja in sposobnosti posameznika. 

Vodja tima v podjetju Delamaris, d. o. o., določi tudi, koliko članov bo tim vseboval glede na 

težavnost problematike, ki jo bodo reševali. V drugem koraku vodja seznani člane s cilji 

projekta, ki naj bi jih dosegli in jim nudi interna usposabljanja ter zagotavlja prenos znanja in 

izkušenj med sodelujočimi, izvaja nadzor nad izvedbo posameznih projektov, izvaja nadzor 

nad spremljanjem pričakovanih oziroma doseženih učinkov, skrbi za pravočasen prenos vseh 

potrebnih podatkov, informacij in predlogov do ravni odločanja, pripravlja tedenska in 

mesečna poročila za vodstvo podjetja, pripravlja predloge o motivaciji in stimulaciji 

sodelujočih.  V tretjem koraku sledi odločitev vodje, ki temelji na celotnem prispevku s strani 

članov tima (Razgovor z vodjo, november 2012).  

4.2.1 Vrste timov v Delamaris, d. o. o. 

V podjetju se pogosto izoblikujejo delovni timi, članstvo v njih je večinoma stalno, saj se 

izoblikujejo v zvezi s proizvodno problematiko. Prav tako se v podjetju izoblikujejo projektni 

timi, ki so začasni, saj ob zaključku projekta tim razpade. Sestavljajo ga člani iz različnih 

strok, z različnimi znanji, izkušnjami, ki skupaj iščejo rešitve za izvedbo projekta (Razgovor z 

vodjo, november 2012). 
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4.2.2 Postopek zaposlovanja v podjetju Delamaris, d. o. o., kot podpora projektnemu timu 

Postopek zaposlovanja v podjetju Delamaris, d. o. o., se običajno ne razlikuje od tovrstnih 

postopkov pri zaposlovanju. Pri analizi delovnega mesta določijo značilnosti, ki so nujne za 

opravljanje delovnega mesta. Ta zajema strukturo dela: katere naloge in postopki sestavljajo 

delovno mesto, kako se izvajajo naloge, delovno okolje: zajema predvsem delovno okolje in 

pogoje dela,  zahtevana znanja: katera znanja potrebuje posameznik za opravljanje dela. 

Podjetje predvidi tudi finančna sredstva za zaposlovanje novega kadra. Sledi razpis delovnega 

mesta ali pa preko internega razpisa in notranjih evidenc poiščejo osebo, ki bi ustrezala 

zasedbi delovnega mesta (Razgovor z vodjo, november 2012). 
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Slika 5:  Zaporedje korakov pri izboru kandidata v Delamaris, d. o. o. 

Vir: Kompare in Vadnov 2008, 112, po Možina 2002. 

 

V nadaljevanju so podrobno opisani zaporedni koraki pri zaposlovanju (slika 4): 

 

1. pregled prijav: preverijo ustreznost razpisanim pogojem, življenjepis, 

2. zaposlitveno testiranje oz. uporaba psiholoških testov, 

3. zaposlitveni razgovor oz. selekcijski intervju,  

4. končna izbira. 

 

2. Psihološki testi 

3. Intervjuji 

4. Končna izbira 

Pogojno 

ustrezni 

Neustrezni,

zavrnjeni 

Ustrezni, 

izbrani 

1. Pregled prijav 
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Ali se bo podjetje odločilo izbire kandidata po vseh korakih je odvisno od sledečih 

dejavnikov: števila prijavljenih kandidatov, razpisanega delovnega mesta ( pri manj zahtevnih 

delovnih mestih je postopek izbire krajši), znanja, izkušenj ter sposobnosti kandidata in 

informacij, ki so jih pridobili v predhodnih korakih (Kompare in Vadnov 2008, 112). 

 

Prosto delovno mesto Delamaris, d. o. o., objavi na svoji spletni strani in na drugih mestih, če 

je potrebno za objavo delovnega mesta. Bodoči zaposlen mora poleg prošnje za zaposlitev 

priložiti tudi svoj življenjepis – CV. S kandidatom opravijo razgovor. Izbranemu kandidatu 

ponudijo pogodbo o zaposlitvi. V Delamarisu si prizadevajo zaposlovati najboljše ljudi, zato 

sprva zaposlenemu ponudijo poskusno dobo, v kateri ima možnost spoznati delovno okolje in 

delodajalca. Ta doba ima prednosti kot za zaposlenega kakor tudi za delodajalca. Poskusna 

doba traja 90 dni in pred njenim iztekom vodja oceni delo zaposlenega in nato se sklene ena 

izmed možnih pogodb za nadaljevanje delovnega razmerja. Podjetje Delamaris nenehno 

spremlja delo zaposlenih, ocenjuje njihovo uspešnost in jim nudi možnost napredovanja, 

dodatnega izobraževanja, osebno rast, saj si prizadevajo za kakovostne odnose in iskanje 

inovativnih rešitev (Razgovor z vodjo, november 2012). 

4.2.3 Analiza vodenja sodelavcev na projektih z vidika vodje  

Analizo vodenja smo raziskali na podlagi zaprtega tipa vprašalnika, ki ga je izpolnil vodja 

tima (priloga 1, priloga 2), s podanimi ocenami od 1 do 5 (ocena 1 – zelo slabo in 5- odlično), 

v slovenskem jeziku. Na sedežu podjetja smo z  vodjo projektnega tima opravili tudi 

razgovor. 

 

Osnova za sestavo vprašalnika je bil model IPMA-PMA, ki služi kot podlaga za analizo 

vodenja projektov.  

 

Vodja ima veliko izkušenj na področju vodenja projektov; to dokazuje, da ima vodja v zadnjih 

dveh letih za sabo 8  projektov, ki so bili uspešno zaključeni, ocenjuje podjetje.   

 

Predstavili smo rezultate vprašalnika, ki je bil izveden v novembru 2012 v podjetju 

Delamaris, d. o. o. Analizirali smo rezultate zadnjega projekta izvedenega v podjetju.  
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Slika 6 : Vodstvene sposobnosti vodje v Delamaris, d. o. o. 

 

Iz grafa 1 (slika 6) lahko ugotovimo, da ima vodja odlične sposobnosti za vodenje projektnih 

timov, kar pomeni, da  uspešno razvija  jasne vrednote, pravila in jih sporoči drugim, da 

skladno z njimi delujejo. Vodja projekta podpira projektno odličnost, to se kaže z oceno 4 na 

grafu. Vodja projektnega tima se zavzema za iskanje inovativnih rešitev in izboljšav in je pri 

tem zelo uspešen, saj se neprestano trudi za dvig kakovosti; to kaže tudi graf z oceno 4. V 

podjetju se zavzemajo za izobraževanje zaposlenih in napredovanje; vodja skuša članom 

projektnega tima zagotoviti dodatno izobraževanje znotraj ali zunaj podjetja, saj s tem 

pripomore k generiranju novih idej in spoznanj. Pri vprašanju o preverjanju in izboljševanju 

učinkovitosti svojega vodenja se je vodja ocenil z oceno 3. To pomeni, da premalo preverja in 

izboljšuje učinkovitost svojega načina vodenja. Predlog k izboljšavi tega kriterija bi bil, da 

vodja na kratek rok povzema informacije od članov projektnega tima, ali učinkovito dosegajo 

cilje, ki jih je vodja podal. Vodja si uspešno pridobiva naklonjenost članov tima, da mu 

zaupajo.  Ta kriterij je pomemben zato, da si člani medsebojno pomagajo, rastejo in soočajo z 

izzivi in da so odnosi odprti, s tem pa preprečujejo razdor tima in individualistični pristop k 

cilju. Pri podpiranju vseh članov skupine na poti k projektni odličnosti, je vodja prav tako 

visoko ocenjen, kar pomeni, da je odprt za člane tima in jim nudi dodatna pojasnila, dodatno 

znanje, skratka vse, da bi dosegli cilj. Pri ustvarjanju ozračja odprte komunikacije med člani 

tima in vodstvom projekta, ki vzpodbuja konstruktivno kritiko, je vodja prav tako visoko 

ocenjen, kar pomeni, da ima odprt odnos s člani tima, ko se soočajo s problematiko, kar 

ustvarja konstruktivno kritiko; to je pomembno za reševanje dilem in kreiranje novih idej. Na 

vprašanje o presojanju posameznika ali skupine znotraj ali zunaj projekta prejme vodja oceno 
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3. Kot predlog k izboljšavi tega kriterija bi lahko podali tedenske sestanke v sklopu projekta, 

da si vodja ustvari presojo ali posameznik na projektu dosega rezultate, učinkovitost. Vodja 

zagotavlja vsem članom projekta stalen razvoj. Kot smo že omenili v prejšnjih ugotovitvah, 

se vodja zavzema za kakovost medsebojnih odnosov, izobraževanje, informiranje in s tem je 

tudi povezana rast in razvoj skupine. Pri vprašanju, ali vodja vzpodbuja člane projektnega 

tima, da priznavajo svoje napake, jih analizirajo in se iz njih učijo, se vodja ocenjuje z oceno 

3. Kot predlog k temu kriteriju predlagamo: odprt odnos s člani tima; da ne kritizira člana 

tima pred ostalimi člani, ampak se z njim pogovori na samem; s tem pridobi njegovo zaupanje 

in tako bodo člani bili iskreni do vodje in pri priznavanju lastnih napak. Vodja je visoko 

ocenjen kot odprta oseba za pogovor s člani, jih posluša, se odziva na njihove potrebe - to se 

kaže z oceno 4. Komunikacija v projektnem timu je učinkovita v vseh sferah - to se kaže z 

oceno 4. Poudarili bi, da je komunikacija zelo pomembna v projektnih timih, da omogočimo 

članom pripomočke, ki spodbujajo komunikacijo, saj s tem spodbujamo odprt odnos med 

člani in pretok informacij med njimi. 

 

 

 

Slika 7: Vključenost zaposlenih v projektnem timu in njihov potencial Delamaris, d. o. o. 

 

Iz grafa 2 (slika 7) ugotovimo, da pri izbiri projektnih članov identificirajo njihove potrebe in 

sposobnosti ter jih razvrščajo in prilagodijo glede na potrebe projekta; vodja ocenjuje to 

kategorijo z oceno 5. Ta kriterij je pomemben pri izbiri članov, ki bodo sodelovali v 

projektnih timih, da izberejo ljudi, ki imajo izkušnje, znanja, da bi lahko izpeljali nalogo. To 
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storijo znotraj podjetja, da analizirajo zaposlene ali razpolagajo z potrebnim znanjem, 

odločajo se na podlagi preteklih projektov, če so zaposleni že sodelovali kot tim.  

Zmožnost planiranja človeških virov je ocenil vodja z oceno 4. To pomeni, da imajo možnosti 

pri izbiri; kadar potrebujejo strokovnjake zunaj organizacije, jih lahko najamejo, da lahko 

kakovostno zaključijo projekte. Vprašanje kako je sistem ocenjevanja in planiranje kariere 

uporabljen kot podpora za izboljšave in sodelovanje, saj je ocenjen z oceno 3. Ta kriterij 

ocenjuje vodstvo podjetja v letnem planu po vnaprej določenih merilih in pa tudi glede na 

trenutno potrebo proizvodnega obrata. Izboljšave tega kriterija bi bile naslednje: ocenjevanje 

delovne uspešnosti zaposlenega in planiranje kariere omogočita napredovanje na višje 

delovno mesto in s tem bi izboljšali tudi podporo v timu. V podjetju uporabljajo inovativne 

strategije; vodja ocenjuje to področje z oceno 4, kar pomeni, da so inovativni in si 

prizadevajo za iskanje novih rešitev. V podjetju uporabljajo programe za kvalificiranje. To so 

interni programi, ki jih  vodja ocenjuje z oceno 4, kar pomeni, da so uspešni. Učinkovitost 

izobraževalnih tečajev preverjajo tako, da zaposlen po opravljenem izobraževanju poda 

poročilo vodji in seznani ostale z novostmi; vodja ocenjuje ta kriterij z oceno 4. Ali imajo v 

podjetju zagotovljeno timsko možnost ocenjuje vodja z oceno 5. To pomeni, da  imajo 

zagotovljene vse pogoje, ki so zahtevani za delovanje uspešnega tima. Naslednje vprašanje iz 

modela se glasi ali je zagotovljeno trajno izobraževanje. Vodja ocenjuje vprašanje s 4, kar 

pomeni, da nudijo zaposlenim izobraževanja znotraj podjetja ali zunaj, bodisi so to razni 

seminarji, predavanja. Ali so zaposleni šolani in izobraženi za lažje doseganje projektnih 

rezultatov, se glasi vprašanje, ki ga vodja ocenjuje z oceno 3. Pomeni, da trenutno v podjetju 

ljudje, ki delajo na projektnih timih, niso strokovno izobraženi, kako lažje dosegati rezultate 

na projektih. Predlogi za izboljšavo v prihodnosti bi bili naslednji: udeležba na seminarjih 

organiziranih za doseganje projektne odličnosti, analiziranje preteklih rezultatov, preučiti, kje 

so bili  slabši in določiti izboljšave za prihodnje projekte. Ali so zaposlenim podane povratne 

informacije in ali se izvaja reden pregled projekta, je vodja ocenil z oceno 4. Pomeni, da so 

člani tima deležni povratne informacije s strani nadrejenih in vodje, izvaja se redni pregled 

projekta, saj se redno sklicujejo sestanki za projektno delo. Ali se upošteva in uporablja 

predloge zaposlenih, vodja ocenjuje z oceno 4. Pomeni, da sprejemajo predloge in rešitve 

zaposlenih; to je spodbudno za člane tima, ker se čutijo pomembni pri sprejemanju odločitev 

in tudi motiviranost je večja. Ali je podprt tudi prihodnji razvoj članov tima, vodja ocenjuje z 

oceno 4, kar pomeni, da se v podjetju zavzemajo za razvoj članov in novih projektov.  

4.2.4 Analiza vodenja vodje na projektih z vidika sodelavcev 

Analizo vodenja z vidika sodelavcev smo raziskali na podlagi zaprtega tipa vprašalnika, ki so 

ga izpolnili člani projektnega tima, v katerem so sodelovali (priloga 3), s podanimi ocenami 

od 1 do 5 (ocena 1 – zelo slabo in 5 – odlično), v slovenskem jeziku.  
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Osnova za sestavo vprašalnika je bil model IPMA-PMA, ki služi kot podlaga za analizo 

vodenja projektov. Vprašalnik je bil zastavljen na osnovi samoocenjevanja članov:  kaj 

projekt dosega v zvezi s pričakovanji in zadovoljstvom vključenih v projektni tim. 

Vprašalnik, ki jim ga je vodja predhodno razdelil, so zaposleni izpolnili v svojem delovnem 

okolju. 

 

V zadnjem projektu, ki smo ga analizirali so sodelovali 4 člani. Podjetje se je odločilo za 

izbor teh članov na podlagi izkušenj, strokovnega znanja, povezanosti med njimi, ker so člani 

že sodelovali na enem izmed prejšnjih projektov. Iz analize rezultatov, ki smo jih pridobili v 

novembru 2012 v podjetju Delamaris, d. o. o.,  smo izračunali povprečja rezultatov, ki so nam 

služili za interpretacijo grafa na sliki 8.   

 

 

 

Slika 8 : Zadovoljstvo članov tima v podjetju Delamaris, d. o. o. 

 

Iz grafa 3 (slika 8) ugotovimo, da napredovanje  iz naslova projektnega timskega dela kaže, 

da imajo zaposleni možnost napredovanja, kar v povprečju ocenjujejo z oceno 3,25. 

Napredovanje v timu je horizontalno, kar je povezano z večjo zahtevnostjo dela in je 

pogojeno z ustrezno strokovno izobrazbo, dodatnim funkcionalnim znanjem, pridobljenimi 

delovnimi izkušnjami. Posameznik pridobi večje odgovornosti in je samostojen pri izvajanju 

svojih nalog. Vertikalno napredovanje temelji na strokovni usposobljenosti za zahtevnejše 

vodstveno delovno mesto in zahteva menedžerska znanja skladno z organizacijsko strukturo. 

Stopenj vertikalnega napredovanja je toliko, kolikor je nivojev vodenja v podjetju. 
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Predlagamo, da podjetje razišče, s katerimi pristopi glede na svoje zmožnosti in problematiko, 

ki jo zastopajo, lahko ponudi napredovanje, saj predvidevamo, da lahko v večji meri ponudi 

horizontalno napredovanje zaposlenim.  

Komunikacija med člani tima je ocenjena kot  zelo dobra, saj jo ocenjujejo s povprečno oceno  

4,25 kar pomeni, da člani imajo odprto komunikacijo, pretok informacij je velik. Člani 

ocenjujejo komunikacijo z vodjo kot srednje dobro, s povprečno oceno 3,25. Kot predloge za 

izboljšavo bi podali: pogostejši sestanki s člani tima med samim izvajanjem projekta, odprti 

pogovori v zvezi s projektom, dodatna pojasnila.  

Pooblastila s strani vodje člani ocenjujejo v povprečju kot zelo dobra; skupna povprečna 

ocena znaša 3,75 kar pomeni, da so samostojni pri sprejemanju odločitev na določenih 

področjih. Razlago in usmeritev s strani vodje člani ocenjujejo kot dobro, v povprečju s 3,75. 

Predlogi za izboljšavo so: določitev jasnih ciljev, dovolj natančna usmeritev, sprotno 

preverjanje rezultatov, dodatna pojasnila. Reševanje konfliktov znotraj članstva je v povprečju 

zelo dobro, s povprečno oceno 4. Pomeni, da člani so pripravljeni sprejemati konstruktivno 

kritiko in reševati medsebojne spore ter si prizadevajo k reševanju skupnega cilja. Za 

enakovredne možnosti med člani v zvezi z napredovanjem so v večini odgovorili, da imajo te 

pogoje zagotovljene, kar kaže tudi povprečna ocena 4,25. Podjetje se zavzema za 

napredovanje članov tima in osebno rast članov. Medsebojno sodelovanje članov je zelo 

dobro; povprečni rezultat meri 4,25, kar pomeni, da delujejo kot tim usklajeno, se 

dopolnjujejo, izmenjavajo mnenja. Sodelovanje z vodjo člani v povprečju ocenjujejo z oceno 

4. Kot izboljšavo navajamo večjo vključenost vodje v projekt, nadzor, da se člani čutijo 

pomembne pri izvedbi projekta. V naslednjem vprašanju člani ocenjujejo, ali imajo možnost 

učenja znotraj tima; v povprečju dosegajo visoko oceno 4, kar pomeni, da se člani učijo 

znotraj tima. Člani imajo dostopno literaturo, vire, internet, medsebojno izmenjavo znanj, 

izkušenj. Člani imajo spoštljive medsebojne odnose v timu. Ocena 4,25 pomeni, da cenijo 

drug drugega, se ne zmerjajo, delujejo v sožitju. Ocena za spoštovanje z vodjo znaša 3,75, kar 

pomeni, da so spoštljivi do vodje. Predlog za izboljšavo bi bil naslednji: vodja mora 

prilagoditi stil vodenja glede na situacijo in se odločati ne samo v prid cilja in zanemarjati 

odnose s člani tima. Opredelitev ciljev so člani ocenili v povprečju zelo dobro, z oceno 4,25, 

kar pomeni, da vodja jasno pove cilje. Naslednje vprašanje, ali se člani istovetijo s projektnimi 

cilji, je zelo visoko ocenjeno, v povprečju z oceno 4,5, kar pomeni, da člani se držijo ciljev, ne 

zaidejo na druge poti in so zato uspešni pri doseganju le teh. Vprašanje, ali menijo, da imajo 

možnost izobraževanja in usposabljanja med izvedbo projekta oz. za predviden projekt, so 

ocenili v povprečju z oceno 3,25. Predlog izboljšav bi bil, da člane seznanijo s predvidenim 

projektom, povedo, ali imajo dovolj znanja za soočenje s projektom, kje vidijo omejitve in s 

predpripravo lahko veliko izboljšajo kasnejše premore zaradi pomanjkanja znanja, spretnosti, 

izkušenj. Kljub volji se podjetje srečuje s hitrim odzivom na okolje, konkurenco in marsikdaj 

nima dovolj časa za predpripravo. Delovno okolje člani ocenjujejo v povprečju z oceno 3,5, 

kar pomeni, da so zadovoljni, vendar bi ga lahko izboljšali. Vprašanje, ali bi kot član 

projektnega tima ponovno delali v projektnem timu, je v povprečju zelo visoko ocenjeno s 
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strani članov z oceno 4,5 kar pomeni, da člani se medsebojno odlično razumejo, sodelujejo. 

Ali jim projekt predstavlja izziv, so v večini ocenili z visokimi rezultati, v povprečju 4,25, kar 

pomeni, da so soočeni z novimi nalogami, ki jim ne predstavlja monotonije, generiranje novih 

idej, spoznanj. V naslednjem vprašanju, ali ste kot član projektnega tima uživali v projektu 

bodisi na osebni in poslovni ravni, je rezultat v povprečju 4,25, kar pomeni, da člani dosegajo 

osebno zadovoljstvo, pohvale s strani vodje in vodstva podjetja. V zadnjem vprašanju, ali 

menijo, da je cilj bil dosežen, so v večini enotnega mnenja, kar dokazuje rezultat povprečja 4, 

ki pomeni, da člani so zadovoljni pri doseganju zastavljenih ciljev podjetja in usmeritev vodje 

projektnega tima.  

4.3 Povzetek rezultatov analize  

Glede na navedeno lahko zaključimo, da je raziskava v novembru 2012 postregla z odličnimi 

rezultati v vodenju projektov v podjetju Delamaris, d. o. o.. Poudariti je potrebno, da je za 

nadaljnji razvoj projektnih timov potrebna podobna analiza preteklih projektov, saj le tako 

dobimo hitre odgovore od članov tima in vodje, kateri jim bodo v veliko pomoč v prihodnje. 

Analiza nam nudi odgovore, zakaj smo v določenem kriteriju odlični in v drugem manj dobri 

pri doseganju rezultatov. Le na tak način lahko sistematično izboljšujemo videnja na 

problematiko, ki je do sedaj morda sploh nismo zaznali ali ji nismo dali dovolj pomembnosti.  

 

Če povzamemo na kratko rezultate vodje in članov tima, ugotovimo, da so oboji dosegli 

pričakovanja nadrejenih, v določenih kategorijah celo skoraj presegli, kar kaže na eni strani 

vestnost pri delu in doseganju ciljev ter usmerjanje in vodenje na drugi strani.  

 

Vodja s svojim vodenjem zelo dobro usmerja člane tima, opredeli cilje in spodbuja 

medsebojno sodelovanje. Vodja je ključnega pomena v timu predvsem na zadnjem projektu, 

ki so ga izvajali v podjetju, ker je odigral dve vlogi, in sicer kot vodja – usmerjevalna 

funkcija, in tudi kot izzivalec – pomeni, da je razbil občasno monotonost v timu in spodbudil  

člane k odzivnosti in jih s tem tudi motiviral. Kot izboljšavo za vodenje bi navedli nekaj 

predlogov, ki smo jih pridobili v raziskavi za sistem ocenjevanja članov tima, in sicer so to 

kriteriji za ocenjevanje delovne uspešnosti, sprotno preverjanje rezultatov in celotnega tima 

ter sprotno reševanje nejasnosti. Le tako bodo člani dovzetnejši za delo in ne bo prihajalo do 

odmika posameznikove ideje v ozadje, ampak bodo spodbudili razmišljanje na glas, kar 

pomeni večje generiranje idej in posledično nestrinjanje, ki bo privedlo v konflikte; le tako bo 

skupina skozi faze rasla in bila vedno bolj učinkovita.  

 

Člani tima so večinoma zadovoljni z nalogami, s katerimi se srečujejo, in tudi v medsebojnih 

odnosih se kaže sodelovanje, učenje znotraj timskega dela z zelo dobro komunikacijo med 

njimi. Zelo uspešni so pri reševanju konfliktov, saj si  prizadevajo za konstruktivno kritiko. 

Med člani se je razvil zelo dober odnos, kar se kaže v tem, da so člani pripravljeni  ponovno 
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se vključiti v tim, reševanje nalog jim pomeni izziv in v projektih osebno in poslovno uživajo. 

Izboljšave se kažejo predvsem na področju napredovanja in izobraževanja članov tima. Tu 

predlagamo, da se vprašajo, ali obstajajo dejanske možnosti za napredovanje na delovnem 

mestu in opredelitev le teh. Zaposlenim je potrebno ponuditi izobraževanje, strokovno in 

operativno, na področjih, kjer zaposleni želijo graditi svojo kariero znotraj podjetja. Predlog 

za izboljšavo komunikacije med člani in vodjo bi bil bolj odprt odnos, prilagodljivost vodje 

članom tima, dodatna pojasnila, pogostejši sestanki. Vse to privede k izboljšanju medosebnih 

odnosov in odprti komunikaciji. Znotraj tima je bila prisotna zelo visoka zavest o skupnem 

cilju, kar je privedlo do uspešnega vodenja projektov.  

4.4 Predlogi izboljšav v projektnih timih 

Predlogi izboljšav na projektih v podjetju Delamaris, d. o. o., z vidika vodje so:  

 

- izboljšanje učinkovitosti – predlog k izboljšavi tega kriterija je, da vodja na kratek rok 

povzema informacije od članov projektnega tima, ali dosegajo učinkovito cilje, ki jih je 

vodja podal; 

- presojanje posameznika – predlog k izboljšavi tega kriterija je, da  vodja skliče tedenske 

sestanke v sklopu projekta, da si ustvari presojo, ali posameznik na projektu dosega 

rezultate, učinkovitost; 

- priznavanje lastnih  napak – predlogi k izboljšavi tega  kriterija so: odprt odnos s člani 

tima; ne kritiziramo člana tima pred ostalimi člani, ampak se z njim pogovorimo na 

samem; s tem pridobimo njegovo zaupanje in tako bodo člani bili iskreni do vodje in pri 

priznavanju lastnih napak; 

- sistem ocenjevanja in planiranje kariere – predlog k izboljšavi tega kriterija je naslednji: 

ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenega in planiranje kariere omogočijo napredovanje 

na višje delovno mesto in s tem bi izboljšali tudi podporo v timu; 

- doseganje projektnih rezultatov s predhodnim znanjem o timskem delovanju – predlogi za 

izboljšavo so naslednji: udeležba na seminarjih, organiziranih za doseganje projektne 

odličnosti, analiziranje preteklih rezultatov, preučiti, kje so bili slabši, in določiti 

izboljšave za prihodnje projekte. 

 

Predlogi izboljšav na projektih v podjetju Delamaris, d. o. o.,  z vidika članov tima so: 

 

- napredovanje – predlagamo, da podjetje razišče, s katerimi pristopi glede na svoje 

zmožnosti in problematiko, ki jo zastopajo, lahko ponudi zaposlenim horizontalno 

napredovanje; 

- komunikacija z vodjo - predlog za izboljšavo so pogostejši sestanki z člani tima med 

samim izvajanjem projekta, odprti pogovori med projektom, dodatna pojasnila; 
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- pooblastila - predlog za izboljšavo tega kriterija je, da vodja sistematično pred projektom 

določi, katere odločitve lahko sprejemajo zaposleni, pooblastila lahko razširi ali omeji 

glede na zmožnosti posameznika; 

- usmeritev in razlaga - predlogi za izboljšavo so določitev jasnih ciljev pred projektom, 

dovolj natančna usmeritev med projektom, sprotno preverjanje rezultatov, dodatna 

pojasnila, povratne informacije ob koncu projekta;  

- izobraževanje in usposabljanje med projektom - predlog izboljšav bi bil, da člane 

seznanijo s predvidenim projektom, izvedejo konzultacijo s člani tima, ali imajo dovolj 

znanja za soočenje s projektom, kje vidijo omejitve in s predpripravo lahko izboljšajo 

kasnejše premore zaradi pomanjkanja znanja, spretnosti, izkušenj; 

- delovno okolje – predlogi za izboljšanje: kavni avtomati, odmori, opravijo razgovor s 

člani, kaj vpliva na njihovo dobro počutje na delovnem mestu in skušajo ugoditi zahtevam 

zaposlenih, saj velja pravilo, da so ljudje v slabih pogojih dela manj produktivni. 

 

Predlogi lahko bistveno pripomorejo k izboljšanju klime znotraj celotnega tima in povečujejo 

zadovoljstvo članov, ki so ne nazadnje uspešni v doseganju zastavljenih ciljev.  
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5 SKLEP  

Za uspešno doseganje rezultatov podjetja uporabljajo različne strategije. V današnjem času, 

ko so spremembe stalnica v poslovanju, pa se morajo podjetja hitro odzvati nanje, kajti le 

najbolj prilagodljivi in spretni zmorejo dosegati zastavljene cilje. Timsko delo se čedalje bolj 

uveljavlja v poslovnem svetu, timi pa se lahko oblikujejo spontano, neformalno ali pa jih 

določi vodstvo znotraj podjetja. Time sestavljajo različni posamezniki z različnimi 

vrednotami, osebnostmi, izkušnjami in ravno te lastnosti privedejo do iskanja novih rešitev, 

prilagajanja, sodelovanja in včasih tudi do konfliktnih situacij.  

 

Projektni timi se oblikujejo s ciljem, da bi združili ljudi iz različnih področji in s tem dosegli 

strateške, razvojne ali druge poslovne cilje podjetja. Za člane projektnega tima je zelo 

pomembno, da razumejo, kaj želijo doseči, in se zavzemajo za skupni cilj, kajti le to  je 

predpogoj za nadaljnji uspeh v timu.  

 

Vodja je zelo pomemben člen v timu, saj mora znati tim usmerjati, koordinirati, spodbujati, 

motivirati, izzvati za doseganje želenih rezultatov. Njegova poglavitna naloga je, da članom 

projektnega tima postreže z dovolj izčrpnimi informacijami o cilju, ki ga želi doseči podjetje. 

Uspešen vodja mora imeti posluh za sprejemanje predlogov članov in jih tudi upoštevati pri 

končni odločitvi, kajti le tako se bodo člani počutili kot del odločitev, kar bo vplivalo tudi na 

njihovo motiviranost za delo. Podjetje se mora zavzemati za osebni razvoj članov, jim 

omogočiti trajno izobraževanje, ki  članom pomaga pri generiranju idej. 

 

Komunikacija v projektnih timih je zelo pomembna, saj omogoča pretok informacij in virov, 

ki so pomembni za razvoj članov tima  in vplivajo na končno odločitev projekta. Preko 

komunikacije se razvijajo tudi medsebojni odnosi med člani tima in vodjo, ki so ključnega 

pomena pri zaupanju, spoštovanju, sodelovanju. Vodja naj se zavzema za sprotno obveščanje 

članov s povratnimi informacijami glede projekta, kajti le na tak način bodo dosegli 

konstruktivno reševanje kritik.  

 

Z modelom IPMA- PMA odličnosti vodenja projektov, ki je sestavljen iz 9 kriterijev, smo se 

v raziskavi osredotočili predvsem na model voditeljstva – kako vodja spodbuja in promovira 

projektno odličnost in usmerjenost v ljudi - kako so člani projektne skupine vključeni, kako je 

njihov potencial prepoznan in samoocenjevanje članov – kaj projekt dosega v zvezi s 

pričakovanji in zadovoljstvom vključenih v projektni tim. 

 

Področje, ki smo ga raziskali, temelji predvsem na zahtevah po odprti komunikaciji med člani 

tima in vodjo, kar omogoča uresničitev zastavljenih ciljev. Naše analize rezultatov v podjetju 

Delamaris, d. o. o., potrjujejo, da je podjetje zelo uspešno pri vodenju projektov  in obenem 

dosega zadovoljstvo pri zaposlenih, saj članom tima pomeni velik izziv sodelovati na 

projektih in tu dosegajo osebno zadovoljstvo. Med člani tima so se v času trajanja projekta 
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razvili zelo dobri medsebojni odnosi, kar potrjuje analiza rezultatov, saj bi se ponovno  

vključili v projektni tim. 

 

V podjetjih, ki imajo razvite projektne time, se hitro odzivajo na spremembe v okolju, lahko 

bi celo rekli, da imajo konkurenčno prednost pred ostalimi v doseganju zastavljenih ciljev. 

Tim se mora v podjetju razvijati postopoma in z analiziranjem preteklih rezultatov na projektu 

lahko snujemo izboljšanja v prihodnjih projektih. Prav to analizo pa omogoča model IPMA-

PMA.  
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PRILOGE

Priloga 1     Vprašalnik po modelu IPMA-PMA – vodstvene sposobnosti  

Priloga 2     Vprašalnik po modelu IPMA-PMA – vključenost zaposlenih in njihov potencial 

Priloga 3     Vprašalnik po modelu IPMA-PMA – samoocenjevanje članov projektnega tima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

VODSTVENE SPOSOBNOSTI 

 

 

1. Kako vedenje vodje projekta in vodstva nasploh 

vzpodbuja, podpira in promovira projektno odličnost. 

 

Komentar Ocena: 

1-zelo slabo 

2-zadovoljivo  

3 - dobro 

4- prav dobro 

5- odlično 

- Ali razvijate  jasne vrednote, pravila in pričakovanja v 

zvezi s projektom (jasnost ciljev), jih sporočate drugim 

in skladno z njimi delujete? 

 
 

1        2        3       4       5 

- Osebno podpirate in promovirate idejo projektne 

odličnosti? 

 
1        2        3       4       5 

- Ali iščete najboljše rešitve, jih izvajate in sporočate 

znotraj in zunaj organizacije? 

 
1        2        3       4       5 

- Aktivno in osebno prispevate k aktivnostim za 

izboljšanje? 

 
1        2        3       4       5 

- Ali izobražujete ostale in se pustite izobraževati s strani 

drugih? 

 
1        2        3       4       5 

- Preverjate in izboljšujete učinkovitost svojega načina 

vodenja? 

 
1        2        3       4       5 

- Pridobivate/dosegate zaupanje vseh vpletenih.  
1        2        3       4       5 

- Aktivno podpirate vse člane skupine na poti k projektni 

odličnosti (npr. izobraževanja, politika odprtega 

informiranja …)? 

  

1        2        3       4       5 

- Ustvarjate ozračje odprte komunikacije med člani 

projektne skupine in vodstvom projekta, ki vzpodbuja 

tudi konstruktivno kritiko? 

 
1        2        3       4       5 

- Na ustrezen način presojate posameznika ali skupine 

znotraj ali zunaj projekta? 

 
1        2        3       4       5 

 

- Zagotavljajte vključenost vseh zaposlenih v stalen 

razvoj skupine? 

 
1        2        3       4       5 

- Vzpodbujate zaposlene, da priznavajo svoje napake, jih 

analizirajo in se iz njih učijo? 

 
1        2        3       4       5 

 

- Ste na razpolago zaposlenim, jih poslušate in se 

odzivate na njihove potrebe, zahteve? 

 1       2        3       4        5 

 



Priloga 2 

 

 

 

VKLJUČENOST ZAPOSLENIH IN NJIHOV POTENCIAL 

 

2. Kako so člani projektne skupine vključeni, kako je 

njihov potencial prepoznan in izkoriščen. 

Komentar Ocena: 

1-zelo slabo 

2-zadovoljivo  

3 - dobro 

4- prav dobro 

5- odlično 

- So bile pri izbiri projektnih članov njihove potrebe in 

sposobnosti identificirane, razvrščene in prilagojene 

glede na potrebe projekta? 

  

1        2        3       4     5     

- Kakšna je zmožnost planiranja potrebnih človeških 

virov? 

 1        2        3       4     5 

- Kako je sistem ocenjevanja in planiranja kariere 

uporabljen kot podpora za izboljšave in sodelovanje? 

 1        2        3       4     5 

- Ali so uporabljene inovativne strategije pri delu 

organizacije? 

 1        2        3       4     5 

- Kako so razviti in uporabljeni programi za kvalificiranje?  1        2        3       4     5 

- Kako je preverjena učinkovitost izobraževalnih tečajev?  1        2        3       4     5 

- Kako je zagotovljena možnost timskega dela?  1        2        3       4     5 

- Ali je zagotovljeno trajno izobraževanje?  1        2        3       4     5 

- Ali so zaposleni šolani in izobraženi za lažje doseganje 

projektnih rezultatov? 

 1        2        3       4     5 

- Ali so zaposlenim podane povratne informacije in ali se 

izvaja reden pregled projekta? 

 1        2        3       4     5 

- Ali se upošteva in uporablja predloge zaposlenih ?  1        2        3       4     5 

- Ali je podprt tudi prihodnji razvoj članov tima?  1        2        3       4     5 

 

 

 



Priloga 3 

 

 

SAMOOCENJEVANJE ČLANOV PROJEKTNEGA TIMA 

 

3. Kaj projekt dosega v zvezi s pričakovanji in 

zadovoljstvom članov tima. 

 

 

Komentar Ocena: 

1-zelo slabo 

2-zadovoljivo 

3-dobro 

4- prav dobro 

5- odlično 

- Ali menite, da imate možnost napredovanja?  1        2        3       4        5 

- Ocenite komunikacijo med člani tima?  1        2        3       4        5 

- Ocenite komunikacijo med člani in vodjo?  1        2        3       4        5 

- Ali imate pooblastila s strani vodje?  1        2        3       4        5 

- Ocenite usmeritev in razlago vodje?  1        2        3       4        5 

- Ocenite reševanje konfliktov znotraj tima?  1        2        3       4        5 

- Ali imate vsi enakovredne možnosti med član?  1        2        3       4        5 

- Ocenite sodelovanje med člani tima?  1        2        3       4        5 

- Ocenite sodelovanje z vodjo?  1        2        3       4        5 

- Ali imate možnosti učenja znotraj tima?  1        2        3       4        5 

- Ocenite spoštovanje med člani?  1        2        3       4        5 

- Ocenite spoštovanje z vodjo?  1        2        3       4        5 

- Ali menite, da so cilji jasno opredeljeni za 

projekt? 

 1        2        3       4        5 

- Ali se istovetite s projektnimi cilji?  1        2        3       4        5 

- Ali imate možnost izobraževanja in usposabljanja 

med izvajanjem projekta oz. ali za predviden 

projekt? 

 1        2        3       4        5 

- Delovno okolje (vljudnost, sproščenost, strpnost, 

dostopnost ipd.)? 

 1        2        3       4        5 

- Ali bi kot član projektnega tima ponovno delali v 

tem projektnem timu? 

  1        2        3       4        5 

- Ali ste projekt doživeli kot izziv?  1        2        3       4        5 

- Ali ste kot član projektnega tima uživali v projektu 

(osebno in poslovno)? 

 1        2        3       4        5 

- Ali menite, da je po vaši oceni cilj bil dosežen?  1        2        3       4        5 

 


