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POVZETEK 

 

Organizacije vse aktivnosti, s katerimi uspešno dosegajo želene rezultate, opredeljujejo kot 

management. Znotraj managementa pa je med drugim pomembno tudi timsko delo. Skupina 

ljudi, ki ima dolo�eno število in v kateri ima vsak posameznik natan�no dolo�eno nalogo, 

skupaj pa delujejo kot eno, imajo u�inkovito komunikacijo, se znajo motivirati, gradijo na 

medsebojnem razumevanju, rešujejo konflikte in znajo tudi poslušati, je opredeljena kot tim. 

Ker ima tim, kadar je vodenje v njem kvalitetno, zelo malo pomanjkljivosti, ga organizacije z 

veseljem spoznavajo in vklju�ujejo v svoj vsakdan, tiste, ki pa ga še ne poznajo, pa se bodo v 

prihodnosti z njim zagotovo še sre�ale. 

Izhodiš�e diplomske naloge je vloga in vodenje tima v organizaciji ter njegovo delovanje v 

teoriji in tudi v podjetju Lekarne Maribor. 

 

Klju�ne besede: organizacija, management, skupina, tim, timsko delo, vodenje 

 

SUMMARY 

 

All activities, which helps organizations to succesfully achieve the desired results are 

determined by management. Among other things within management, one of the most 

important is team work. Group of people, which is defined by certain number, where each 

individual has a specified task and still works as one, where they have effective comunication, 

are able to motivate, build on mutual understanding, resolve conflits and also know when and 

how to listen is defined as a team. Because working in team has very few shortcomings, 

organizations likes to learn about it and includes it in their daily work. But for those who, do 

not know it yet, they will also learn about it in the future. 

The starting point of this work is the role of team in the organization and its performance in 

theory and also in organization Lekarne Maribor. 

 

Keywords: organization, management, group, team, teamwork, leadership 
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1 UVOD 
 

Planiranje, organiziranje, vodenje, kontrola. Štiri besede, znotraj katerih se odvijajo vse 

aktivnosti vsake organizacije in na podlagi katerih opredeljujemo management. Ne glede na 

to, katero natan�no definicijo izmed mnogih bi pri opisu, kaj to management je, želeli 

uporabiti ali kateri izmed obeh konceptov (stari, novi) razumevanja managementa bi izbrali, 

se zavedamo, da vsaka dejavnost, naloga, ki jo v organizaciji opravimo, spada v management. 

Gre za prepleten skupek opravljenih nalog, pa naj bodo te v fazi planiranja, organiziranja, 

kontroliranja ali vodenja. Vsaka aktivnost je enako pomembna, je pa velik delež uspešnosti na 

ramenih vodstva organizacij oziroma na njihovem interpretiranju vodenja in izvajanju le-tega 

v organizaciji. Vodenje je namre� sposobnost usmerjati svoje zaposlene k želenim ciljem, na 

njih vplivati in  jih spodbujati, kadar je to potrebno. Vsak uspešen vodja sodeluje s svojimi 

zaposlenimi pri ustvarjanju prijetnega, ugodnega ozra�ja, saj se zaveda, da vse to vodi k 

uspešnemu doseganju organizacijskih ciljev. Da pa je doseganje rezultatov in reševanje 

nastalih težav �im hitreje in kar se da kvalitetno opravljeno, v številnih organizacijah po svetu 

v svoje delovanje poleg uspešnega vodenja vklju�ujejo tudi timsko delo. Pomen timskega 

dela v organizaciji je predvsem ta, da s pomo�jo �lanov tima, med katerimi vlada red, 

razumevanje, spoštovanje, nagnjenost k skupnemu doseganju ciljev in še kaj, organizacija 

dosega rešitev težav v krajšem �asu, na bolj kvaliteten, inovativen na�in.  Ve� o zgoraj 

napisanem pa si bomo pogledali v nadaljevanju. 

 

 

1.1 Opredelitev problema in teoreti�nih izhodiš�  
 

V zaklju�nem diplomskem delu sem predstavila vlogo in vodenje ter delovanje tima v sami 

teoriji kakor tudi v organizaciji. Za dober pregled delovanja uspešnega tima v vsakdanu sem 

izbrala podjetje Lekarne Maribor. 

 

»Nobena težava ni taka, da je ne bi mogli rešiti skupaj, le malo pa je takih, ki jih lahko rešimo 

sami.«(Lyndon B. Johnson) 

 

Že v daljni zgodovini so se ljudje pri izvajanju osnovnih del, pomembnih  za preživetje, 

povezovali v skupine. Kaj hitro so ugotovili, da je delo v skupini uspešnejše, da zagotavlja 

ve� rezultatov in sestavin, kar zagotavlja daljše, boljše življenje. 

 

Skupino bi opredelili kot dva ali ve� posameznikov, ki se sre�ujejo zaradi pomembnih zadev 

(Možina 1994, 601). 
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Nekaj 1000 let kasneje ostaja miselnost o skupini podobna. Vklju�ujemo jo v veliko 

vsakodnevnih stvari (skupine prijateljev, sosedov, ljudi z enakimi popoldanskimi 

aktivnostmi…), prav tako pa tudi v organizacije, kjer delamo. Delo v skupini se je izkazalo za 

zelo u�inkovito, zato se ga dandanes poslužujejo tudi v ve�ini organizacij.  

 

Ker so potrebe v organizacijah razli�ne, prav tako pri�akovanja in rezultati, so se razvile razne 

vrste skupin. Lo�imo formalne in neformalne. Formalne skupine imajo natanko dolo�ene cilje 

in naloge. Vsak posamezni �lan ima v takšni skupini to�no dolo�eno vlogo. Formalne skupine 

so glede na obseg dela in vsebino, pa tudi glede na mesto, dolo�ene z organizacijsko shemo.  

 

Pri timskem delu naj bi zaradi sodelovanja, izmenjave znanj in izkušenj ter medsebojno 

spodbujene ustvarjalnosti rezultat tima presegal seštevek tistega, kar bi dosegli posamezni 

�lani. Pri skupinskem delu pa vsak �lan skupine lahko dokaj samostojno opravi svoj del 

naloge, med njimi ni potrebno veliko komuniciranja in je kon�ni rezultat skupine le seštevek 

dela posameznikov (Zupan in Kaše 2003, 129). 

 

Tim spada med formalne skupine. Pomembna odlo�itev vsake organizacije pa je, ali bodo v 

svoje delo vklju�ili tim, uporabo tima, timsko delo. 

  

Zdi se, da je v današnjem �asu, ko je uspešnost in izobraženost individumov v organizaciji na 

vedno višjih nivojih, hkrati pa konkurenca nepopustljivo diha za vrat, zelo pomembno, kako 

organiziramo delo v neki organizaciji. Pravzaprav je uspešnost organiziranja ljudi v 

organizaciji klju�na za to, ali bo organizacija na trgu uspela ali ne. Zato ne gre zanemarjati 

dejstva, da delovanje v timu doprinese k organizaciji. Ponudi namre� širši pogled na problem, 

ve� potencialnih rešitev. Ponuja raznolikost idej in na�inov, ki jih lahko izberemo za 

najuspešnejšo dosego cilja.  Nekaj tako zanimivega in tako uspešnega pa je vsekakor 

pritegnilo mojo pozornost, predvsem v teh �asih, ko po svetu veliko nekdaj uspešnih 

organizacij zapira svoja vrata. 

 

 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela  
 

Namen ustvarjanja tega diplomskega dela je ugotoviti vlogo  timskega dela, kako voditi dobro 

organiziran tim, kaj je za to potrebno, kako so zaposleni v izbrani organizaciji zadovoljni z 

delom v timu, ali z delom v timu dosegajo boljše rezultate. Prav tako bom opredelila razlike 

med skupino in timom in definirala nekatere pojme ter podala predloge za izboljšave. 
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Cilji: 

 

� s pomo�jo strokovne literature predstaviti tim in njegovo delovanje, 

� opredeliti pojme za lažje razumevanje, 

� predstaviti uspešno delovanje tima v organizaciji Lekarne Maribor, 

� predstaviti prednosti timskega dela, 

� ugotoviti, kako dobro zaposleni v izbrani organizaciji poznavajo timsko delo, 

� raziskati, kako bi lahko še izboljšali timsko delo v izbrani organizaciji. 

 

Hipoteze: 

 

H1: Zaposleni v ustanovi poznajo timsko delo. 

H2: Zaposleni v izbrani organizaciji redno izvajajo timsko delo. 

H3: Zaposleni s timskim delom dosegajo boljše rezultate. 

 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev  
 

Diplomsko delo sem razdelila na teoreti�ni in empiri�ni del, znotraj katerih lahko vidimo 

predelano literaturo, analize nekaterih ugotovitev in opredelitev dolo�enih pojmov. 

 

V empiri�nem delu te naloge sem s pomo�jo ankete in raziskave ugotavljala, 

kakšno je poznavanje timskega dela med zaposlenimi. Anketa je bila izvedena v pisni obliki, 

v �asu od februarja do marca 2013. Anketirala sem 100 ljudi, zaposlenih v Lekarnah Maribor. 

Rezultate raziskave sem prikazala v tabelarni obliki ali s pomo�jo grafov. 

 

 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela  
 

Predpostavke: 

� pri pisanju diplomske naloge ni ovir, saj so izkoriš�ene  vse možnosti in dostopanja do 

potrebnih podatkov in virov; 

� anketiranci svoje vprašalnike izpolnjujejo vestno; 

� odgovori anketirancev so realni; 

� prikaz poznavanja in uporabe tima v organizaciji na podlagi rezultatov raziskave. 

 

Omejitve: 

� raziskava pokaže zgolj rezultate ene same organizacije; 

� realnost, verodostojnost odgovorov anketirancev, saj je med vsemi anketnimi vprašalniki 

težko poiskati tiste, ki delujejo nerealno. 

�  



4 
�

2 ORGANIZACIJA IN RAZVOJ SKUPINE 
�

2.1 Organizacija 
 
Za�etki organizacije segajo dale� nazaj v zgodovino. Ko so ljudje (oziroma predniki) še živeli 

v jamah in se preživljali z lovljenjem in nabiranjem  hrane, hkrati pa se v divjini borili za 

preživetje, so se za�ele pojavljati organizacije. Prepri�ana sem, da v kolikor bi pogledali še po 

biološko dolo�enih prednikih ljudi ali vrste homo sapiens, torej �e bi se opredelili na opice, bi 

celo tam lahko odkrili povezovanje v skupine in dolo�anje nalog posameznikom v teh 

skupinah z namenom preživeti, ampak tako dale� ne bomo posegali, saj nas prva združenja 

primitivnih vrst pred �lovekom pravzaprav ne zanimajo.  

Naši predniki so se v takratne skupine povezovali z dolo�enim namenom. Zavedali so se, da 

bodo kot skupina bolj uspešni. Da imajo ve�jo možnost loviti, varovati, preživeti, �e 

sodelujejo, vzpostavljajo stike in si med seboj delijo naloge. S tem, ko so se individualisti s 

svojimi dejanji med seboj povezali, so pravzaprav vstopali v medsebojna razmerja. Prav ta 

oblikovana razmerja pa so povzro�ila združbo ljudi ali bolje re�eno organizirano skupino, ki 

je postala temelj za organizacijo, kot jo poznamo danes. 

Organizacija je sestav medsebojnih razmerij med ljudmi (ki s to povezavo v strukturo 

postanejo �lani s tem nastale združbe), ki zagotavlja obstoj in posebne zna�ilnosti (družbeno-

ekonomske in druge) s tem omogo�eni združbi ljudi ter smotrno uresni�evanje v strukturi 

usklajenih ciljev delovanja združbe (podjetja) (Lipovec 1987,  35). 

Temeljni cilj neke delovne organizacije (podjetja) je proizvajanje izdelkov ali storitev, s 

katerimi na doma�em ali tujem trgu dosega zadovoljiv poslovni u�inek (Možina, Florjan�i� in 

Gabrijel�i� 1984, 11). 

Dejstvo je, da ima organizacija vedno ve�ji pomen, tako za posameznika  kot tudi za družbo, 

saj smo le preko organizacij sposobni zadovoljevati ve�ino svojih potreb, tisti ki pa to 

uspešno obvladujejo v svoji organizaciji, pa prispevajo svoj delež h gospodarskemu in 

splošnemu družbenemu napredku. 
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 Namen organiziranja dela 

Organiziranje dela se opredeljuje in razume kot zavestna �lovekova dejavnost, ki povezuje, 

usklajuje in nenazadnje tudi dolo�a proizvodne tvorce, da bi se dosegli �im bolj optimalni 

izidi dela in poslovanja.  

Pri namenu organiziranja dela nas zanima predvsem delitev dela,  razporeditev in izraba 

delovnega �asa in pa organiziranje timskega dela. 

Delitev dela v organizaciji: Ljudje pridobivamo dobrine za življenje z izvajanjem raznih 

delovnih procesov, ki so ve�ni pogoj za normalno življenje in so skupni vsem oblikam 

�lovekovega življenja. Delovni proces je tako naravna, samostojna osnova prav vsem 

organizacijskim razmerjem med ljudmi v organizaciji, proizvodnja storitev ali izdelkov pa se 

opravlja v enotnih ali sestavljenih delovnih procesih.  

Potreba po delitvi dela oziroma po organiziranju dela se je pravzaprav pojavila takrat, ko je 

naloga postala prevelika, da bi jo opravil en sam �lovek in jo je bilo treba razdeliti na manjše, 

delne naloge, ki so jih lahko naredili posamezniki. Samo z vklju�itvijo ve�jega števila 

izvajalcev v celovito izvedbo naloge je bilo mogo�e uresni�iti zastavljen cilj. 

Delitev dela sicer poteka tako, da skupno nalogo ene organizacije, ki je potrebna za 

realiziranje zastavljenega cilja, razstavimo na manjše naloge, vsako od teh pa razstavimo še 

na preprostejše dele. To razstavljanje prvotne naloge opravljamo toliko �asa, dokler ne 

najdemo preprostih nalog, ki so sestavljene iz najpreprostejših gibov, ki jih ni ve� mogo�e 

nadalje raz�leniti.  

Razporeditev in izraba delovnega �asa: Pomanjkanje �asa je splošen problem, s katerim se 

sre�ujejo v vseh organizacijah po svetu. Pomembno je predvsem, kako zaposleni v 

organizaciji porablja svoj razpoložljivi delovni �as in koliko se to dejansko razlikuje od tega, 

kako misli, da ga uporablja. 

Vsak poslovnež, podjetnik si razporeja svoj �as s koledarjem, ki je nepogrešljiv pripomo�ek. 

Ker pa je prihodnost negotova in ker ne želimo, da naši delovni na�rti ne bi uspeli, moramo 

pri planiranju izrabe našega �asa upoštevati dolo�ena pravila. 

Pravila za u�inkovito ravnanje s �asom so namre� vsa tista navodila, katerih upoštevanje 

omogo�a gospodarno razporeditev in izrabo razpoložljivega delovnega �asa. 
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2.2 Vrste in razvoj skupin 
 
»Mo� skupine je odvisna od njenega najšibkejšega �lana.« (neznan) 

Opredelitev in pomen skupine 

Skupine nastanejo, kadar se dva ali ve� posameznikov za�ne združevati zaradi pomembnih 

zadev. Skupina se od posameznikov lo�i po svojem odnosu do okolja. Skupina je mo�nejša, 

razpoznavnejša, prodornejša kot je skupek lastnosti posameznikov. Skupina tudi nudi varnost 

in pomo� svojim �lanom. Vzdržuje medsebojne odnose in se upira spremembam, ki bi te 

odnose lahko pokvarile. Manjše skupine funkcionirajo bolje, saj so velikokrat bolj skladne. 

Zelo pomembno za skupino je razdelitev vlog in izbor vodje. Splošno znano pa je, da dobro 

sestavljene skupine lažje rešujejo skupne naloge kot slabo organizirane skupine. Namen 

delovanja v skupini je, da se nau�imo in osvojimo skupnega opravljanja nalog, da bolje 

spoznamo delo, da spoznamo in ponotranjimo ideje drugih in s tem postanemo uspešnejši in s 

tem tudi bolj zadovoljni. Skupine se med seboj lo�ijo po njihovih zna�ilnostih. Tako poznamo 

skupine z dvema �lanoma  �  diade, skupine s tremi �lani  �  triade ipd.  

Vrste skupine 

Kot sem že zgoraj napisala, lo�imo ve� vrst skupin. Med drugim jih delimo tudi v formalne in 

neformalne skupine. V življenju vsake organizacije so pomembne tako ene kot druge.  

Formalna skupina je skupina, v kateri so tako naloge kot cilji natanko dolo�eni. Vsak 

posameznik ima v tej skupini natanko dolo�eno mesto, položaj in naloge ali delovno vlogo. 

Formalna skupina je nastala z uradnim formalnim aktom. Vnaprej ima dolo�eno vodjo, cilje, 

delovne naloge in pogoje za obstoj. Formalne skupine so torej premišljeno organizirane 

skupine za opravljanje dolo�enih nalog in doseganje specifi�nih ciljev. Te skupine so tudi 

dolo�ene z organizacijsko shemo. 

Neformalne skupine so tiste skupine, ki nastanejo na podlagi povezovanja med ljudmi. 

Ukvarjajo se z zadevami, ki niso uradno delovne narave, ampak se nanašajo bolj na 

zadovoljevanje interesov, razvijanja prijateljstev, potreb po pomo�i in podobno. Neformalne 

skupine lahko ovirajo delovne procese v organizaciji ali pa jih podpirajo. Lahko pa so do njih 

tudi nevtralne. 

Razvoj skupine 

Razli�ni dejavniki lahko vplivajo na razvoj skupine. To so:  

� število �lanov, 

� velikost skupine, 

� naloge, 

� cilji, 

� na�in vodenja, 
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� fizi�no okolje, 

� tradicija, 

� vrednote ... 

Stopnje razvoja skupine so naslednje: 

� oblikovanje ali formiranje: na tej stopnji si �lani skupine iš�ejo mesto in s tem vlogo v 

skupini. Spoznavajo druge �lane, jih primerjajo med seboj in skušajo ugotoviti, s kom bi 

se povezali, kdo bi jim lahko pomagal. Na podoben na�in ocenjujejo tudi vodjo skupine, 

opazujejo njegov na�in dela in ugotavljajo, ali bi ga podprli ali mu  

nasprotovali. V tej fazi je najpomembnejše dobiti informacije o skupini, drugih �lanih. 

� Nasprotovanje ali negiranje: po za�etnem spoznavanju se velikokrat za�nejo pojavljati 

nasprotja, pride do konfliktov med �lani, lahko tudi �lani in vodjo. Nekateri �lani se v fazi 

nestrinjanja oz. konfliktov osamijo ali izzivajo vodjo. V tem primeru lahko ali dopustimo, 

da se nasprotje popolnoma izrazi ali pa zatremo oziroma omejimo konflikt. 

� Pristajanje ali normiranje: za to fazo je zna�ilno predvsem sodelovanje med �lani in vodjo 

pri nastajanju skupnih norm in prav tako posameznih vlog. Prevladuje komuniciranje, 

izražanje idej, vplivanje na drugega ob delovnih nalogah in pri prevzemanju dolžnosti ob 

normah delovanja. Pomembna sta predvsem medsebojno sodelovanje in povezanost med 

�lani. Vodja najve�krat razvije bolj demokrati�en na�in vodenja, s tem pa pritegne �lane k 

soglasnemu na�inu odlo�anja. Za to stopnjo je zna�ilna predvsem visoka stopnja 

socializacije. 

� Izvajanje ali implementiranje: pomeni predvsem iskanje najboljših poti in možnosti za 

doseganje zastavljenih ciljev ali dosežkov. Nekatere skupine nikdar ne postanejo uspešne. 

To je odvisno predvsem od zaupanja med �lani in podpore, ki jo med seboj imajo. Vodja 

posluša �lane in jim daje ustrezna navodila. Delovni  cilji posameznika so na tej stopnji 

usklajeni s cilji skupine. Za skupino, ki deluje in dosega rezultate, je zna�ilno predvsem: 

da �lani vedo, zakaj je bila skupina formirana; da se �lani strinjajo s postopki odlo�anja; 

da si �lani med seboj zaupajo in so odkriti; da �lani dajejo in prejemajo pomo�; da imajo 

�lani ob�utek, da so samostojni in hkrati tudi povezani drug z drugim; da �lani sprejemajo 

nasprotja in jih v mirnem duhu tudi rešujejo; da se �lani strinjajo, da se delovanje skupine 

nenehno izboljšuje; da so �lani skupaj z vodjo usmerjeni k skupnim ciljem in rezultatom. 

� Zaklju�evanje ali rezultiranje: je zadnja stopnja v razvoju skupine. Skupina, ki je opravila 

naloge in dokaj uspešno dosegla cilje, se pripravlja na prevzem novih nalog z istimi �lani 

in vodjo ali pa z novimi �lani oblikuje novo skupino. 

 

�  
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3 OPREDELITEV TIMA IN NJEGOVEGA DELOVANJA 
�

Tim je sestavljen iz skupine ljudi, ki je bolj ali manj trajna. Ima dolo�eno število ljudi, na 

podlagi njihovih osebnostnih profilov pa so jim znotraj tima dolo�ene naloge, ki jih 

opravljajo. Za doseganje najboljših možnih rezultatov morajo vsi v timu aktivno poslušati, 

imeti u�inkovito komunikacijo, se znati primerno motivirati in uspešno reševati konflikte ter 

graditi na medsebojnem  razumevanju, zaupanju in prilagajanju. Lahko bi tudi rekli, da time 

pojmujemo kot gradbene kamne dolo�ene organizacije. 

 

Lipi�nik (1998, 34, 272) nam v naslednjih stavkih dodobra razloži pomembnost tima in 

opredeli njegovo delovanje. S hitrostjo sprememb in naraš�anjem konkurence na trgu se je 

uveljavila misel, da je treba v vsakem primeru ustre�i kupcu in izdelovati samo tisto, kar 

kupci potrebujejo. Torej ciljev ne dolo�a ve� organizacija sama, ampak predvsem, v�asih pa 

samo, uporabniki njenih izdelkov. Organizacije postajajo vse bolj sploš�ene, kar pomeni, da 

je odgovornost za rezultate razširjena po vsej organizaciji. V takšnem položaju je mogo�e 

oblikovati le vizijo prihodnosti in se truditi na podlagi interakcije zaposlenih uspešno in 

u�inkovito zadovoljiti potrebe kupcev. Glede na negotovo in kompleksno okolje je najbolj 

primerno delo v timih. Timski na�in dela je torej nepogrešljiv takrat, ko pot reševanja, rešitev 

in na�in reševanja problema niso znani.  

V nadaljevanju bom navedla še nekaj definicij tima, ki sem jih zasledila ob prebiranju 

literature. Ker so kot takšne same sebi že namen in so zaklju�ene, jih bom navedla kot citate. 

Pri timskem delu naj bi zaradi sodelovanja, izmenjave znanj in izkušenj ter medsebojno 

spodbujene ustvarjalnosti rezultat tima presegal seštevek tistega, kar bi dosegli posamezni 

�lani. Pri skupinskem delu pa vsak �lan skupine lahko dokaj samostojno opravi svoj del 

naloge, med njimi ni potrebno veliko komuniciranja in je kon�ni rezultat skupine le seštevek 

dela posameznikov (Zupan in Kaše 2003, 129).  

Tim je delovna skupina, sestavljena iz dveh ali ve� oseb, ki ima opredeljeno specifi�no 

delovno nalogo ali cilj; za izvedbo te naloge oziroma za doseganje tega cilja so �lani tima 

skupno odgovorni na podlagi notranje samokontrole in vzpostavljanja posebne notranje 

klime, ki jo karakterizira visoka pripadnost skupnemu cilju, visoka kooperativnost in visoki 

delovni standardi (Možina 1994, 601).  

V uspešnem timu igra vsak predpisano vlogo, tako da v najve�ji možni meri uveljavi svoj 

talent in znanje (Maddux 1992, 15). 

 

 

3.1 Zna�ilnosti tima 
 
Ugotovili smo torej, da je naloga tima ta, da se ljudje s svojimi znanji in razmišljanji združijo 

ob doseganju skupnega cilja. Poglejmo si, kakšne so definicije zna�ilnosti tima. 
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Parker-Glenn (1990, 19–21)  je zna�ilnosti tima razporedil v alineje. Po njegovem so 

zna�ilnosti naslednje: 

� vzdušje v timu je nebirokratsko, kar pove�uje prizadevanje �lanov, napetosti med �lani pa 

so redke. 

� �lani na za�etku dobijo navodila za delo, naloge in cilji so jasni in jih �lani sprejmejo za 

svoje. Odkrito se pogovarjajo o problemih in iš�ejo najboljše rešitve zanje. 

� Komunikacija med �lani je odprta, spontana in te�e v vseh smereh. �lani se med seboj 

poslušajo, vsakemu prisluhnejo in nih�e se ne boji izraziti svojega mnenja. Kritika ni 

ozna�ena kot osebni napad, ampak je konstruktivna in pripomore k rešitvi. 

� Sklepi so sprejeti z usklajevanjem, prav zaradi tega je rešitev sprejemljiva za vse �lane. V 

kolikor se kdo z odlo�itvijo ne strinja, to odkrito pove, tim pa poskuša to upoštevati. 

� Vodenje prehaja od �lana do �lana, kot to zahtevajo okoliš�ine in seveda sposobnosti 

�lanov. Ni borbe za prevlado med �lani. 

� Tim stalno spremlja svoje delo in je samokriti�en. 

 

�e povzamemo zgornji citat, ugotovimo, da so zna�ilnosti tima predvsem te, da vanj 

združimo skupek individualistov, ki zavoljo skupne naloge in dosege cilja vzpostavijo odnos, 

pri katerem ob upoštevanju in spoštovanju drug drugega izmenjujejo mnenja, usklajujejo 

misli in na�rte in s skupnimi mo�mi dosežejo cilj ali izpolnijo zadano nalogo. 

Velikost tima 

Veliko vlogo pri uspešnosti tima igra tudi velikost tima. Pomembno je namre�, da za 

doseganje najboljših možnih rezultatov izberemo takšno število ljudi, ki bodo med seboj 

kakovostno sodelovali in se hkrati s prevelikim številom �lanov ne bodo omejevali v 

doseganju ciljev. Težko sicer pri velikosti tima opredelimo eno samo številko, saj je velikost 

tima in število �lanov v njem pogojeno tudi z zahtevnostjo zadane naloge. Vseeno pa so 

raziskave pokazale, da je pri ve�ji zahtevnosti nalog bolje oblikovati ve� manjših timov kot pa 

enega velikega in nato med manjšimi timi porazdeliti naloge, tako da vsi skupaj dosežejo 

zastavljen cilj. V takšnih primerih poteka razdelitev nalog na time v razli�nih ravneh, vseeno 

pa je pomembno, da naloge ne razdelimo na ve� kot tri ali maksimalno štiri ravni, saj bi z 

ve�jim številom ravni povzro�ili izgubo medsebojne komunikacije in ob�utek povezanosti 

med timi bi zbledel. Tako bi se zelo omajala medtimska komunikacija, kar bi lahko vodilo v 

neizpolnjeno nalogo, saj bi lahko za�ele prevladovati ideje individualistov. Pri gradnji ve�ih 

timov pa ne smemo pozabiti, da je zelo pomembno, da v vsak manjši tim razdelimo ljudi, ki 

bodo zagotavljali pravilno kombinacijo  sposobnosti in izkušenj, saj bodo s tem vsi timi 

enakovredni in ne bo nih�e izstopal.  
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V literaturi, sestavljeni iz ve� avtorjev (Možina idr. 2002, 564–565) sem zasledila naslednjo 

definicijo o velikosti tima: 

 »Najprimernejša velikost tima je med pet in deset �lani. �e jih je ve�, nastanejo težave v 

komuniciranju med njimi, pojavijo pa se še druge spremembe in problemi: 

� vodja mora posve�ati ve� �asa razli�nim dejavnostim in usklajevanju dela. To zahteva od 

njega ve�ji psihi�ni napor, sam pa se od �lanov nekako oddalji. 

� Timsko odlo�anje postane bolj centralizirano, s �imer je poudarjena vloga vodje. 

� Ozra�je v timu slabi, ukrepi so �edalje manj osebni, nastajajo podtimi, ki se lahko 

sprevržejo v klike. 

� Norme in postopki postajajo vse bolj formalizirani, s tem pa �lani niso zadovoljni.« 

 

Vse to pomeni, da je treba premisliti o številu �lanov v timu. Res je, da ve�ji tim pomeni ve�ji 

vir znanja, idej in drugo, toda �e se podtimi borijo za položaj, gre to praviloma na škodo 

skupnega dela. Potem je bolje oblikovati podtime z vodji, ki se od �asa do �asa sestajajo in 

poro�ajo o svojem delu, predvsem o predlogih in sklepih. 

Vloge v timu 

Uspešen tim je želja vsake vodje. Uspešnost dolo�enega tima  pa ni  odvisna samo od 

strokovne usposobljenosti ali izobraženosti �lanov v njem, pa� pa tudi od tega, kako se �lani 

med seboj dopolnjujejo in kakšne vloge zavzemajo v timu. Za opredelitev vlog v timu se v 

praksi uporablja zelo znan Belbinov vprašalnik. S pomo�jo le-tega prepoznamo dolo�ene 

vloge v �lanih tima. Na izbiro imamo devet vnaprej dolo�enih vlog.  

Izvrševalec 

Njegova naloga je, da spreminja zamisli in na�rte v prakti�ne delovne postopke. Dogovorjene 

na�rte izvaja sistemati�no in uspešno. Osebnostne poteze so: vesten, zadržan, 

samodiscipliniran. 

 

Usklajevalec 

 

Njegova naloga je nadziranje gibanja tima proti skupnemu cilju, pri tem pa mora kar najbolje 

izrabljati razpoložljive vire. Skrbi tudi, da lahko prav vsak �lan uporabi svoje najboljše 

potenciale. Odkriva prednosti celotnega tima in njegove slabosti. Osebnostne poteze so: 

voditeljski, objektiven, miren. 

Oblikovalec 

Oblikovalec predvsem oblikuje pot timu, kam naj usmerja svoj napor. Posve�a se predvsem 

dolo�anju prednostnih nalog in postavljanju ciljev. Velikokrat vsiljuje svojo obliko skupinski 

razpravi ali rezultatom tima. Osebnostne poteze so: izzivalen, dinami�en, nestrpen, 

ekstravertiran. 
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Inovator 

Predlaga nove ideje, strategije. Poskuša premagati vse težave, ki jih ima tim. Osebnostne 

poteze so: individualist, nadarjen, dominanten, inteligenten, introvertiran. 

Iskalec virov 

Njegova naloga je poro�anje o raznih idejah, virih, razvoju zunaj tima. Prav tako veliko 

raziskuje. Oblikuje zunanje stike, ki lahko timu tudi koristijo, vodi pa tudi vsa pogajanja. 

Osebnostne poteze so: voditeljski, komunikativen, radoveden, trden. 

Ocenjevalec 

Ocenjuje delo, analizira probleme, skrbi, da so ideje tima uravnovešene. Osebnostne poteze: 

preudaren, inteligenten, stanoviten, resen. 

Timski delavec 

Pozna �lane in njihove mo�ne to�ke ter jih v njih podpira. Izboljšuje komunikacijo med �lani 

in odpravlja njihove pomanjkljivosti. Dela in živi v duhu tima. Osebnostne poteze: marljiv, 

ob�utljiv, pozoren, neodlo�en. 

Zaklju�evalec naloge 

Njegova naloga je odkrivanje vidikov dela, ki potrebujejo ve� pozornosti kot obi�ajno, prav 

tako š�iti tim pred napakami, kolikor je v njegovi mo�i. Osebnostne poteze so: perfekcionist, 

vestnost, natan�nost, nestrpnost. 

Specialist, strokovnjak 

Skrbi za strokovne naloge ali tehni�ne naloge. Poglablja se v razne specialisti�ne probleme. 

Osebnostne poteze so: strokovnost, vestnost, poglobljenost, natan�nost. 

 

V uspešno delujo�em timu so pomembne vse zgoraj naštete vloge. Bi pa vseeno prednostno 

obravnavala vlogo usklajevalca in vlogo inovatorja. Pomembno je, da se ta dva zelo dobro 

ujemata, saj se v nasprotnem primeru inovatorjeve ideje ne bi mogle realizirati. Pomembno je, 

da v timu prepoznamo inovatorja, da mu damo dovolj �asa in prostora za ustvarjanje idej ter 

da ga za dobre inovacijske ideje nagradimo. 

Ob spoznavanju teh vlog nekateri ugotovijo, da se najdejo v ve� vlogah, kar seveda sploh ni 

napa�no. Dejstvo je namre�, da se veliko ljudi najde v ve� opisih vlog, vsekakor pa v 

vsakemu posamezniku prevladuje ena vloga. Ta vloga bolj izstopa kot ostale in tako 

zaznamuje �lana tima. Kadar ima tim manj kot devet �lanov, pa nekateri celo nastopajo v ve� 

vlogah. Pri takšni razporeditvi vlog moramo paziti, da v en tim ne razporedimo ve� 

dominantnih usklajevalcev ali inovatorjev, saj bi s tem poslabšali delovanje tima.  
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Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela 

Kot vsak drug proces v organizaciji  ima tudi timsko delo svoje prednosti in slabosti. 

Organizacija sama se zato odlo�i, ali bo sprejela timsko delo zaradi prednosti ali se ga bo 

zaradi pomanjkljivosti raje izogibala. Veliko avtorjev je v svojih delih že navedlo primerjave, 

zato bom povzela nekatere njihove trditve. 

Prednosti 

Prednosti timov lahko vidimo v tem, da (Rozman, Kova� in Koletnik 1993, 166): 

� aktivirajo celotni ustvarjalni potencial posameznika; 

� medsebojno izravnavajo prednosti in pomanjkljivosti posameznih �lanov; 

� spodbujajo boljše komuniciranje in vklju�enost delavcev pri odlo�anju, kar vodi k višji 

kakovosti odlo�itev; 

� pove�ujejo fleksibilnost podjetja. 

Tukaj bi lahko dodali še, da v timu razpolagamo z ve�jo koli�ino znanja. Lahko bi rekli tudi, 

da v timu lahko izbiramo med ve� pogledi na problem in rešitev le-tega in se na podlagi teh 

ponujenih možnosti lahko odlo�imo za najboljšo. Delo v timu lahko tudi izboljšuje odnos med 

zaposlenimi, omogo�a ve�jo motivacijo zaposlenih s tem, da jim da ob�utek sprejetosti, 

povezanosti. 

Slabosti 

Slabosti timov pa so predvsem naslednje (Rozman, Kova� in Koletnik 1993, 166): 

� visoki stroški uvajanja (trening, izobraževanje); 

� velika izguba �asa zaradi razprav v skupini; 

� nejasna razmejitev odgovornosti; 

� osamosvojitev timov in odtujitev od problemov; 

� neupoštevanje individualnosti. 

Tukaj velja omeniti še nekatere slabosti, ki so bile ve�krat opisane. Zagotovo so slabosti tima 

tudi te, da �lani lahko potencirajo negativno vzdušje z razli�nimi ob�utki o nepravi�nem 

deljenju dela, neenakomernem deležu, ki ga prispevajo. To lahko izzove pretirano delavnost 

nekaterih na eni strani in veliko zmanjšanje delavnosti na drugi strani.  Posledi�no se razvije 

tudi, da nekateri �lani nosijo veliko preve� odgovornosti, medtem ko je drugi skoraj nimajo. 

Neravnovesje v timu privede do neu�inkovitosti. Ponovna pot vzpostavitve ravnovesja pa je 

najve�krat dolgotrajna in ne zagotavlja ponovnega uspeha. 
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Razlikovanje skupine in tima 

Skupina sta dva ali ve� posameznikov, ki so v stiku zaradi pomembnih zadev. Tim je skupina, 

za katero je zna�ilno, da sodeluje pri odlo�anju in v medsebojni pomo�i pri opredeljevanju in 

doseganju ciljev. Med posameznimi �lani tima so vezi, ki jih pri skupinah ni. Vsaka skupina 

torej ni tim, vsak tim pa je skupina, ker ima ve� �lanov (Lipi�nik 1998, 419). 

Med delom v timu in delom v skupini se pojavljajo nekatere razlike, ki dokazujejo, da vsako 

delo v skupini ni nujno tudi timsko delo. Prav tako dokazujejo, da je za delo v timu velikokrat 

potrebnega ve� �asa, energije, samoiniciative, komunikacije, povezanosti med �lani in še 

�esa. 

Za boljši pregled o razlikovanju med skupino in timom si bomo v nadaljevanju ogledali  

preglednico. 
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Preglednica 1: Razlike med timom in skupino 

 

Vir: Možina idr. 2002, 561 
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3.2 Vrste timov 
 
V razli�nih organizacijah lahko naletimo na razli�ne vrste timov. Ve� vrst timov obstaja tudi 

zato, ker se timi sre�ujejo z razli�nimi problemi. Na podlagi teh se torej oblikujejo v vrsto, ki 

bo zagotovila maksimalen uspeh pri reševanju težav. Najpogosteje se sre�amo z že 

omenjenimi timi za reševanje problemov. Ti so sestavljeni iz �lanov razli�nih oddelkov in 

služb. Ve�inoma se sestajajo enkrat do dvakrat na teden in razpravljajo o aktualnih vprašanjih 

dela v organizaciji in o tem, kar bi se dalo izboljšati. Poznamo pa tudi posebne time. Ti so 

ponavadi usmerjeni na kakšno posebno podro�je dela in se po tej usmerjenosti lo�ijo od 

zgoraj navedenih timov. Posebni timi tako obravnavajo novo tehnologijo, stroške poslovanja, 

ustvarjanje novih storitev/izdelkov ali kaj drugega podobnega. Sre�ujejo se na sestankih, ki 

obi�ajno niso posebej pla�ani, �lani pa se jih udeležijo prostovoljno. 

 

Parker-Glenn (1990, 2–4) v svojem delu navaja naslednje tri vrste timov, ki jih lahko najdemo 

v organizaciji: 

� funkcijski timi so skupine, ki so v podjetjih najve�krat prisotne. V prikazih organizacije so 

pogosto ozna�eni kot oddelki (prodaja, nabava, ra�unovodstvo itd.). Zna�ilna je 

hierarhi�na struktura, avtoriteta v timu, vodenje je jasno dolo�eno, odnos je vodja – �lani. 

Primerni so za podjetja s tradicionalno hierarhi�no organiziranostjo, ki delujejo v stabilnih 

panogah. 

� Samouravnavajo�i timi ponavadi sprejemajo najpomembnejše odlo�itve, ki absolutno 

vplivajo na poslovanje podjetja. �lani so podkovani z zelo širokim spektrom znanj in zato 

prevzemajo odgovornosti za celoten proizvodni proces, vse do kupca. �lani si sami 

postavijo cilje in sledijo svojim rezultatom. Ob tem sprejemajo tudi odlo�itve o 

razporejanju dela, o potrebah in razpolaganju z razpoložljivimi viri, med seboj si 

podeljujejo delovne naloge, hkrati rešujejo vsakodnevne naloge in probleme ter na�rtujejo 

delo. Ti timi so zelo u�inkoviti in uspešni, zato jih uporablja veliko organizacij, je pa 

zna�ilno, da ob težavah v organizaciji njihova storilnost mo�no upade.  

� Ve�funkcijski timi so usmerjeni predvsem na kupce, njihov cilj je zadovoljevati potrebe 

kupcev. Pojavijo se v �asu, ko organizacija uvaja novosti, lahko bi rekli tudi, da se 

pojavijo v �asu revolucije organizacije. �lani najve�krat prihajajo iz razli�nih oddelkov, 

vendar so na hierarhi�ni lestvici ve�inoma enakopravni.  Glede na to, da se pojavijo v 

organizaciji ob reševanju težav, so njihove rešitve obi�ajno zelo kompleksne. Njihova 

uspešnost se kaže v organizacijah, ki poslujejo na hitro spreminjajo�ih se trgih, saj s 

prilagodljivostjo nimajo nikakršnih težav. Vodenje teh timov je vsekakor tudi njihova 

slabost, saj �lani prihajajo iz razli�nih podro�ij, z razli�nimi izkušnjami in delovnimi 

navadami. Zaradi tega potrebujejo ve�funkcijski timi ve� �asa za medsebojno zaupanje in 

uspešno delovanje. 
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4 VODENJE TIMA 
�

Od vodenja je odvisno, ali bo delo v organizaciji potekalo u�inkovito, nemoteno in ali bodo 

zadane naloge opravljene v dolo�enem �asu dovolj kvalitetno. Zato se ob neuspehu v 

organizaciji najve�krat med prvimi zamenja vodjo organizacije ali oddelka v organizaciji. 

Vloga vodje je zelo odgovorno delo, ne glede na to, kakšen proces ali organizacijo vodja vodi. 

Enako velja tudi, kadar govorimo o vodenju tima. Da je vodja lahko uspešen, mora poznati 

vlogo, ki jo ima. 

 

4.1 Pomen vodje v timu 
 
Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k doseganju želenih 

ciljev (Možina idr. 2002, 499). 

Zelo pomembno in pri�akovano od vodje tima je, da zna razdeliti mo� in s tem tudi naloge 

med sodelavce, da ima intuicijo in sposobnost za usklajevanje vrednot, da zna sodelavce 

usmerjati k pomembnejšim nalogam, da daje jasna navodila in ima sposobnost vizije. 

V spodnjih stavkih bom zapisala natan�nejše opredelitve nekaterih zgoraj naštetih 

sposobnosti, kakor jih je v knjigi navedel avtor (Možina idr. 2002, 502–503). 

Delitev mo�i je pomembna lastnost vodje in pomeni, da vodja tima zna deliti mo�, vpliv in 

kontrolo s svojimi sodelavci, �lani tima. �e to lastnost vodja ima, s tem lažje pritegne �lane k 

odlo�anju in dolo�anju delovnih ciljev. S tem dobivajo ob�utek pripadnosti organizaciji, 

�utijo, da obvladujejo situacijo in samega sebe. Delitev mo�i in nadzora zadovoljuje temeljne 

�lovekove potrebe po dosežkih, ve�a spoštovanje samega sebe in možnosti osebnega razvoja. 

Vodja svoje delo dobro opravi, kadar imajo zaposleni ob�utek, da delo opravljajo dobro ter da 

delo postane za njih zanimivo in stimulativno. 

Intuicija je neposredna notranja spoznava potreb po spremembah in ustreznih ukrepih v 

razli�nih situacijah. Dobri vodje imajo intuitiven ob�utek za potrebne spremembe v kraju in 

�asu. 

Poznavanje samega sebe je sposobnost ugotoviti in poznati svoje prednosti in 

pomanjkljivosti, da bi lahko presegali svoje slabosti. Pomembna pri poznavanju in odkrivanju 

samega sebe je povratna informacija, ki jo dajejo sodelavci in nadrejeni o tem, koliko, kje in 

kdaj je bil vodja uspešen. Povratna informacija omogo�a vpogled v poznavanje samega sebe, 

doseganje sprememb in u�enje. 

Vizija je sposobnost predstavljati si druga�no, boljše stanje in poti, na�ine za uresni�evanje le 

tega. Vizija je lahko preprosta, stvarna strategija organizacije, ki uspešno koristi pomembnim 

skupinam, kot so delni�arji, potrošniki, zaposleni. 
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Skladnost vrednot pomeni, da je vodja po eni strani sposoben razumeti pomembna 

organizacijska na�ela za vrednote organizacije in po drugi strani odkrivati vrednote 

zaposlenih in jih združiti v skladno celoto. 

Pomen vodje tima v organizaciji je tudi, da zbira informacije, odkriva probleme in usmerja 

�lane k rešitvi le-teh, spodbuja izmenjavo mnenj. 

Možina in soavtorji ugotavljajo, da mora vodja poznati tri pomembne vidike dela vodje v 

timu (2002, 565): 

� ravnanje ob nesoglasjih: izkušen vodja ustvarja razli�ne situacije, v katerih se kažejo 

razli�na, lahko tudi nasprotna mnenja �lanov. Skozi izražanje teh mnenj se kažejo 

nesoglasja, ki pa so lahko zelo ustvarjalna, �e jih zna vodja pravilno oblikovati in jih 

vzdrževati v dobrem ozra�ju. �e zna vodja razlikovati med izrekanjem  in ocenjevanjem  

idej, hkrati pa ne hiti z zaklju�ki  in dopuš�a razli�na mnenja, je lahko ravnanje ob 

nesoglasjih zelo uspešno. Pomembna lastnost vodje tima je, da je ob�utljiv in dovzeten za 

razlike v timu. 

� Ravnanje s �asom: vodja mora znati vzdrževati primerno ravnovesje med dopuš�anjem 

svobodnega izražanja in omejevanjem �asa. Znati mora v dolo�enem �asu povedati toliko, 

da ohrani zanimanje �lanov, hkrati pa pove dovolj informacij, da �lani razumejo, kaj 

morajo po�eti. 

� Ravnanje ob spremembah: v razli�nih situacijah timskega dela so predlogi �lanov razli�ni 

po strokovni tehtnosti in po u�inkovitosti. Nekateri želijo na silo prepri�evati druge, �e 

pride do nasprotnih mnenj. Naloga vodje je, da zna v poplavi mnenj in idej izbrati 

najboljšo in jo zagovarjati, ne glede na to, ali ga podpira ve�ina ali manjšina. Kadar vodja 

opazi, da kakšen �lan pri podajanju mnenja ni razumljiv ali se izraža nejasno, ga mora 

dopolniti in spodbuditi k natan�nejšemu podajanju mnenja. Vloga vodje pri uglaševanju 

mnenj je zelo pomembna, saj mora tudi sam znati nastopiti v razli�nih vlogah 

(informacijski, pregledovalni, pogajalski itn.). 

Ker je težko najti en sam na�in vodenja, ki bi se izkazal za uspešnega, prav tako pa se 

moramo zavedati, da vsak posamezen vodja s svojo osebnostjo na svojevrsten, individualen 

na�in vpliva na organizacijo in delo v njej, so znanstveniki na podlagi raziskav odkrili 

razli�ne modele vedenja vodje. Tako so jih razdelili v dve skupini, in sicer vedenjske modele 

in situacijske modele. 

Vedenjski modeli so nastali, ko so raziskovalci spoznali, da ni dveh popolnoma enakih 

osebnosti in prav tako ne drugih zna�ilnosti, na podlagi katerih bi se dva vodja odlo�ala 

popolnoma enako. Zato so se obrnili k vedenjskim zna�ilnostim. Tako poudarjajo in 

razlikujejo uspešne in neuspešne vodje na podlagi vedenjskih in akcijskih zna�ilnosti. Bolj 

poenostavljeno gre torej za to, kaj vodje bolj ali manj uspešno po�nejo, kako predajajo naloge 

sodelavcem, kako in kdaj komunicirajo, kako delajo in podobno. 
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Situacijski modeli so nastali, ker se vedenjski modeli niso obnesli v vseh primerih. 

Raziskovalci so iskali nove modele in razlage in na podlagi teh ugotovili, da je prav situacija 

najbolj kriti�na pri dolo�anju najboljšega na�ina vodenja. Ker je ve� situacijskih dejavnikov, 

se je razvilo tudi ve� situacijskih modelov.  

Lastnosti uspešnega vodje 

Da je vodja lahko uspešen, ga morajo oblikovati nekatere lastnosti. Vedeti mora npr. kako se 

mora vesti, pomembno je tudi, da zna pravilno komunicirati, da je razumevajo�, da upošteva 

mnenja in predloge drugih �lanov v timu, hkrati pa je jasen pri dajanju vlog �lanom tima, zna 

uveljaviti avtoriteto, a se zna postaviti v vlogo svetovalca.  

Natan�no opredelitev lastnosti si bomo pogledali v spodnji preglednici. 

Preglednica 2: Lastnosti uspešnega vodja tima 

 

Vir: Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 45  

 

4.2 Motiviranje �lanov tima 
 
Beseda motivacija izvira iz latinske besede movere, kar pomeni gibati se. Gibala našega 

vedenja so potrebe, nagoni, motivi, želje, cilji, vrednote, ideali, interesi in volja. 

Motivacija je absolutno povezana z delom, ki ga �lovek opravlja. Zakaj bi ljudje delali, �e ne 

bi imeli za to nobenega motiva? Zakaj bi si zaposleni v timu želeli boljših rezultatov? Vse to 

lahko opredelimo s pomo�jo poznavanja motivov, ki jih delimo v dve vrsti. 
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Primarni motivi so tisti, katerih zadovoljevanje omogo�a �lovekov obstoj. V to skupino  

spada zadovoljevanje osnovnih potreb, potrebnih za življenje (po�itek, žeja, lakota …). 

Zna�ilno za to vrsto motivov je, da vodijo �loveka do ciljev, ki mu omogo�ajo preživetje. 

Sekundarni motivi so tisti, ki se pojavijo v organizacijah, med zaposlenimi. Prinašajo 

zadovoljstvo, kadar jih zadovoljimo, kadar pa jih ne, ne ogrožajo našega obstoja. Med to vrsto 

motivov štejemo status, uveljavitev, mo� in druge. 

Na�in motiviranja zaposlenih je povezan s tem, kako lahko na njih vplivamo.  Pri tem nam je 

v pomo� poznavanje �lovekovih potreb, teorij motivacije in drugih dejavnikov, s katerimi 

lahko pove�amo motivacijo. 

Potrebe, ki zaposlene motivirajo  v osebnem življenju in na delu, so naslednje (Heller in 

Hindle 2001, 133): 

� fiziološke potrebe – omogo�ajo nam preživetje in telesni razvoj (potreba po hrani, vodi 

…); 

� psihološke potrebe – so pogoj za zdravo delovanje osebnosti (druženje, sprejetost, 

spoštovanje). 

 

Prepoznavanje in zadovoljevanje teh potreb nam bo pomagalo, da bodo zaposleni dali vse od 

sebe. 

 

Motivacijske teorije predstavljajo delovanje zaposlenih iz razli�nih zornih kotov. Obstaja ve� 

teorij razli�nih znanstvenikov o tem, kako motivirati zaposlene.  

 

Teorija X izhaja iz prepri�anja, da so zaposleni v osnovi leni in nemarni ter potrebujejo prisilo 

in usmeritve, da prevzamejo odgovornost (McGregor 1960, po Ivanuša-Bezjak in Kociper 

2009, 63). 

 

Teorija Y je pravo nasprotje teoriji x in predpostavlja, da so zaposleni delovni in prevzemajo 

odgovornosti, ob tem pa so tudi podjetniško inicativni (McGregor 1960, po Ivanuša-Bezjak in 

Kociper 2009, 63). 

 

 

Teorija Z temelji na prepri�anju, da bodo zaposleni postali delovni, �e jim bomo zgradili 

ustrezne vrednote. Ta teorija se ozira predvsem na ljudi, ki so pri svojem delu vestni in 

marljivi ter vedno pripravljeni svoje delo opraviti kar se da kvalitetno (Ouchi 1981, po 

Ivanuša-Bezjak in Kociper 2009, 63). 

 

Frommova motivacijska teorija naredi iz zaposlenih dve skupini. V eni skupini so zaposleni, 

ki bi radi kaj imeli (materialna oblika), v drugi pa tisti, ki bi radi kaj postali (pozicija, ugled, 

uveljavljanje – nematerialne dobrine). Ta teorija je zanimiva, saj nakazuje, da mora vodja 
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znati presoditi, kdaj uporabiti nematerialno in kdaj materialno obliko motivacije (Fromm 

1980, po Ivanuša-Bezjak in Kociper 2009, 63). 

 

Teorija potreb (Maslow Abraham) temelji na petih temeljnih skupinah potreb (fiziološke 

potrebe, potrebe po varnosti, socialne potrebe, potrebe po spoštovanju in potrebe po 

samouresni�evanju). Temeljne potrebe so opredeljene v hierarhi�nem zaporedju. Šele ko je 

zadovoljena potreba na nižji ravni, lahko govorimo o zadovoljevanju potreb na višjem nivoju 

(Maslow 1954, po Ivanuša-Bezjak in Kociper 2009, 63). 

Slika 1: Teorija potreb (Maslow Abraham) 

 

Vir: Treven 1998, 114 

 

S to teorijo želijo vodje ugotoviti, k �emu bodo v prihodnosti stremeli njihovi zaposleni in jim 

pri tem pomagati. Ta teorija je predvsem dobrodošla v organizacijah, kjer zaposleni ne 

potrebujejo le nagrad in denarja, temve� tudi medsebojno spoštovanje in ob�utek pripadnosti, 

prav zaradi tega pa je lahko primerna tudi za motiviranje ljudi v timu. 

 

Dvofaktorska motivacijska teorija Frederika Herzberga je teorija, pri kateri se mehanizmi, s 

katerimi je mogo�e vplivati na zaposlene, delijo v dve skupini, na higienike in motivatorje. 

Higieniki (satisfaktorji) sami po sebi ne vzpodbujajo  zaposlenih k dejavnosti, ampak 

odstranjujejo neprijetnosti ali kako druga�e ustvarjajo pogoje za motiviranje. 

Motivatorji neposredno spodbujajo ljudi k delu (Herzberg 1959, po Ivanuša-Bezjak in 

Kociper 2009, 64). 
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Teorija pri�akovanj je zasnovana na predpostavki, da je velikost težnje posameznika za 

dolo�en na�in vedenja odvisna od pri�akovanja (da bo njegovemu vedenju sledila posledica) 

ter od privla�nosti posledice za vsakega posameznika (Vromm 1964, po Ivanuša-Bezjak in 

Kociper 2009, 65). 

 

Teorijo pravi�nosti je Stacey Adams zastavil na dejstvu, ki poudarja pomen pravi�nosti v 

organizaciji. Posameznik neprestano primerja svoje vložke v delovni proces na eni ter 

prejemke in vložke drugih zaposlenih na drugi strani. Gre za odnos pravi�nosti in enakih 

kriterijev ocenjevanja za vse (Adams 1965, po Ivanuša-Bezjak in Kociper 2009, 65). 

 

Leavittova motivacijska teorija temelji predvsem na potrebi, ki se sproži, kadar gre za 

pomanjkanje ne�esa. Nastane napetost, to pa zaposleni sprosti z aktivnostjo, ki je 

koncentrirana na cilj, s katerim se bo zadostila potreba. Ko je potreba zadovoljena, pride do 

relaksacije, ki �loveka povrne v prvotno stanje, dokler ne pride do ponovne potrebe (Leavitt 

1980, po Ivanuša-Bezjak in Kociper 2009, 65). 

 

Hackman-Oldhamerjev model obogatitve dela opozarja na tri kriti�ne to�ke psihološke 

okoliš�ine, ki vplivajo na motivacijo na delovnem mestu. �e je ena od teh okoliš�in na 

nizkem nivoju, je nizka tudi motivacija zaposlenih. Zaposleni doživlja pomembnost dela in 

zazna, da se delo spla�a in ga je vredno delati. Doživljanje odgovornosti povzro�i, da delavec 

dobi ob�utek osebne odgovornosti pri delu; poznavanje rezultatov pripomore, da pozna raven 

svoje uspešnosti. Zaznavanje vrednosti dela, ob�utek osebne odgovornosti ter poznavanje 

ravni uspešnosti pa so elementi, ki skupaj vplivajo na veliko motiviranost za delo (Možina 

1994, 502). 

Vloga vodij pri motiviranju tima 

Motivacija je zelo pomembna aktivnost vodij, saj z njo usmerjajo tim in ustvarjajo 

maksimalno zadovoljstvo vseh zaposlenih v timu. Vodje, ki poznavajo motivacijske teorije, 

bodo tudi lažje razumeli razmišljanje tima in njegovo delovanje. Na podlagi poznavanja 

dolo�enih metod in teorij motivacije pa bodo lahko uspešno prepri�evali tim, da bo s svojim 

delom dosegal boljše rezultate, pomembne za celotno organizacijo. 

 

Pri motiviranju tima  morajo vodje poznati naslednja dejstva. S pomo�jo nagrad in pohval 

lahko vodja tima delo svojih sodelavcev spreminja v želeno smer. Nagrade in pohvale 

delujejo pozitivno, sploh kadar so javne. Za razliko od njih pa mora biti graja podana na štiri 

o�i, saj le tako lahko doseže pozitiven u�inek. Javna graja deluje zelo destruktivno. 

Pri delu v timu je treba vzdrževati kakovost. Kadar se zmanjša kakovost, bodisi zaradi slabih 

kon�nih rezultatov ali slabih odnosov, se pri�nejo v timu razna obtoževanja, odstopanja 

nekaterih zaposlenih, uni�i se enakopravnost in enotno mišljenje in nastanejo težave. 

Pla�a je lahko najve�ji stimulator, ki vpliva na uspešnost dela. Lahko pa ima popolnoma 

nasproten u�inek, saj velja, da višina pla�e odraža vrednotenje dela. Pri pla�i so pomembni še 
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drugi elementi, kot so ustvarjalnost, uspešnost �lanov tima, inovativnost in drugi dejavniki, ki 

prispevajo k uspešnosti celotne organizacije. Vodja mora tudi pomagati zaposlenim pri 

doseganju zastavljenih ciljev, saj je to pomembno tako za zaposlenega kot tudi za 

organizacijo, v kateri se zaposleni razvija. 
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5 ZNA�ILNOSTI USPEŠNEGA TIMA 
 

V uspešnem timu igra vsak predpisano vlogo, tako da v najve�ji možni meri uveljavi svoj 

talent in znanje (Maddux 1992, 15). 

 

Uspešen tim je tisti, ki dosega boljše rezultate kot drugi timi, je bolj inovativen, ustvarjalen, 

�lani v njem so bolj povezani in na podlagi vsega tega dosegajo boljše rezultate. Uspešen tim 

je tim, v katerega je vredno vlagati. 

 

5.1 Sestavine uspešnega tima 
 

Uspešen tim ima jasno zastavljene naloge in cilje, vsakemu �lanu v timu pa je v vsakem 

trenutku jasno, kakšno je njegovo delo. Za uspešno delovanje tima obstajajo dolo�ene 

sestavine (Davis in Newstrom 1993, 427–429): 

� okolje, ki ga  podpira: timsko delo se bo zelo verjetno razvilo, ko bo management zgradil 

okolje, ki bo to podpiralo. Podporni ukrepi so potrebni za prve korake razvoja tima in 

prispevajo k nadaljnemu razvoju sodelovanja, zaupanja in harmonije. 

� Znanje in poznavanje vlog: vsak �lan tima mora biti ustrezno usposobljen za izvršitev dela 

in imeti željo po sodelovanju. �e je to uresni�eno, lahko delujejo skupaj kot tim le, �e 

vsak to�no ve, kakšna je vloga vsakega, s katerim bo v interakciji med svojim delom. 

Rezultat poznavanja vlog ostalih �lanov se izraža v hitrem delovanju vseh �lanov, brez 

�akanja na ukaze, prostovoljnem odzivanju na zahteve dela in izbiri primernih aktivnosti 

za doseganje ciljev tima. 

� Postavljanje ciljev, ki združujejo: glavna naloga vodij je osredoto�anje �lanov tima na 

skupne cilje. Proti temu lahko deluje samo politika organizacije ali pa sistem nagrad, ki je 

v veljavi, kar deluje negativno na timsko delo. Postavljanje višjih ciljev, ki so dosegljivi 

le, �e vsak �lan tima prispeva svoj del, služi boljši osredoto�enosti, združevanju naporov 

in spodbuja ve�jo povezanost tima. 

� Nagrade: lahko so finan�ne ali v obliki pozornosti. So zelo koristne, �e jih cenijo �lani 

tima in so vodene glede na skupno uspešnost. Inovativne oblike nagrajevanja za 

odgovorno obnašanje lahko vklju�ujejo ugled ali mo� za izbiro novih �lanov tima, dajanje 

priporo�il za novega vodjo in podobno. 

 

Timbilding 

 

Še eno pomembno orodje uspešnega tima je timbilding. V timih, kjer timbilding uporabljajo, 

opazijo boljše rezultate dela tima tudi zato, ker s povezovanjem in spoznavanjem �lanov tima 

v prostem �asu pripomorejo k boljši povezanosti in enotnosti �lanov tima. Kaj torej beseda 

timbilding sploh pomeni? 

Kadar govorimo o vnaprej pripravljenem in na�rtovanem dogodku, katerega se udeležijo �lani  
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tima, vendar izven službenega �asa, govorimo o timbildingu. Namen timbildinga je združiti 

zaposlene v dejavnostih, ob katerih se sproš�ajo in zabavajo, a hkrati spoznavajo in 

medsebojno krepijo in poglabljajo odnose v timu. Timbildinge lahko uporabljamo za razli�ne 

namene: 

� udeleženci pridobijo izkušnjo dobrega tima; 

� udeleženci ozaveš�ajo možne napake v timu in jih popravljajo; 

� udeleženci ozaveš�ajo procese, ki se v timu dogajajo; 

� udeleženci ozaveš�ajo vloge posameznikov v timu; 

� udeleženci pridobijo samozavest kot tim; 

� udeleženci spoznavajo lastno vrednost in vrednost drugih �lanov tima; 

� spodbujanje komunikacije med �lani tima. 

 

Iz zgoraj napisanega bi torej lahko povzeli, da so zna�ilnosti timbildinga naslednje: 

� poteka v skupini; 

� spodbuja sodelovanje �lanov; 

� skupino postavlja pred dolo�ene vloge; 

� izraža zna�ajske vloge posameznikov; 

� naloga, ki jo dobijo, je ponavadi nekaj novega, kompleksnega, nepoznanega; 

� za uspešno reševanje naloge je potrebno zaupanje med �lani skupine; 

� naloga je lahko pogojena z dolo�enim �asom; 

� pri reševanju naloge sta pogosto prisotna adrenalin in razburjenje; 

� pri reševanju naloge je prisotna mo�na motivacija �lanov.  

  

Timbilding lahko izvajamo na veliko razli�nih na�inov. Najpogosteje se organizacije odlo�ajo 

za adrenalinske parke, rafting, igre na razli�nih usposabljanjih ali kaj podobnega. 

 

5.2 Prepoznavanje težav v timu 
 

V vsakem timu prihaja do težav. Kako uspešen je tim pri prepoznavanju težav in reševanju 

teh, pa je odvisno od �lanov.  Uspešno delujo� tim zna prepoznavati težave, ko so te šele v 

nastajanju. Za prepoznavanje težav pa ni odgovoren samo vodja, ampak vsi �lani v timu. �e 

združijo mo�i pri prepoznavanju težav in reševanju le-teh, lahko prepre�ijo, da bi težave 

resneje vplivale na trenutno nalogo in s tem ogrozile kon�en rezultat tima.  Najpogosteje se v 

timu pojavijo naslednje težave (povzeto po Maginn-u 1994, 83): 

� pri�akovanja tima so neskladna z realnostjo –  to se pojavi takrat, ko želijo �lani v zelo 

kratkem �asu spremeniti preve� stvari, zato postanejo odlo�itve, ki jih sprejemajo, 

nerealne. Jasno je, da tim nima ne usmeritve, prav tako pa tudi ne napotkov in omejitev. 

Potrebno je ponovno pregledati potek naloge, vloge �lanov, odgovornost in cilje. 

� �lani no�ejo uresni�iti odlo�itev tima – aktualne odlo�itve niso uresni�ene, saj �lani 

pozabljajo odlo�itve tima in delo v timu raje kritizirajo. Zaradi tega pride do nejasnih  
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odlo�itev tima, �lani tima se ne zavedajo pomembnosti ciljev tima. Pojavijo se dvomi v 

predanost podjetju in ciljem. Najbolje je upirajo�e se �lane ponovno seznaniti s potrebo po 

predanosti timu in preveriti, kakšne so njihove prioritete. 

� Posamezni �lani so defenzivni in neprilagodljivi glede svojih stališ� – pogovori postajajo 

vse bolj otežujo�i, prisotnih je veliko �ustvenih izbruhov, zato se �lani v timu posledi�no 

razdelijo na manjše skupinice. Zaradi emocionalnih odzivov �lani ne želijo razumeti 

stališ� ostalih. V takšnih situacijah se je dobro obrniti na koga od zunaj, ki ne deluje v 

timu in lahko za�asno pomaga voditi sestanke in usmerjati �lane, dokler ti ne bodo sami 

za�eli sprejemati kompromisov. 

� Nepovezane in nedisciplinirane razprave – to so razprave, kjer »vsi veliko govorijo, 

vendar noben ni�esar ne pove«.  Nekateri deli razprave se ve�krat ponavljajo, �lani ne 

ponujajo kvalitetnih rešitev, zato se oddaljujejo od teme. Vodja tima razprave ne 

nadzoruje, glavni cilj razprave je premalo poudarjen. Vodja se mora vklju�iti in aktivno 

usmerjati razpravo, potrebno je tudi vklju�iti nova pravila, postaviti prioritete. 

� Ideje so neoriginalne, površne – delo �lanov postane nekreativno, opravlja se z 

najmanjšim možnim naporom. Nastaja malo idej, saj �lani ne vedo, da je podajanje 

razli�nih idej klju�no za opredelitev težave. �lane je treba seznaniti s tem, da so lahko 

kreativni, da je to celo zaželjeno. Prav tako lahko v timu opravimo kakšno osnovno 

(šolsko) vajo, da preverimo sposobnost sodelovanja med �lani tima. 

� Nastajanje razkola v timu, obtoževanja, konflikti, prerekanja – v timu ni zaupanja, �ustva 

nekaterih so prizadeta, razprave postanejo zelo �ustvene. Idejam ni bila namenjena 

nikakršna pozornost. Nujno je, da tim ponovno pregleda tehnike obvladovanja konfliktov 

in pravila, ki govorijo o izražanju nestrinjanja.  

� Predanost timu se po nekaj sestankih zmanjšuje  – �lani se sestankov ne udeležijo ali pa 

tja pošiljajo svoje predstavnike. Na sestankih miselno niso prisotni, ukvarjajo se z drugimi 

težavami. Tim za svoje dosedanje dosežke ni bil ustrezno nagrajen. �lani morajo ponovno 

potrditi svojo predanost timu, ta pa mora preveriti ustreznost pravil in jasnost ciljev. 

� Pomanjkanje nasprotovanja – se pojavi, kadar so ideje sprejete po minimalni razpravi. 

�lani ne razmišljajo o posledicah, saj se v konfliktni situaciji po�utijo nelagodno. V 

izogib nesporazumom ne prevzemajo nobenih tveganj in se izogibajo odkritemu izražanju 

idej. Pri�akovanja, ki jih ima vodja do �lanov, morajo biti jasnejša. Vedeti morajo, da se 

od njih pri�akuje svobodno izražanje mnenj, ki pa ne bo sankcionirano. 

 

�  



26 
�

6 TIMSKO DELO V LEKARNAH MARIBOR 
�

Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor je bil ustanovljen leta 1963 in letos 

praznuje 50 let svojega delovanja. V vseh teh letih je njihova primarna naloga ostala enaka. 

Svojim uporabnikom vsak dan nudijo strokovne lekarniške storitve, zagotavljajo celovite 

kakovostne ponudbe zdravil in drugih izdelkov za ohranjanje in krepitev zdravja, razvijajo in 

proizvajajo lastne izdelke najvišje kakovosti, velikokrat pa nudijo tudi strokovne nasvete. 

Lekarne Maribor so v letih obstoja razvile 19 lekarn v Mariboru in okolici, ki uspešno 

delujejo in zagotavljajo uporabnikom kakovostne storitve. Konec leta 2011 so, po podatkih iz 

njihovega letnega poro�ila, zaposlovali 175 javnih uslužbencev, od tega 154 žensk in 21 

moških. 

 

6.1 Uporaba timskega dela  
 
V Lekarnah Maribor je poznavanje in uporaba timskega dela klju�nega pomena pri 

vsakodnevnih aktivnostih, hkrati pa je timsko delo v pomo� pri hitrejšem in uspešnejšem 

razreševanju težav in doseganju boljših rezultatov. 

V Lekarnah Maribor opazimo timsko delo predvsem v lekarnah, pa tudi v upravi, medtimsko 

povezovanje se pojavlja med lekarnami, opazimo pa lahko tudi nadtimske oz. podtimske 

odnose – kadar gre za povezovanje med upravo in lekarnami. Ker gre za toliko razli�nih 

timov v sami organizaciji zaradi zelo raznolikega dela, sem za boljšo predstavitev in lažje 

razumevanje opravila intervjuje z nekaterimi posamezniki, ki predstavljajo dolo�en tim, so 

njihovi vodje. 

Radomir Ivanovi�, mag. farm., vodja lekarne Pri gradu, je v intervjuju izpostavil predvsem to, 

da v tim spadajo vsi zaposleni v lekarni, da vsak opravlja svojo natan�no dolo�eno nalogo, da 

pa je pomembno in tudi potrebno, da vsak v tem timu zna opraviti razli�ne naloge, saj le tako 

lahko tim funkcionira nemoteno. 

Andreja Breznik, univ. dipl. ekon., vodja Službe za trženje, kjer je 6 zaposlenih, je povedala, 

da se timsko delo v trženju pojavi najve�krat ob kakšnih novih akcijah izdelkov, pospeševanju 

prodaje. V takšnih primerih se odlo�ajo za timsko delo predvsem zato, ker je delo bolj 

uspešno opravljeno, kadar ga opravlja ve� ljudi, prav tako pa je opravljeno tudi hitreje. Glede 

na potrebo po opravljenih nalogah znotraj tima se sproti odlo�ajo, koliko ljudi iz tega oddelka 

bo v tim vklju�enih. To se dogaja takrat, kadar je treba zaradi spremembe zakonodaje ali �esa 

podobnega  ukrepati hitro in nemudoma rešiti težavo. V teh primerih nastanejo priložnostni 

timi, ki nastanejo samo zaradi doti�ne nastale težave. 
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6.2 Rezultati (prednosti, slabosti) timskega dela 
 
Rezultati timskega dela so ponavadi uspešno opravljeno delo v krajšem �asu, kot �e bi se 

podobnega dela lotil posameznik ali skupina. Razlika je predvsem ta, da gre pri timu za bolj 

u�inkovit proces rešitve nastalih težav zaradi boljše in natan�nejše organizacije. 

Ob rezultatih timskega dela se velikokrat pokažejo tudi prednosti in slabosti izvajanja 

timskega dela. Tudi o tem sem govorila v intervjujih z zgoraj navedenima osebama. 

Radomir Ivanovi�, mag. farm., vodja lekarne Pri gradu, je opozoril na prednost, da je zaradi 

delitve del v timu in pomo�i, ki si jo zaposleni v timu nudijo, delo narejeno prej, bolj 

kakovostno in u�inkoviteje, prav tako pa tudi bolj temeljito, kot bi bilo opravljeno druga�e.  

Slabosti, ki se pojavijo ob delu v timu, so predvsem negativna �ustva. Govorimo o �ustvih 

med zaposlenimi, ki se pojavijo ob nezadovoljstvu s svojim delom ali delom, nalogami koga 

drugega v timu. Negativna �ustva so nezaželjena, saj povzro�ijo nezadovoljstvo med 

zaposlenimi v timu, hkrati pa ovirajo delo, reševanje težav in povzro�ajo zaostanek pri 

reševanju nalog, �as pa je v�asih klju�nega pomena. 

Andreja Breznik, univ. dipl. ekon., vodja Službe za trženje, med slabosti šteje predvsem slabo 

deljenje nalog v timu. Kadar gre za slabo razdeljene naloge v timu, hitro pride do prelaganja 

odgovornosti med �lani, hkrati pa se lahko zgodi, da katera izmed zadanih nalog na koncu ni 

opravljena. Prav tako je med slabosti uvrstila tudi �ustveno (ne)zrelost, saj je le-ta velikokrat 

odlo�ilna, kadar pride do konfliktov na osebni ravni. Kot prednosti je, kot že zgoraj napisano, 

povedala, da so predvsem te, da je delo opravljeno bolj temeljito, hitreje, zaposleni na podlagi 

izmenjavanja idej prihajajo do boljših kon�nih rešitev, ki pa so seveda vsepovsod vedno 

dobrodošle. 

 

 

 

 

 

 

�  
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7 RAZISKAVA  
�

7.1 Anketa 
 
Za Lekarne Maribor oziroma zaposlene v tej organizaciji sem sestavila anketni vprašalnik, na 

osnovi katerega sem dobila podatke o organizaciji, predvsem pa o poznavanju tima, timskega 

dela in timbildinga, pa tudi o motivaciji in o željah, ki jih imajo zaposleni ter o tem, kaj bi radi 

v organizaciji spremenili. Anketni vprašalnik  je bil sestavljen iz 15 vprašanj, nanj  je 

odgovorilo 100 zaposlenih v Lekarnah Maribor. Na podlagi prejetih odgovorov sem dobila 

rezultate, ki jih bom spodaj predstavila v obliki tabel in grafov za lažje in boljše razumevanje 

ter boljši pregled. Anketa je bila izvedena v terminu od 14. do 28. februarja 2013. 

Tabela 1: Spol anketirancev 

Spol Ženske Moški 
 87 % 13 % 

 

Anketni vprašalnik je reševalo kar 87 % žensk in samo 13 % moških. To nakazuje na tudi 
sicer realno stanje v Lekarnah Maribor, saj je tam zaposlenih veliko ve� žensk. Razlog za to 
je, da se veliko ve� žensk odlo�a za študij farmacije. 

 

Tabela 2: Struktura po starosti 

Starost  
Manj kot 25 let 2 % 

25–35 let 27 % 
35–45 let 42 % 
45–55 let 27 % 

Ve� kot 55 let 2 % 
 

Po podatkih iz razpredelnice je vidno, da je najve� zaposlenih, kar 42 %, v starostni skupini 
od 35 do 45 let, medtem ko je bil delež v dveh skupinah, od 25 do 35 let in od 45 do 55 let, 
enak. Veliko manj je zaposlenih nad 55. letom starosti in pod 25. letom starosti. 
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Tabela 3: Struktura po izobrazbi 

Izobrazba  
Dokon�ana srednja šola 50 % 

Dokon�ana višja šola 0 % 
Dokon�ana visoka šola 4 % 
Dokon�ana fakulteta 42 % 

Višja izobrazba 4 % 
 

Ve�ina anketirancev ima srednješolsko izobrazbo (50 %), sledijo pa tisti z dokon�ano 
fakulteto (42 %). Ker je v Lekarnah Maribor zaradi narave dela velika potreba po 
farmacevtskih tehnikih in farmacevtih, dobljeni rezultati pravzaprav niso nikakršno 
presene�enje. 

 

Tabela 4: Delovna doba 

Delovna doba  
Manj kot 3 leta 11 % 

3–5 let 9 % 
5–15 let 29 % 

Ve� kot 15 let 51 % 
 

 

Po podatkih iz razpredelnice in grafa lahko vidimo, da je ve� kot 50 % ljudi zaposlenih dlje 
kot 15 let, najnižji odstotek pa se pojavi v skupini zaposlenih 3–5 let, kar je zanimivo, saj ti 
podatki kažejo, da je kljub trenutnemu stanju v državi in svetu tukaj zaposlenih kar 11 % ljudi 
manj kot tri leta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 
�

Tabela 5: Izvajanje timskega dela 

Izvajanje timskega dela  
Da 98 % 
Ne 2 % 

 

V Lekarnah Maribor po rezultatih sode� že izvajajo timsko delo, saj je razvidno, da je kar 98 
% ljudi potrdilo izvajanje timskega dela v Lekarnah Maribor, medtem ko 2 % ljudi menita, da 
se v tej organizaciji timsko delo ne izvaja. 

 

Tabela 6: Podpora razvoju timskega dela 

Podpora razvoju timskega dela  
Da 100 % 
Ne 0 % 

 

Vsi anketiranci podpirajo razvoj timskega dela v Lekarnah Maribor, kar pomeni, da si želijo 
nadalje razvijati delo v okviru timov in da jim je tako delovanje v organizaciji vše�, ga 
spodbujajo in bi ga v prihodnje želeli še ve�. 
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Tabela 7: Prednosti izvajanja timskega dela po pomembnosti 

Prednosti 1 
(popolnoma 

nepomembne) 

2 
(nepomembne) 

3 
(dokaj 

pomembne) 

4 
(pomembne) 

5 
(zelo 

pomembne) 
Boljše 

doseganje 
zadanih 

rezultatov 

 
/ 
 

 
/ 

 
2 % 

 
27 % 

 
71 % 

Bolj 
u�inkovito 
reševanje 

problemov 

 
/ 

 
2 % 

 
2 % 

 
11 % 

 
85 % 

Ustreznejša 
razporeditev 

nalog v 
organizaciji 

 
/ 

 
/ 

 
5 % 

 
25 % 

 
70 % 

Doseganje 
rezultatov v 

krajšem 
�asu 

 
2 % 

 
/ 

 
9 % 

 
29 % 

 
60 % 

Boljše 
razumevanje 

med 
sodelavci 

 
/ 

 
/ 

 
7 % 

 
16 % 

 
77 % 

 

 

Graf 1: Prednosti izvajanja timskega dela za organizacijo po pomembnosti 

 

Anketiranci so med pomembnejše prednosti timskega dela uvrstili bolj u�inkovito reševanje 
problemov (85 %) in boljše razumevanje med sodelavci (77 %).  Pomembna sta jim bila tudi 
boljše doseganje zadanih rezultatov (71 %) in ustreznejša razporeditev nalog (70 %), medtem 
ko se jim je najmanj pomembno zdelo doseganje rezultatov v krajšem �asu (60 %). 
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Tabela 8: Pomanjkljivosti izvajanja timskega dela v organizaciji po pomembnosti 

 
Pomanjkljivosti 

1 
(popolnoma 

nepomembne) 

2 
(nepomembne) 

3 
(dokaj 

pomembne) 

4 
(pomembne) 

5 
(zelo 

pomembne) 
Slabo 

poznavanje 
metod 

timskega dela 

 
/ 

 
2 % 

 
22 % 

 
44 % 

 
32 % 

Slaba 
razporeditev 

nalog v 
organizaciji 

 
/ 

 
/ 

 
11 % 

 
36 % 

 
53 % 

Slaba 
usposobljenost 
zaposlenih v 
organizaciji 

 
/ 

 
4 % 

 
18 % 

 
36 % 

 
42 % 

Slaba 
motiviranost k 
timskemu delu 

 
/ 

 
2 % 

 
18 % 

 
24 % 

 
56 % 

 

 

Graf 2: Pomanjkljivosti izvajanja timskega dela v organizaciji po pomembnosti 

 

Za odlo�ilne pomanjkljivosti pri izvajanju timskega dela so anketiranci ozna�ili slabo 
motiviranost k timskemu delu (56 %) in slabo razporeditev nalog v organizaciji (53 %). Zelo 
pomembna se jim je zdela tudi slaba usposobljenost zaposlenih v organizaciji (42 %), medtem 
pa so slabo poznavanje metod timskega dela (32 %) uvrstili med manj pomembne 
pomanjkljivosti. 
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Tabela 9: Uspešnost delovanja vlog v timu po pomembnosti 

 
Vloge v timu 

1 
(popolnoma 

nepomembne) 

2 
(nepome-

mbne) 

3 
(dokaj 

pomembne) 

4 
(pomembne) 

5 
(zelo 

pomembne) 
Izvrševalec 

(vesten, 
samodisciplinir

an) 

 
/ 

 
/ 

 
9 % 

 
29 % 

 
62 % 

Usklajevalec 
(voditeljski, 

miren, 
objektiven) 

 
/ 

 
/ 

 
7 % 

 
24 % 

 
69 % 

Oblikovalec 
(izzivalen, 
dinami�en, 
nestrpen) 

 
4 % 

 
2 % 

 
47 % 

 
13 % 

 
34 % 

Inovator 
(individualist, 
inteligenten, 

nadarjen) 

 
/ 

 
4 % 

 
22 % 

 
44 % 

 
29 % 

Iskalec virov 
(komunikativen

, radoveden, 
voditeljski) 

 
/ 

 
/ 

 
11 % 

 
44 % 

 
51 % 

Timski delavec 
(marljiv, 
ob�utljiv, 
pozoren, 

neodlo�en) 

 
 

2 % 

 
 

11 % 

 
 

18 % 

 
 

33 % 

 
 

36 % 

Zaklju�evalec 
naloge 

(perfekcionist, 
vesten, 

natan�en, 
nestrpen) 

 
 
/ 

 
 

2 % 

 
 

20 % 

 
 

53 % 

 
 

25 % 

Specialist 
strokovnjak 

(vestnost, 
poglobljenost) 

 
/ 

 
4 % 

 
9 % 

 
38 % 

 
49 % 

Ocenjevalec 
(preudaren, 

resen, hladen, 
stanoviten) 

 
/ 

 
4 % 

 
22 % 

 
44 % 

 
29 % 
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Graf 3: Uspešnost delovanja vlog v timu po pomembnosti 

 

Anketiranci so za najpomembnejšo vlogo v timu ozna�ili usklajevalca (69 %), katerega 
zna�ilnosti so, da je voditeljski, miren in objektiven. Zelo pomembni so se jim zdeli tudi 
izvrševalec (62 %), iskalec virov (51 %) in specialist strokovnjak (49 %).   
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Tabela 10: Komunikacija med vodjo tima in ostalimi �lani 

Komunikacija  
Avtoritativna 31 % 

V odnosu nadrejeni – podrejeni 24 % 
Na enakovredni ravni 47 % 

Redna 76 % 
Neredna / 

Objektivna 58 % 
Subjektivna / 

Drugo 7 % 
 

Graf 4: Komunikacija med vodjo tima in ostalimi �lani 

 

Na vprašanje, kakšna mora biti komunikacija med vodjo in ostalimi �lani tima, so anketiranci 
ozna�ili naslednje: predvsem se jim je zdelo pomembno, da je komunikacija redna, 
objektivna, na enakovredni ravni, a hkrati avtoritativna. Med komentarji, ki so jih anketiranci 
dopisali poleg danih odgovorov, je bila izpostavljena usmerjenost k realizaciji zastavljenih 
ciljev v dogovorjenem �asu. Prav tako so dodali, da bi morala biti komunikacija dvosmerna, 
vodja bi moral tudi natan�no odrejati in deliti delo, hkrati pa prisluhniti zaposlenim pri 
njihovih težavah pri delu ter medosebnih trenjih in podajati svoje mnenje. 
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Tabela 11: Vloga vodje v timu po mnenju zaposlenih  

Vloga vodje  
Delitev nalog med �lane 89 % 

Usmerjanje �lanov 67 % 
Aktivno reševanje problema 67 % 

Neposredno vklju�evanje v reševanje 
problema 

47 % 

Drugo 2 % 
 

 

Graf 5: Vloga vodje v timu po mnenju zaposlenih 

 

Anketiranci menijo, da je vloga vodje tima predvsem ta, da zna razdeliti naloge med �lane 
tima, da se aktivno loteva reševanja težav, da usmerja �lane tima ter da se neposredno 
vklju�uje v reševanje nastalega problema. Hkrati so anketiranci dodali še, da je vloga vodje 
tudi ta, da ima nadzor nad rezultati. 
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Tabela 12: Želena motivacija v organizaciji po mnenju zaposlenih  

Vrsta motivacije  
Denarno nagrajevanje 89 % 

Bonitete in materialno nagrajevanje 58 % 
Podelitev priznanj za naj uslužbence 16 % 

Javne pohvale ob zaklju�ku leta 31 % 
Uporaba prisile / 

Drugo 7 % 
Nobene / 

 

 

Graf 6: Želena motivacija v organizaciji po mnenju zaposlenih 

 

 

Anketirancem je najpomembnejša motivacija denarno nagrajevanje, prav tako si želijo bonitet 
in materialnega nagrajevanja, nekoliko manj so jih prepri�ale javne pohvale ob zaklju�ku leta, 
so pa sami kot motivacijo dodali še dodatno izobraževanje in javne pohvale ob vsaki uspešno 
opravljeni nalogi, prav tako pa si želijo, da bi dobivali realne in poštene to�ke uspešnosti in 
preko tega tudi denarno nagrajevanje ter da bi bila enakovredna delitev tega, kar se je z 
opravljeno nalogo doseglo, pa naj bodo to pohvale, denarne nagrade ali kaj drugega.  
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Tabela 13: Razumevanje pomena izraza timbilding 

Razumevanje izraza timbilding  
Da 89 % 
Ne 11 % 

 

Kljub temu, da ve�ina anketirancev pozna izraz timbilding, je vseeno zanimivo in morebiti 
zaskrbljujo�e dejstvo, da kar 11 % ljudi ne ve to�no, kaj timbilding pomeni, ne glede na to, da 
se v zadnjih letih ta izraz uporablja prakti�no v vsaki organizaciji, o timbildingu pa se 
zaposleni in vodje organizacij tudi izobražujejo na raznih seminarjih. 

 

Tabela 14: Druženje zaposlenih v prostem �asu 

Druženje zaposlenih v prostem �asu  
Da 62 % 
Ne 38 % 

 

Ve� kot polovica anketirancev si želi, da bi se druženje zaposlenih nadaljevalo tudi izven 
delovnega �asa v okviru kakšnih sre�anj, delavnic ali �esa drugega. Kar 38 % anketiranih pa 
si takšnega druženja v prostem �asu ne želi, to pa dokaj jasno nakaže na težavo, da v 
organizaciji med anketiranci manjka neka povezanost, navezanost, dobro vzdušje, 
razumevanje in spoštovanje, ki bi lahko pripeljalo organizacijo do boljših rezultatov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
�

Tabela 15: Uporaba timbildinga v organizaciji 

Uporaba timbildinga  
Da 36 % 
Ne 64 % 

 

Na vprašanje, ali v vaši organizaciji uporabljate timbilding, so anketiranci odgovorili zelo 

raznoliko.  Kar 64 % jih je odgovorilo, da tovrstnega druženja zaposlenih v tej organizaciji ne 

izvajajo, medtem ko jih je 36 % odgovorilo, da takšno druženje v organizaciji izvajajo. Takšni 

rezultati nam povedo predvsem, da je razumevanje izraza timbilding mogo�e v realnosti 

veliko slabše, kot so sprva pokazali zgornji rezultati in da torej veliko zaposlenih v 

organizaciji ne ve, kaj pravzaprav timbilding sploh pomeni, kar pa nakazuje tudi na to, da ga 

dejansko v organizaciji ne uporabljajo. 

 

7.2 Povzetek raziskave  
 
Na podlagi odgovorov, ki so jih naši anketiranci podali, lahko sklepamo, da se v Lekarnah 
Maribor timsko delo že izvaja. Poraja se dvom, ali vsi zaposleni timsko delo tolma�ijo in 
razumejo enako, saj se na podlagi odgovorov vidi nekakšna odstopanja in nihanja v 
odgovorih, kar bi lahko nakazovalo, da si zaposleni timsko delo razlagajo nekoliko druga�e 
od osnovne definicije in tudi zato razli�no odgovarjajo na vprašanja o uporabi tima v 
organizaciji. Med pomembnejše prednosti timskega dela zaposleni – anketirani štejejo  bolj 
u�inkovito reševanje problemov in tudi boljše razumevanje med sodelavci. Prav tako so med 
pomembnejše šteli boljše doseganje zadanih rezultatov. Pri pomanjkljivostih timskega dela so 
izpostavili predvsem slabo motiviranost k timskemu delu in slabo razporeditev nalog v 
organizaciji. Izpostavili so tudi slabo usposobljenost zaposlenih v organizaciji. Pri dolo�itvi 
vlog v timskem delu je prihajalo do nejasnosti, saj so nekateri anketiranci mislili, da sem 
sama dolo�ila in zapisala vloge v timu, ne pa, da so vloge v timu vnaprej dolo�ene z definicijo 
in opisi vlog. Dobljene rezultate vseeno smatram za realne, saj je prevladovala ve�ina, ki je za 
najpomembnejše vloge v timu dolo�ila vlogo usklajevalca, iskalca virov, izvrševalca, 
specialista strokovnjaka in zaklju�evalca naloge. Na podlagi dela, ki ga vsakodnevno opravlja 
ve�ina zaposlenih v Lekarnah Maribor, me izbira teh vlog ni presenetila, kve�jemu sem jo 
tudi pri�akovala, zanimivo mi je samo to, da je bila vloga timskega delavca ocenjena za dokaj 
nepomembno. Na podlagi teh rezultatov bi lahko rekli, da so lastnosti (karakteristike) 
zaposlenih – anketiranih predvsem: vestnost, zadržanost, samodiscipliniranost, objektivnost, 
natan�nost, nestrpnost. Prav tako pa so anketirani po rezultatih sode� tudi zelo voditeljski, 
poglobljeni in tudi perfekcionisti�no usmerjeni. Pri komunikaciji med vodjo tima in ostalimi 
�lani so anketiranci izpostavili predvsem redno komunikacijo, pomembno pa jim je bilo tudi, 
da je ta objektivna, na enakovredni ravni, a hkrati avtoritativna. Pod to�ko drugo so dodali še, 
da bi želeli usmerjenost k realizaciji zastavljenih ciljev v dogovorjenem �asu in tudi, da bi 
morala biti komunikacija dvosmerna, vodja bi moral natan�no odrejati in razdeljevati delo, 
hkrati pa prisluhniti zaposlenim pri njihovih medosebnih trenjih in drugih težavah ter podajati  
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svoje mnenje. Na podlagi tako raznoliko podanih odgovorov lahko smatramo, da so predstave 
o tem, kakšna naj bi bila komunikacija med vodjo in �lani tima, zelo raznolike, verjetno pa je 
tudi, da zaradi nepopolnega razumevanja, kaj sploh timsko delo je, prihaja tudi tukaj do 
nejasnih rezultatov. Vloga vodje v timu je po mnenju zaposlenih v Lekarnah Maribor 
predvsem delitev nalog med �lane tima, prav tako tudi aktivno reševanje problema, 
usmerjanje �lanov tima in neposredno vklju�evanje v razreševanje problema. Zaposleni so 
dodali še, da bi želeli še, da bi imel vodja tudi nadzor nad doseženimi rezultati. Pri vprašanju 
motivacije, ki bi jo zaposleni želeli v njihovi organizaciji, je prišlo do nejasnosti o tem, kaj 
motivacija sploh je. Ker nekaj zaposlenih ni poznalo osnovne definicije motivacije, so 
obstoje�e ponujene odgovore zavra�ali in izbirali svoje. Ker pa je ve�ina zaposlenih – 
anketirancev razumela vprašanje, sem se odlo�ila, da rezultate vseeno štejem za verodostojne. 
Ve�ina zaposlenih  je, kot pri�akovano, najbolj naklonjena denarnemu nagrajevanju. Veliko si 
jih želi tudi raznih pohval, materialnega nagrajevanja, priznanj. Nekateri so dodali še, da bi si 
želeli za motivacijo tudi kakšnih izobraževanj, nih�e pa se ni odlo�il za uporabo prisile kot 
oblike motivacije. Pri vprašanju kaj pomeni izraz timbilding sem bila presene�ena. Kar 11 % 
ljudi ni vedelo, kaj timbilding pomeni, kljub temu da živimo v svetu, kjer nas skoraj na 
vsakem koraku �aka poplava informacij, hkrati pa se o timu in timbildingu veliko govori 
predvsem v zadnjih letih, ko se na to temo v raznih organizacijah odvijajo tudi seminarji in 
izobraževanja. 38 % anketiranih si druženja v prostem �asu (timbildinga) ne želi, kar nakazuje 
na pomanjkanje interesa do sodelavcev, organizacije, hkrati pa nam takšen rezultat pove, da 
kar velik odstotek ljudi druženje s svojimi sodelavci v prostem �asu vidi predvsem kot 
obvezo, ne pa tudi kot užitek in zadovoljstvo. Nekaj ve� kot polovica anketiranih je na zadnje 
vprašanje odgovorila negativno, kar pomeni, da timbildinga v organizaciji ne uporabljajo. Ve� 
kot 30 % anketiranih pa meni, da timbilding v organizaciji uporabljajo. To nakazuje predvsem 
na dejstvo, da nekateri anketiranci te besede ne razumejo pravilno in zato prihaja do tako 
raznolikih rezultatov, po pogovoru z nekaterimi vodilnimi v tej organizaciji pa sem dobila 
potrditev, da timbildinga kot takšnega v Lekarnah Maribor zaenkrat še ne uporabljajo. 

Analiza zastavljenih hipotez 

H1: Zaposleni v ustanovi dobro poznajo timsko delo. 

Poznavanje timskega dela ni enako vsem zaposlenim v organizaciji. Vodje lekarn in drugih 
oddelkov v lekarnah timsko delo kar dobro poznajo in vedo povedati kar nekaj prednosti, 
zakaj ga tudi uporabljajo. Poznavanje timskega dela med ostalimi zaposlenimi ni enako 
oziroma je precej slabše, zato je prihajalo tudi do velikih razlik v odgovorih pri anketnem 
vprašalniku. Hipotezo lahko tako le delno potrdimo. 

H2: Zaposleni v izbrani organizaciji redno izvajajo timsko delo. 

Izvajanje timskega dela v Lekarnah Maribor je raznoliko. Obstajajo timi, ki delujejo ves �as, 
saj sprotno rešujejo novo nastale težave in dosegajo nove cilje. Obstajajo pa tudi priložnostni 
timi, ki so ustvarjeni za trenutno nastali problem, ki ga je treba rešiti kar se da kvalitetno v 
najkrajšem možnem �asu. Hkrati lahko v Lekarnah Maribor opazimo tudi dejavnosti –

izmenjavo informacij in sodelovanje med timi, kar imenujemo medtimsko sodelovanje, pa 
tudi delovanje oziroma izdajanje informacij od timov v upravi do vseh timov v lekarnah, torej  
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deluje tudi nadtimska komunikacija. To hipotezo lahko zato potrdimo. 

H3: Zaposleni s timskim delom dosegajo boljše rezultate. 

Na podlagi intervjujev, ki sem jih opravila ter anketnih vprašalnikov je razvidno, da s 
pomo�jo timskega dela zaposleni v Lekarnah Maribor dosegajo boljše rezultate, za delo 
porabijo manj �asa, težave pa rešujejo kvalitetno. Vse to nam pove, da tudi to hipotezo lahko 
potrdimo. 

 

7.3 Predlagane izboljšave 
 
Glede na dejstvo, da ima kar nekaj zaposlenih v Lekarnah Maribor težave z razumevanjem, 
kaj to�no timsko delo je, kakšne motivacije obstajajo in kako motivirati ljudi, pa tudi kaj 
pomeni timbilding, bi predlagala v za�etku predvsem kakšno dodatno izobraževanje na to 
temo, da bi vsi lahko prejeli enake informacije in definicije o zgoraj naštetih pojmih in bi na 
podlagi le-teh lahko za�eli ustvarjati novo nastale time ali pa bi že v obstoje�ih timih kakšne 
vloge na novo razdelili in s tem dosegli boljše rezultate. Menim tudi, da bi bila lahko 
izboljšava v tem, da bi vodje v timih svoje vodenje približali �lanom in s tem ustvarili 
morebiti prijetnejše vzdušje med �lani tima. Zdi se, da vodenje tima marsikje poteka še vedno 
na avtoritativen na�in, na podlagi razlikovanja po izobrazbi in navidezni pomembnosti. Iz 
definicij o delovanju tima pa vemo, da je vloga vsakega posameznega �lana v timu enako 
pomembna, kadar pa prihaja med �lani tima do ob�utkov manjvrednosti, v timu nastanejo 
težave, �ustveni izbruhi, nerešene naloge, vse to pa privede do slabih rezultatov dela v timu.  

Zaradi krepitve odnosov med zaposlenimi bi vsaj dvakrat letno uvedla tudi timbilding, kjer bi 
združila izobraževanje z aktivnostmi, ki sproš�ajo in ob katerih bi dosegla, da bi se zaposleni 
med seboj bolje spoznali, se zanašali drug na drugega, se spoštovali in stkali vezi, ki so v timu 
še kako pomembne in privedejo do veliko boljših, hitrejših rezultatov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  
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8 SKLEP 
�

Pomen te diplomske naloge je odkrivanje timskega dela v organizaciji. S pomo�jo teorije smo 
ugotovili, da se skupina in tim lo�ujeta, da je vsak tim skupina, vsaka skupina pa ni nujno tim. 
V timu smo ugotovili, da so ljudje predvsem bolj povezani, naloge v timu so bolj opredeljene, 
natan�no dolo�ene, zato v timu ne ostaja odprtih vprašanj, kdo kaj dela. Prav tako ne prihaja 
velikokrat do prelaganja odgovornosti, na podlagi dobro delujo�ega tima pa so tudi rezultati 
veliko bolj verodostojni, težave pa tim reši v krajšem �asu. Zaradi ve�je navezanosti �lanov 
tima ve�krat pride tudi do �ustvenih reakcij, ki pa v tako delujo�em okolju niso ni� 
nenavadnega. Tudi konflikti nastajajo, na podlagi le-teh pa lahko �lani pridejo do bolj 
konstruktivnih rešitev, zato tudi konflikti niso nujno slaba stran tima. Poudarili smo tudi, da 
tim veliko bolje rešuje nastale situacije kot posameznik ali skupina posameznikov, zato skozi 
to diplomsko nalogo zagovarjamo time v organizacijah.  

Spoznali smo tudi razne vloge, ki jih v timu uporabljamo, s pomo�jo opisa vlog pa lahko 
pravim ljudem zagotovimo pravo mesto v timu. 

Za tim je zelo pomemben vodja. Njegove interakcije lahko timu pomagajo ob reševanju težav, 
zato je zelo pomembno, da se vodja tima zaveda, kakšne so njegove naloge in kako lahko 
pomaga �lanom svojega tima, da bodo s svojimi idejami doprinesli k delovanju celotne 
organizacije. 

Ker vsako osnovno stvar in potrebo na svetu vsak posameznik opravlja zaradi motivacije, smo 
si pogledali tudi pomen motivacije v timu. S pomo�jo le-te lahko izboljšamo vzdušje v vsaki 
organizaciji, s pozitivno motivacijo pa dvignemo raven zavednosti vsakega �lana tima. Tako 
si �lani želijo svoje naloge opraviti vestno in dobro, saj so motivirani, za dobro opravljeno 
delo pa jih �aka tudi takšna ali druga�na nagrada. 

Timbilding ali druženje zaposlenih v prostem �asu povezuje organizacijo kot celoto in hkrati 
izboljšuje vsako posamezno vez med zaposlenimi znotraj organizacije. Potrebno se je 
zavedati, da s tem, ko zaposleni dobijo možnost druženja tudi izven delovnega okolja, 
nastajajo poglobljeni odnosi med njimi, ki omogo�ajo boljše delo in boljše rezultate. 
Organizacije, kjer timbilding redno izvajajo, se lahko pohvalijo z boljšim, uspešnejšim 
delovanjem kot organizacije, kjer se te metode ne poslužujejo. 

V duhu odkrivanja poznavanja tima, timskega dela in timbildinga smo v tej diplomski nalogi 
lahko videli tudi empiri�ni del, ki je bil narejen v organizaciji Lekarne Maribor. �eprav je 
analiza ankete pokazala, da poznavanje timskega dela ni tako dobro kot bi morda želeli ter da 
se trenutno timbilding v tej organizaciji še ne izvaja, je vseeno razvidno, da timsko delo 
uspešno uporabljajo, ob soo�enju s sprotnimi težavami pa ustvarjajo tudi priložnostne time. 
Lekarne Maribor so torej ena izmed organizacij, ki je skozi uporabo timskega dela uvidela 
koristi tega na�ina dela in ga zaradi pozitivnih rezultatov tudi uporablja. Kljub temu pa imajo 
še priložnost širiti poznavanje tima in njegovega delovanja med svoje zaposlene, kar zagotovo 
pomeni še boljše rezultate celotne organizacije v prihodnosti. 

�  
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