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POVZETEK 

Teoretični del zaključne projektne naloge obravnava pregled literature s področja teamskega 

dela, vodenja in njune povezave, praktični del pa obsega raziskavo o vlogi in vodenju 

teamskega dela. Zaključna projektna naloga ugotavlja pomen teamskega dela in vodenja v 

slovenskem podjetju, v okviru katere se s pomočjo ankete ugotovi, da se njegov pomen v 

podjetju povečuje, vodenju teamskega dela pa je posvečena srednja pozornost. Podjetju se v 

okviru zaključne projektne naloge predlaga, da se sistematično in celovito loti vseh področij, 

ki vplivajo na uspešnost teama in naredi analizo trenutnega stanja ter akcijski načrt za 

izboljšave. 

Ključne besede: team, vodenje, pomen teama, uspešnost teama, vodja tema.  

SUMMARY 

Theoretical part of the final project work discuses a review of the literature about teamwork, 

leadership, and their links. A research of the role and leadership of team work is included in 

practical part. Final project work studies the importance of teamwork in a Slovenian company 

where in is find out through a survey that the importance of teamwork in the company is 

increasing and medium attention is given to leading of team work. For the company is 

suggested that systematically and comprehensively are studied all fields which affect 

successfulness of the company and that analysis of current situation and action plan for 

improvements are done.  

Keywords: team, leadership, the importance of team, team performance, team leader. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V poslovnem svetu se dnevno pojavlja vse več celovitih, kompleksnih teţav, ki za reševanje 

zahtevajo kompleksno znanje in učinkovite rešitve. Organizacije morajo vedeti, kako 

izkoristiti zmoţnosti zaposlenih. Ena od rešitev je teamsko delo, kjer so posamezniki vsak s 

svojim spektrom znanja za delo organizirani tako, da delujejo najbolje. Pri teamskem delu naj 

bi rezultat teama presegel seštevek tistega, kar bi dosegli posamezniki z individualnim delom, 

do tega pa naj bi prišlo zaradi sodelovanja, medsebojnega spodbujanja ustvarjalnosti in 

izmenjave izkušenj, znanja (Zupan 2007, 115). Organizacije, ki so osnovane na teamskem 

delu, so eden izmed odgovorov, kako se čim hitreje odzivati na spremembe (Schermerhorn, 

Hunt in Osborn 2005, 120), ki so današnja stalnica. 

Vloga teamskega dela se povečuje, to pa dokazuje tako zanimanje prakse, ki se kaţe v 

povečevanju teamskega dela v organizacijah, kot številne objave akademikov v znanstvenih 

revijah. Z razumevanjem teamskega dela lahko organizacije povečajo svoj uspeh (Holtzman 

in Anderberg 2011, 75). Koristi, ki jih prinaša teamsko delo, je več, med njimi višja 

produktivnost, večje zadovoljstvo z delom (Antoni 2005, 182), izboljšanje kakovosti storitev 

(Sorbero et al. 2008, 17), zaposleni so manj odsotni z dela (Treble in Barmby 2011, 12), med 

njimi je manj nekonstruktivnih konfliktov (Esquivel in Kleiner 1997, 92), večja je 

ustvarjalnost, inovativnost zaposlenih (Holtzman in Anderberg 2011, 83). Teami igrajo tudi 

ključno vlogo pri procesu odločanja (Pazos in Beruvides 2011, 83). Prednosti teamskega dela 

so številne, med njimi večje zadovoljstvo članov, povečanje znanj in spretnosti, večja je 

fleksibilnost organizacij (Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 263), člani teama imajo 

različne načine razmišljanja, zaradi večjega spektra znanj imajo v teamu več informacij, 

zaradi poznavanja teţav iz različnih zornih kotov se sprejmejo boljše odločitve (Zupan 2007, 

118), prijateljstvo med člani teama je lahko večje, prav tako se člani lahko spodbujajo in 

podpirajo (Hertel 2011, 176). Vse te prednosti in koristi pa organizacije vodijo k večji uporabi 

teamskega dela. Prav tako je treba ugotoviti, kako naj vodimo teamsko delo v organizacijah, 

da bo najbolj učinkovito in uspešno, da bomo res lahko izkoristili prednosti in koristi, ki jih 

prinaša.  

Uspešnost teama je opredeljena kot raven, do katere team dosega cilje teama, članov in kot 

enota obstaja dlje časa (Mihelič 2007, 197). Uspešnost teama pa je odvisna tudi od vodenja, 

kjer naj bodo vodje pozorni na organiziranje in oblikovanje teama (Zupan 2007, 116–117), 

komuniciranje med člani (Yarbrough 2008, 79–80; Harvard Business School Press 2006, 38–

39), motiviranje članov teama (Kerr in Seok 2011, 205–206; Hackman 2002, 141–142; 

Simpson 2010, 57–61), reševanje konfliktov (Moţina 1994b, 627–637) itd. Pomembno je 

spremljati obnašanje in stil vodenja (transakcijsko, transformacijsko itd.) vodje teama, kajti ta 

vpliva na uspešnost članov teama (Bucic, Robinson in Ramburuth 2010, 228). Ne zadošča 

http://www.google.com/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bonnie+T.+Yarbrough%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.com/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Harvard+Business+School+Press%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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samo en način obnašanja vodij, kajti vodja mora upoštevati razseţnosti članov in delovnih 

situacij. Vodje se spopadajo s heterogenostjo članov teama, kot so različna starost, spol, 

kulturno ozadje, znanje (Rowold 2011, 628). Vodja je tisti, ki mora doseči to, da bodo člani 

teama med seboj sinergično sodelovali in bo seštevek njihovega dela večji od zgolj seštevka 

dela posameznih članov teama (Moţina 2002b, 559). Naloga vodje je tudi ustvarjanje 

zaupanja, delegiranje nalog, nudenje strokovne pomoči in ugotavljanje razvoja posameznikov. 

Vodja je tisti, ki zbira informacije, spodbuja izmenjavo mnenj, rešuje konflikte, ravna s časom 

in spremembami (Moţina 1994b, 627–637) ter igra ključno vlogo pri uspešnosti ali 

neuspešnosti teama (Stashevsky in Koslowsky 2006, 64; Trent 2004, 94).  

Pri organiziranju teama naj bodo vodje pozorni na velikost teama, cilje in sestavo članov 

teama. Postavitev ciljev teama je del organiziranja teama. Cilji naj bodo pomembni, polni 

izzivov in objektivni (Trent 2004, 97). Ko bomo ugotavljali uspešnost teama, se bomo vedno 

vračali nazaj k ciljem (Parker 2009, 3). Ključno je, katere člane bomo izbrali v team. 

Organizacije lahko izboljšajo delovanje teama z analizo mešanice vlog v teamu (Davies in 

Kanaki 2006, 648). Člani teama naj bodo izbrani in organizirani tako, da delujejo najbolje, za 

to pa obstaja več načinov. Da se bodo razvili odnosi med člani, komuniciranje, motivacija za 

doseganje ciljev, je potrebno oblikovanje teama. Od vodje je odvisno, katero tehniko bo 

izbral, da se bo skupina resnično oblikovala v team (Zupan 2007, 118).  

Najširša opredelitev vodenja (Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 5) med vodenje uvršča 

tudi motiviranje in komuniciranje. Pri motiviranju je pomembno, da vodje navdušujejo člane 

teama za delo, da jim pokaţejo, da je njihovo delo pomembno, izzivajoče, prepoznano v 

organizaciji (Trent 2004, 95), vodje pa naj ne nagrajujejo zgolj posameznikov, ampak tudi 

team kot celoto (Rabey 2003, 160). Učinkovita komunikacija, ki vključuje poslušanje, 

odprtost za nove predloge, hiter odziv in povratne informacije, vpliva na uspešnost teama 

(Dionne et al. 2004, 181). Naloga vodje pa je tudi ravnanje s konflikti teama, kajti konflikti 

zagotovo imajo vpliv na uspešnost teama. Team se lahko na konflikt odzove destruktivno ali 

produktivno, to pa je odvisno tudi od stila vodenja (Ayoko in Callan 2010, 221–231). S 

pravilnim vodenjem teama in z upoštevanjem sestavin (organiziranje, oblikovanje, 

motiviranje, komuniciranje, reševanje konfliktov teama itd.), na katere imajo vodje vpliv, tako 

lahko poskrbimo, da bo team deloval najbolj učinkovito in uspešno. Uspešen in učinkovit 

način vodenja teama je področje, ki zanima proučevano podjetje, saj se vloga teamskega dela 

v podjetju nenehno povečuje, zato jih zanima, kako naj delujejo in na kaj naj bodo 

osredotočeni pri vodenju teama, da bodo najbolj izkoristili prednosti in koristi teamskega dela 

ter team uspešno vodili.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je preučiti vlogo in vodenje teamskega dela v organizaciji 

ter prispevati k izboljšanju vodenja in delovanja teamskega dela v proučevanem podjetju. 
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Cilji zaključne projektne naloge: 

 preučiti in pregledati znanstveno literaturo s področja teamskega dela; 

 analizirati vlogo teamskega dela v obravnavanem podjetju;  

 preučiti vlogo vodje in nekatere sestavine (organiziranje teama, oblikovanje teama, 

komuniciranje teama, motiviranje teama, reševanje konfliktov teama);  

 analizirati vodenje teamskega dela v podjetju;  

 podjetju podati priporočila za izboljšave vodenja teamskega dela;  

 ugotoviti, kateri so vzroki za morebitno slabše vodenje teamskega dela.  

Na osnovi teoretičnih izhodišč in poznavanja proučevanega podjetja sem postavila dve 

hipotezi: 

 H1: Vloga in pomen teamskega dela v današnjih organizacijah in v proučevanem podjetju 

se povečujeta.  

 H2: Proučevano podjetje premalo pozornosti posveča vodenju teamskega dela.  

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Splošna raziskovalna metoda spoznavnega procesa, ki jo uporabim, temelji na poglobljenem 

teoretičnem pregledu in poznavanju znanstvene literature (znanstvenih člankov, revij, knjig in 

spletnih strani) domačih, predvsem pa tujih avtorjev s področja teamskega dela in vodenja. 

Posamezne pojme sem opredelila in znanstvena dognanja različnih avtorjev spojila v 

povezano celoto z uporabo metode sinteze. Empirični del zaključne projektne naloge temelji 

na raziskavi, ki je opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika. Primarne podatke sem zbrala 

s pomočjo anketiranja številnih zaposlenih obravnavanega podjetja, kjer so odgovarjali na 

vprašanja, ki se navezujejo na pomen in vodenje teamskega dela v podjetju. Vrnjenih sem 

dobila 50 vprašalnikov. Na vprašanja so odgovarjali pisno. Raziskavo sem izvedla v sredini 

meseca februarja. Podatke sem obdelala s pomočjo programa Excel, pri tem pa sem kot 

statistično metodo uporabila metodo opisne statistike, saj sem podatke analizirala s pomočjo 

aritmetične sredine. Podatke sem tabelarično in grafično nazorno prikazala. Na osnovi 

vprašalnika sem opredelila stanje in vodenje teamskega dela v podjetju, vpliv vodje na 

teamsko delo in podala predloge za izboljšanje vodenja teama.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Predpostavke zaključne projektne naloge so, da so anketiranci vprašalnike izpolnjevali vestno 

in da zbrani podatki odraţajo resnično mnenje zaposlenih; da na zaposlene vplivajo le 

določene sestavine (organiziranje, oblikovanje, komuniciranje, motiviranje, reševanje 

konfliktov teama); da se je obseg teamskega dela v podjetju povečeval, zato je treba 

teamskemu delu posvetiti več pozornosti.  
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Predvidene omejitve zaključne projektne naloge so v tem, da sem se v zaključni projektni 

nalogi ukvarjala le z določenimi sestavinami, na katere morajo biti pozorne organizacije pri 

vodenju teama. Med omejitve je treba šteti stopnjo zaupanja anketirancev v anonimnost 

ankete, kajti zaposleni lahko imajo občutek strahu pred razkritjem njihove identitete. Na večjo 

odzivnost zaposlenih zaradi večjega zaupanja v anonimnost sem skušala vplivati z manjšim 

številom demografskih spremenljivk. Preveč demografskih podatkov vzbuja nezaupanje glede 

anonimnosti. To pa je tudi vsebinska omejitev. 
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2 TEAMSKO DELO 

2.1 Opredelitev teamskega dela 

Team je oblika sodelovanja, kjer člani teama sodelujejo pri odločanju in si medsebojno 

pomagajo pri uresničevanju ciljev (Moţina 2002b, 542). Pri teamskem delu zaradi 

sodelovanja, komuniciranja, izmenjavanja znanja in izkušenj rezultat dela preseţe rezultate, ki 

bi jih lahko dosegli z individualnim delom (Zupan 2007, 115). Teamsko delo je oblika 

sodelovanja, ki je izredno primerna za reševanje konfliktov. Konfliktne osebe namreč 

sodelujejo pri reševanju konfliktov, teţav in laţje sprejmejo odločitev (Lipičnik 1998, 269). 

Kavčič (1996, 154) opredeljuje team kot delovno skupino, ki jo sestavlja več oseb. Člani 

teama imajo opredeljeno določeno nalogo in cilj, ki ga dosegajo skupaj na osnovi notranje 

samokontrole in vzpostavljene klime, za katero so značilni visoka pripadnost cilju, 

kooperativnost in delovni standardi. Team je skupina, ki jo sestavljata dva ali več članov, ki 

vplivajo eden na drugega, med seboj sodelujejo, so odgovorni za doseganje skupnih ciljev, 

vsak posameznik pa sebe zaznava kot del socialne entitete znotraj organizacije (Mihelič 2007, 

197).  

Team sestavljajo člani z različnimi talenti, njihovo delo je več kot zgolj vsota dela 

posameznikov (Riley 2001, 10). Ta učinek sinergije se imenuje »1 + 1 = 3« (Nurmi 1996, 9). 

Heller in Hindle (2001, 358) opredeljujeta člane teama kot zaposlene, ki delujejo v smeri 

postavljenih ciljev, skupaj ocenjujejo zamisli, enako poteka proces odločanja. Za teamsko 

delo je pomembno sodelovanje, povezanost med člani teama, iskrenost in pristnost pri 

izmenjavi mnenj, neovirana komunikacija (Polak 2007, 9). Pri teamskem delu gre za teamsko 

reševanje nalog, člani teama pridobijo znanje drugih članov, med njimi sta kohezivnost in 

sinergija, team je uspešnejši zaradi medsebojnega sodelovanja (Moţina 1994b, 635). 

Teamsko delo ni enostavno in lahko, v organizacijah zato obstajajo številni slabi teami (Riley 

2001, 11). 

2.2 Značilnosti teama 

Dve izmed značilnosti teama sta homogenost in heterogenost in tako so teami lahko 

homogeni in heterogeni. Organizacije, ki se ţelijo diferencirati od konkurence, maksimirati 

resurse in ustvariti prodorne inovacije, morajo ustvariti heterogene teame. Te teame 

sestavljajo posamezniki z različnim ozadjem, sposobnostmi, izkušnjami, talenti. Heterogeni 

teami prinašajo tri ključne prednosti: večjo kakovost in učinkovitost, manj odvečne delovne 

sile in povečano inovativnost. Homogeni teami so teami, ki jih sestavljajo člani teama, ki 

imajo podobne kompetence in izkušnje (Holtzman in Anderberg 2011, 76–81).  
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Značilnost teama je tudi kohezivnost. Kohezivnost je lastnost, ki izraţa, koliko si člani teama 

ţelijo ostati skupaj v teamu. Gre za povezanost med člani teama, njihovo ţeljo po tem, da bi 

ostali skupaj, in njihovo pristajanje na skupne cilje (Moţina 1994b, 616). Kohezivnost naj bi 

spodbujala večjo uspešnost. Nekatere sestavine kohezivnosti so medskupinska privlačnost, 

obveza po izpolnjevanju nalog, skupinski ponos (Stashevsky in Koslowsky 2006, 65–66). 

Team, ki je koheziven, je močan. Če team, ki je koheziven, obdajajo pozitivni občutki do 

organizacije, bo dosegel dobre rezultate, kar pomeni, da bo produktivnost večja, enako 

kakovost. V primeru nasprotnih čustev do organizacije pa je posledica niţja produktivnost, 

odpor do dela (Moţina 1994b, 616). Transformacijsko vodenje naj bi vplivalo na večjo 

stopnjo kohezivnosti (Stashevsky in Koslowsky 2006, 71).  

Pomembna lastnost med člani teama je tudi odprtost, iskrenost. Tako laţe prihaja do razlik v 

stališčih, ţeljah, člani teama se med seboj laţe pogovarjajo, večja je ustvarjalnost, če ni strahu 

pred izraţanjem svojega mnenja. Sodelovanje v teamu temelji na medsebojnem zaupanju. Če 

si člani med seboj zaupajo, ne dvomijo o iskrenosti drugih članov (Moţina 1994b, 635–636). 

Lastnost teamskega dela je tudi kooperativnost med člani teama. Sodelovanje z drugimi 

zaposlenim pomaga, da vsak laţje doseţe svoj cilj in cilje vseh ostalih (Kavčič 1996, 154). 

Pomen soodvisnosti je prav tako značilnost teamskega dela, kjer gre za zavedanje, da sta za 

doseganje ciljev nujno potrebna sodelovanje in sinergija. Gre za medsebojno dopolnjevanje 

dveh ali več dejavnikov, kjer je skupni učinek večji kot seštevek posameznih dejavnikov 

(Polak 2007, 9–10). Gre za medsebojno pomoč med člani teama, kjer je končno delo teama 

večje od seštevka dela posameznikov (Moţina 1994b, 621). Sinergijo kot značilnost teama 

navaja tudi Rabey (2003, 159).  

Klima v teamu je odvisna od kohezivnosti (kohezivnost teama vpliva na to, da člani med 

seboj bolj skrbijo za ostale člane teama, si pomagajo), zaupanja (če si člani teama med seboj 

zaupajo, posledično laţje sodelujejo, delijo informacije) in inovativnosti (odprtost za nove 

stvari, učenje), vse te tri sestavine pa vplivajo na deljenje znanja v teamu (Xue, Bradley in 

Liang 2011, 300–301). V teamu se oblikujejo tudi določene norme. Gre za pravila vedenja v 

teamu, ki jih sprejmejo člani teama. Norme v teamu obstajajo pod tremi pogoji: standardi, 

dogovor in sankcije. V okviru standardov govorimo o merilih ravnanja. O standardih se je 

treba dogovoriti in ni nujno, da vsi sprejmejo dogovor, večina pa. Team podpira sprejete 

standarde. Ta podpora se kaţe z nagradami ali sankcijami (Moţina 1994b, 616). 

2.3 Vloga in pomen teama 

Vloga teamskega dela se povečuje zaradi številnih spreminjajočih se razmer na trgu, kot so 

npr. globalizacija, povečevanje negotovosti, konkurence, spreminjanje podobe potrošnikov 

(Kavčič 1996, 150–151). Teamsko delo postaja vse bolj stalni način dela in ga ne 

uporabljamo zgolj za reševanje teţav. Poslovanje je vse bolj kompleksno, enako okolje, 

spremembe so stalnica. Posamezniki zato teţje delujejo sami in kot posledica tega so se 
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razvile projektne, procesne in matrične organizacije. Posameznikom primanjkuje znanja, 

informacij, kar lahko dopolnijo ostali člani teama. Teamsko delo je pomembno tako v 

primerih in nalogah, ko rešitve naloge niso znane vnaprej in za njihovo rešitev potrebujemo 

veliko kompleksnega, različnega znanja in ustvarjalnosti (Zupan 2007, 116). 

Pomen teamskega dela v organizacijah je velik, saj veliko časa preţivimo v medsebojni 

interakciji na sestankih, formalnih in neformalnih pogovorih, projektnih in delovnih teamih. 

Zelo pogosto na takšen način delujejo managerji, ki nenehno komunicirajo s sodelavci in tako 

redno rešujejo teţave (Moţina 1994b, 601). Teamsko delo je pomembno, ko ne poznamo 

načina reševanja teţave, števila rešitev. V tem primeru je pomembno večje število mnenj. Po 

usklajevanju mnenj je po navadi najbolj primerna pot reševanja teamsko delo. Teamskega 

dela pa zagotovo ne bomo uporabili v primeru, ko bomo poznali rešitev, pot in način 

reševanja. Takrat je primernejše individualno delo (Lipičnik 1998, 272). Moţina (1994b, 635) 

pomen teamskega dela vidi v tem, da je znanje ljudi tako večje. Izbor načinov reševanja nalog 

in sodelovanje pa omogočata, da zaposleni bolje razumejo rešitve in jih raje udejanjajo.  

Poslovni svet, ki je izredno konkurenčen, mora poiskati načine diferenciacije in doseči več z 

manj sredstvi. Vodje morajo konstantno iskati načine, kako biti inovativnejši, učinkovitejši. 

Eden izmed odgovorov je teamsko delo, z njim pa se poveča moţnost uspeha organizacije. 

Dobro usmerjen team lahko ustvari dodatno vrednost za podjetja tako, da kombinira moči in 

znanje posameznikov ter izrablja sinergijo med člani. Vrednost, ki jo lahko ustvari teamsko 

delo, je odvisna od teama, kajti teami, ki ne delujejo najbolje, vplivajo na niţjo produktivnost 

organizacije (Holtzman in Anderberg 2011, 76).  

Pomen teama je v tem, da člani teama med seboj sodelujejo, uspešno rešujejo naloge in 

sledijo ciljem, delo opravijo učinkovito v optimalnem razpoloţljivem času in pri tem smotrno 

porabijo razpoloţljive vire. Pomembna je vloga vsakega člana teama (Moţina 2002b, 559). 

Pomembno je zavedanje, da v praksi obstajajo številni primeri teamskega dela, ko člani med 

seboj ne sodelujejo, med njimi so nasprotja. Pomembna je vloga vseh članov, izredno 

pomembna pa je vloga vodje. Njegova vloga je, da deluje čim bolj v korist celotnega teama in 

vztraja pri tem, da člani teama delujejo sinergično (Moţina 1994b, 621). Odločitev za 

teamsko delo je odvisna od narave in teţavnosti naloge ter časa, ki ga namenimo za reševanje 

naloge. Pri nalogah, ki so preproste, kjer je vse znano, dogovorjeno, je najprimernejše 

individualno delo. Teamsko delo je najboljši način reševanja v primeru, ko pot reševanja, 

rešitve, število rešitev in način reševanja niso znani. Primerna so številna mnenja, ki lahko, ko 

so usklajena, dajo najprimernejšo rešitev. Slika 1 prikazuje drevo odločanja za teamsko delo 

(Lipičnik 1998, 271–272). 
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Slika 1: Drevo odločanja za teamsko delo 

Vir: Lipičnik 1998, 275. 
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načine za izboljšavo kakovosti v proizvodnem procesu (Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 

254–255). V okviru teamov za izboljševanje kakovosti se iščejo poti za izboljšanje kakovosti 

dela, izdelkov, storitev. Specializirani so teami, ki so osredotočeni na reševanje teţav na 

določenem področju in ga poskušajo rešiti (Moţina 1994b, 628).  

2.3.1 Prednosti in slabosti teama 

Ključna prednost teamskega dela je v tem, da različno znanje, sposobnosti, informacije, načini 

razmišljanja vodijo do boljših rešitev. Člani teama bolje sprejmejo odločitve, pri katerih so 

sodelovali, prav tako jih bolje razumejo (Zupan 2007, 119). Prednost teamskega dela je 

zagotovo tudi večji trud, ki ga zaposleni vloţijo v delo, obseg znanja in informacij, ki ga ima 

team, kajti to je širše kot zgolj znanje posameznika. Določeni člani teama lahko imajo 

specializirano znanje, ki morda dopolni vrzel v znanju drugih. Rešitve in poti reševanja teţav 

so v teamu ustvarjalnejše, kajti posamezniki najpogosteje rešujejo teţave po ustaljeni poti, v 

teamu pa v okviru diskusije in izmenjave prepričanj pridejo do ustvarjalnejših rešitev. Skupna 

odločitev je sprejemljivejša za vse člane, saj so sodelovali pri oblikovanju in sprejemanju 

rešitev. Posledično člani teama tudi bolj sprejmejo odgovornost za rešitve in zaradi 

sodelovanja pri oblikovanju rešitev te tudi bolje razumejo (Moţina 2002b, 563).  

Slabosti teamskega dela je več. Enoumje je ena izmed njih. Gre za to, da team postane preveč 

enoten v razmišljanju. Team lahko izgubi sposobnost kritične presoje, saj je lahko preveč 

prepričan vase. Slabost je tudi ta, da se morda pojavijo pritiski na člane teama, da se strinjajo 

z odločitvijo, ki jo zagovarja večina. Posamezniki lahko ob pritiskih ostalih članov teama 

popustijo in spremenijo svoje razmišljanje. Pri teamskem delu pride pogosteje do ekstremnih 

odločitev. Če so člani teama naklonjeni tveganju, je moţnost, da sprejmejo odločitev, ki bo 

tvegana, še bolj verjetna. Pogosto pride tudi do situacije, da posameznik prevzame zasluge za 

delo vseh članov teama (Zupan 2007, 119).  

Moţina (2002b, 563) med slabosti teamskega dela uvršča skupinsko mišljenje. V teamu lahko 

pride do pojava, da začne prevladovati mnenje enega člana ali močnejše skupine članov 

teama. Na odločitve vplivajo tudi pritiski zaradi ţelje po dobrih medsebojnih odnosih, to pa 

vodi do enakega mnenja in konformnosti. Uspešnost teama je lahko manjša, če član teama ali 

vodja prevlada v diskusiji. Člani teama morajo tako imeti moţnost prispevanja svojega 

mnenja. Slabost teamskega dela je tudi prevelika poraba časa. Teamsko delo je vprašljivo 

predvsem takrat, ko je posameznikova odločitev morda boljša. Slabost teamskega dela je 

lahko tudi ta, da posamezniki ne upoštevajo nasvetov ostalih sodelavcev, predvsem 

zaposlenih na niţjih ravneh (Woods 1997, 37). 

Kot sem ţe omenila, so prednosti heterogenih teamov večja kakovost in učinkovitost, manj je 

odvečne delovne sile, inovativnost je povečana. Večja učinkovitost heterogenih teamov je 

posledica tega, da je team zasnovan na članih z različnim znanjem, kar pa omogoča, da se 
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vsak član teama osredotoča na svoje področje. Člani teama naj se osredotočajo na stvari, ki jih 

počnejo najbolje, energično in konstantno, s tem pa se poveča tudi zavzetost. V nasprotju s 

heterogenimi teami pa so homogeni teami laţje osredotočeni na delo, kjer je potrebno 

homogeno znanje. Med tem, kaj člani teama radi počnejo in kako uspešni so, obstaja velika 

korelacija. To pa predstavlja zmagovito kombinacijo tako za podjetje kot za posameznika, 

kajti posamezniki pri delu uţivajo in hkrati prispevajo k uspehu podjetja. To pa ustvarja 

pozitivno ozračje, ki vpliva na večjo produktivnost. Managerji morajo vplivati na to, da se v 

podjetju izbere pravilno število članov teama, med katerimi obstaja sinergija. Pri homogenih 

teamih pogosto prihaja do podvajanja znanja, predvsem pa truda in dela, zato je mnogokrat 

posledica prav odpuščanje. Ker pa so v heterogenem teamu člani teama, ki imajo različen 

spekter znanja, gledajo na teţavo, ki jo rešujejo, iz različnih perspektiv. To pa vodi do 

mišljenja, ki ni ozko, ampak je širše, zunaj določenih okvirov, kar pa lahko vodi do novih 

inovacij (Holtzman in Anderberg 2011, 81–83). 

2.3.2 Koristi teamskega dela za organizacije 

Če je v teamu dobra klima, ki se ustvari na osnovi tega, da zaposleni pri delu počnejo tisto, 

kar počnejo najbolje, in s tem prispevajo k večji uspešnosti teama, ima to vpliv tudi na večjo 

produktivnost (Holtzman in Anderberg 2011, 82). S tem, da ima teamsko delo lahko vpliv na 

produktivnost, se strinjajo tudi Dimovski, Penger in Ţnidaršič (2003, 263), prav tako pa ima 

vpliv na zadovoljstvo članov teama. Zadovoljstvo članov teama je močno odvisno od 

integracije v teamu (Moţina 1994b, 609). Teamsko delo organizacijam zagotavlja pravočasno 

in kakovostno delo ter motiviranost delovne sile (Rabey 2003, 160). Teamsko delo je 

mnogokrat odgovor na reševanje teţav glede kakovosti proizvodov in produktivnosti 

(Esquivel in Kleiner 1997, 89) in je zasnovano na gradnji boljšega izkoriščanja potenciala 

zaposlenih (Kavčič 1996, 152). Večja storilnost članov teama je stranski produkt teamskega 

dela (Maddux 1992, 14). 

Dimovski, Penger in Ţnidaršič (2003, 254–256) kot koristi teamskega dela navajajo 

povečevanje uspešnosti. Samousmerjajoči teami so oblikovani z namenom, da se poveča 

participacija delavcev. Teami za reševanje problemov so namenjeni predvsem reševanju 

problemov. Na takšen način se poveča kakovost odločitev, učinkovitost in izboljšanje 

delovnega procesa. Kroţki kakovosti so namenjeni prav tako dvigu kakovosti, saj se izboljša 

kakovost v proizvodnem procesu. Teamsko delo ima pozitiven vpliv tudi na povečanje 

ustvarjalnosti (Lipičnik 1998, 283) in inovativnosti (Nurmi 1996, 9). Teamsko delo 

mnogokrat pojasnjuje večjo ali manjšo produktivnost članov teama in njihov prispevek k 

skupnemu cilju (Moţina 1994b, 601).  
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3 VODENJE TEAMSKEGA DELA V ORGANIZACIJI 

3.1 Kratka opredelitev vodenja 

Vodenje je sposobnost, da usmerimo, spodbudimo in vplivamo na zaposlene, da sledijo 

ţeljenim ciljem (Moţina 2002a, 499). Vodenje je sposobnost vplivati na sodelavce, jih 

spodbujati in usmerjati k ciljem, ki jih ţelimo doseči. Je skupek večjega števila dogodkov in 

ni enkratno dejanje. Uspešen vodja je tisti, ki s člani teama sodeluje pri ustvarjanju dobrega 

ozračja, ki omogoča doseganje ciljev organizacije. Vodenje je po pomenu oţji pojem od 

managementa. Gre za funkcijo managementa, ki jo lahko opredelimo kot vplivanje na 

obnašanje sodelavcev in s tem njihovo usmerjanje, prav tako pa vodenje vključuje interakcije 

med teami in v njih z namenom doseganja ciljev, ki si jih je skupina postavila (Kovač, Mayer 

in Jesenko 2004, 17).  

Pri vodenju gre za usmerjanje vsakega zaposlenega, člana teama k cilju, kamor ţelimo, da bi 

prispel (Blanchard in Muchnick 2007, 115). Proces vodenja po mnenju Kovača, Mayerja in 

Jesenka (2004, 21) sestavlja več delov. Med drugim navajajo načrtovanje dela vodje in 

sodelavcev, nadzor, obveščanje, sporazumevanje, sporočanje, usmerjanje zaposlenih k 

določenemu obnašanju, delegiranje in usklajevanje nalog, motiviranje in v okviru tega 

vrednotenje in nagrajevanje, odločanje, vplivanje na razvoj kariere zaposlenih ter ravnanje 

konfliktov.  

3.2 Stili vodenja 

Pri vodenju je vedno treba iskati najuspešnejšo in najučinkovitejšo obliko vodenja. Gre torej 

za iskanje najprimernejšega stila vodenja. Stil vodenja je relativno trajen, dalj časa trajajoč 

način vplivanja na zaposlene, in sicer z namenom doseganja postavljenih ciljev (Kovač, 

Mayer in Jesenko 2004, 22). Dokazano je, da ima stil vodenja vodje teama vpliv na učenje 

članov teama, na kohezivnost članov teama, zaznavanje učenja in od učenja odvisno 

uspešnost teama ter razvoj članov teama (Bucic, Robinson in Ramburuth 2010, 228). 

Dejavnik, ki vpliva na izbiro stila vodenja, je tudi razlika v sposobnostih, znanju med vodjo in 

člani teama. Čim večja je razlika v sposobnostih in znanju, pogosteje bo vodja uporabljal 

avtokratski stil vodenja in obratno. Različni stili so učinkoviti v različnih okoliščinah in 

sledilcih, to pomeni, da vodja uporabi različne stile v odvisnosti od nalog, situacij in teama. 

Vodje pa mnogokrat uporabljajo svoj ţeljeni način vodenja (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 

2003, 164–165).  

Stil vodenja vpliva na delovno usmeritev in prizadevanje zaposlenih. Maddux (1992, 39) 

navaja tri stile vodenja, in sicer jih imenuje »sam znam najbolje«, »postavim cilje, vi pa jih 

izpolnite« in »skupaj preglejmo opravljeno delo, postavimo realnejše cilje in primerno 

ovrednotimo uspeh«. Prvi omenjeni stil uporablja vodja, ki je mnenja, da bo delo najbolje 
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opravljeno, če bo sam vršil kontrolo nad zaposlenimi. Zaposlenim točno pove, katere so 

njihove naloge, kako naj to naredijo, do kdaj, pove jim tudi glede uspešnosti doseganja ciljev. 

Največja slabost takšnega načina vodenja je ta, da ne spodbuja ustvarjalnosti, uvajanja novih 

idej, ne spodbuja sodelovanja, komunikacija je enosmerna. Pri drugem omenjenem stilu 

vodenja vodja meni, da je bolje, če sam postavi cilje zaradi večjega znanja in sposobnosti, ki 

jih ima v razmerju do podrejenih. Delavci imajo moţnost razpravljanja o poteh doseganja 

ciljev, vendar niso udeleţeni pri njihovem postavljanju. Prizadevanje delavcev je zato 

najpogosteje manjše. Tretji stil vodenja govori o tem, da vodji ni pomembna avtoritativnost, 

več mu pomeni uspešno opravljanje dela. Vodji je pomembno, da člani teama izrazijo svoje 

mnenje, da skupaj z njimi razpravljajo o potrebah oddelka. Vodja dela kot član teama, ki je v 

pomoč ostalim članom. Komuniciranje je dvosmerno. 

Avtokratični stil vodenja je mnogokrat povezan z večjimi organizacijami. Ta proces vodenja 

je izvajanje linijskega sistema in hierarhične strukture. Pri tem stilu ni osebnega, 

neposrednega stika med vodjo in sledilci kot recimo pri demokratičnem in karizmatičnem 

vodenju (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 24). Pri avtokratskem stilu vodenja vodja sprejme 

odločitev, jo razloţi ostalim članom teama, člani teama pa jo izvedejo brez vprašanja. 

Avtokratski stil vodenja je primeren, če obstaja časovni pritisk in gre za rutinske 

nepomembne odločitve. Vodja pri demokratičnem vodenju teţavo predstavi celotnemu teamu 

in skupaj z njimi prične razpravo. Vodja je koordinator, pojasnjuje mnenja ostalih, noče 

vplivati na sprejetje odločitve in pusti, da se te oblikujejo znotraj skupine (Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek 2003, 163–164).  

Transakcijsko vodenje zasnuje osnove za razvoj odnosov med vodjo in sledilci v smislu 

določanja pričakovanj, razjasnjevanja odgovornosti, zagotavljanja priznanja in nagrad kot 

namen doseganja pričakovane uspešnosti (Liu, Liu in Zeng 2011, 284). Pri transakcijskem 

vodenju gre za dogovor med vodjo in zaposlenimi glede kadrovskih, materialnih, socialnih in 

drugih ugodnostih. Delavec dobi ugodnosti, če dela v skladu z navodili in dogovorom 

(Moţina 2002a, 531). Transakcijski vodja deluje na osnovi nagrajevanja, vodenja z izjemami 

(pasivno – poseganje v dogajanje v primeru, da cilji niso doseţeni, in aktivno – spremljanje 

dogajanja in iskanje odmikov od standardov, ciljev) in vodenja brez vajeti (izogibanje 

teamskemu odločanju in odgovornosti) (Moţina 1994a, 549).  

Karizmatično vodenje je vodenje, kjer moč vodje izvira iz njegovih posebnih osebnostnih 

značilnosti. Takšen način vodenja je zagotovo uspešnejši v kriznih situacijah, kjer obstajata 

upanje in vera v rešitev nastale krizne situacije (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 23). 

Transformacijsko vodenje naj bi bilo bolj povezano s kohezivnostjo v primerjavi s 

transakcijskim vodenjem (Stashevsky in Koslowsky 2006, 63). Pri transformacijskem 

vodenju gre za spodbujanje zaposlenih k idealom, moralnim vrednotam, te pa naj bi zaposlene 

navdušile za to, da laţje premagajo ovire, ki se pojavijo pri delu (Moţina 2002a, 531). 
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Transformacijski vodja deluje na osnovi karizme, inspiracije, intelektualne stimulacije, 

upoštevanja posameznika (Moţina 1994a, 549).  

Vodja naj bi bil na osnovi študije Ohio lahko usmerjen tako k nalogam in istočasno k ljudem. 

Najuspešnejši vodstveni stil je stil, ki med seboj zdruţuje tako usmerjenost vodje k ljudem in 

usmerjenost vodje k nalogam. Spodnji model tako prikazuje štiri stile vodenja; najslabši je 

nizka usmerjenost k sodelavcem in nalogam. V primerjavi z drugimi teorijami vodenja 

raziskovalci iz študije Ohio postavijo trditev o medsebojni neodvisnosti dimenzij avtoritativen 

– demokratičen, predhodne teorije pa so bile zasnovane na izključevanju teh dveh dimenzij 

(Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 29–30).  

 

Slika 2: Vodstveni kvadrat študije Ohio 

Vir: Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 30. 

3.3 Vloga vodje v teamu 

Najprej se je smiselno vprašati, če team deluje resnično skupaj, povezano, kje je potem 

prostor za vodjo. Stashevsky in Koslowsky (2006, 64) na to vprašanje odgovarjata tako, da 

mora imeti team vseeno dominantno osebo in vodja tako igra pomembno vlogo pri določanju 

produktivnosti teama. Vloga vodje je zelo pomembna. Vodja zagotavlja vire in pomaga pri 

izbiri pravilnih članov teama. Prav tako mora vodja obvarovati team pred managerji ali 

vodjami oddelka, ki bi zavoljo doseganja svojih ciljev hoteli ogroziti doseganje ciljev teama 

(Holtzman in Anderberg 2011, 80). Vodja je tisti, ki ima nalogo, da najde člane teama, ki 

bodo sodelovali sinergično in s tem dosegli cilje in uspešnost (Moţina 2002b, 559). Vodja 

teama vodi team, razvija in vpliva na sodelovanje članov teama, vpliva na optimalno 
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komunikacijo, kakovostne medsebojne odnose, na medsebojno prilagajanje članov teama, je 

koordinator in organizator dela. Naloga vodje je, da posluša, spodbuja razprave, članom 

teama pa pomaga pri ločevanju bistvenega od nebistvenega, team usmerja k ciljem, skrbi za 

razvoj idej, vpliva na reševanje konfliktov (Brajša 1995, 100–101). Vodja mora ravnati 

etično. Treba je ravnati prav in temu obnašanju nenehno slediti (Maxwell 2007, 25). 

Naloga vodje teama je, da zbira informacije in spodbuja izmenjevanje mnenja, ugotavlja, kdaj 

je primeren čas, da začnejo reševati teţave, ki jih tudi sam odkriva. Skrbi tudi, da team pride 

do končnih rešitev. Njegova naloga je tudi ravnanje s časom, ravnanje ob spremembah in 

konfliktih. Naloga vodje je, da zna uspešno uravnoteţiti razmerje med omejevanjem časa in 

učinkovitim ter svobodnim izraţanjem mnenja. Zaposleni morajo imeti na voljo dovolj časa, 

da izrazijo svoje mnenje, prav tako pa zavlačevanje vodje nima smisla, saj se člani teama prav 

tako naveličajo, začnejo se dolgočasiti in izgubijo zanimanje. Vodje morajo tudi vedeti, kako 

ravnati s spremembami. Pri teamskem delu mnogokrat prihaja do situacij, ko so predlogi 

članov teama različni po strokovni tehtnosti in učinkovitosti. Mnenja so nasprotna in 

velikokrat prične kdo prepričevati druge, da spremenijo mnenje. Vodja mora odločiti, kateri 

predlog za spremembo je dober in kateri ne. V primeru, da je predlog dober, mora zaščititi 

manjšino, kajti v nasprotnem primeru bo večinsko mnenje preglasovalo manjšino. Vodja naj 

člane teama spodbudi k natančnejšemu podajanju predlogov, prav tako mora dopolniti njihov 

predlog (Moţina 2002b, 565–566). V okviru sprememb se morajo vodje zavedati, da 

spremembe povzročajo bojazen pred neuspehom, da so ljudje preveč zadovoljni z obstoječim 

stanjem, spremembe niso mogoče, če ljudje o spremembah razmišljajo negativno (Maxwell 

1999, 68–69). 

Uspešni vodje aktivno izzivajo procese v organizaciji, se ne bojijo tvegati, spremembe 

sprejemajo kot del vsakdana in jih sami ustvarjajo. Lastnost uspešnih vodij je tudi 

navdihovanje skupne vizije zaposlenih o prihodnjem stanju organizacije. Prav tako morajo 

zaposlene usposobiti za uspešno delo vseh članov teama. Članom teama je zagotovo treba 

pokazati tudi pot do doseganja ciljev, treba je usmerjati projekte, zagotoviti sredstva. 

Zaposlenim je treba dati priznanje za delo. Tradicionalno vodena organizacija ni primerno 

okolje za uvajanje teamskega dela (navaja, da člani teama od vodje pričakujejo, da ne pristaja 

na kompromise med cilji teama, da pokaţe osebno zavzetost za doseganje ciljev teama, da je 

pošten, nepristranski do vseh članov teama, da je odprt za ideje članov teama) (Kavčič 1996, 

171–174). 

3.4 Uspešno in učinkovito vodenje teama 

Za uspešnost teama so potrebni nekateri dejavniki uspeha. Ti dejavniki so kompetence, jasno 

merjenje uspešnosti, pripadnost istemu cilju, prispevek vsakega člana in podporno okolje. 

Team, ki ima vse navedene lastnosti, je na dobri poti, da postane uspešen. Od vodij pa je 

odvisno, kako uspešno bodo vodili team (Holtzman in Anderberg 2011, 76). Vodje 
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mnogokrat sami sprejmejo končno odločitev, ker morajo hitro ukrepati. Pomembna je 

uspešnost teama in ne zgolj skladnost in strinjanje članov teama z vodjo. Za uspešno vodenje 

teama je potrebno, da vodje pokaţejo poštenost, ki postavi temelje zaupanju in spoštovanju, 

da članom teama pokaţejo, da je njihovo delo pomembno, in da vzpostavijo kulturo 

partnerstva, s čimer poţanjejo potencial ekipe (Blanchard in Muchnick 2007, 122). Model 

Belbinovega managerskega teama je zasnovan na osmih vedenjskih vlogah. Vse morajo biti 

zastopane v teamu in se dopolnjevati, če ţelimo, da bo team uspešen (Henry in Stevens 1999, 

242). Po mnenju Adizesa (2004, 33–34) bo team uspešen takrat, ko bodo v vedenjskem 

vzorcu teama dominantne vse vloge. Adizes navaja štiri vloge: proizvajalec, administrator, 

podjetnik in integrator. Team je uspešen, če so v teamu prevladujoče vse vloge. Tako dobimo 

komplementaren team, v teamu pa so člani, ki imajo komplementarne, ampak različne 

vedenjske vzorce. 

Če se vodje odločijo za heterogeni team, je večja moţnost, da je team uspešen, kot pa če je 

team homogen. Ključno za uspešnost teama so potrebne kompetence, med katere se štejejo 

talent, znanje, izkušnje, know-how. Team naj bi bil sestavljen iz ljudi, ki imajo različne 

kompetence, in je tako izbor kompetenc večji. Team, ki nima mer uspešnosti, ne more določiti 

ali je bil uspešen ali ne, zato mora vsakemu cilju slediti neka mera uspešnosti. Pomembna je 

tudi nadstopnja, ko člani teama nimajo zgolj skupnega cilja, ampak so mu tudi pripadni. Če 

poznajo cilje in vedo, kako naj doseţejo ta cilj, to ni dovolj, kajti zaposleni morajo biti 

motivirani, da delujejo v smeri uresničevanja cilja tudi takrat, ko se na poti do uspeha pojavijo 

teţave. Teami bodo uspešnejši, če bo vsak izmed članov teama prispeval k uspehu. 

Mnogokrat se v teamu pojavijo člani, ki niso zavzeti za delo, zmanjšajo produktivnost in 

vplivajo na ostale člane teama, zato takšno vedenje vsekakor ne sme biti tolerirano. Člani 

teama pa morajo biti za delo pravilno nagrajeni, nagrade pa zagotovo odvisne od 

posameznika. Pri podpornem okolju kot ključnem dejavniku za uspeh je pomembna podpora 

vodje, nehierarhična struktura teama, primeren sistem nagrajevanja in izkušnje s teamskim 

delom (Holtzman in Anderberg 2011, 76–81). 

Značilnosti učinkovitega teama so po mnenju Blancharda, Carew in Parisi-Carew (1995, 23) 

namen delovanja (namen delovanja, cilji, strategija in individualne vloge so jasni vsem), 

pooblastila članov teama (člani teama imajo znanje in vire informacij, pravila in navodila so 

podpora delovanju, pomembno je medsebojno spoštovanje), komunikacija in medsebojni 

odnosi (člani se morajo izraţati jasno, odkrito, med njimi je opazno spoštovanje, sprejetost, 

med seboj si prisluhnejo in se upoštevajo razlike v mnenju), fleksibilnost (člani po potrebi 

lahko delujejo z različnimi funkcijami, vlogami, sposobni so se prilagajati spremembam 

delovanja, radi imajo inovativnost in posledične spremembe), optimalna produktivnost 

(pomembna je učinkovitost in kakovost, sprejemanje odločitev naj bo učinkovito, prav tako 

reševanje teţav), prepoznavanje in sprejemanje (priznavanje vsakega člana teama, 

prepoznavanje doseţkov članov teama, člani teama medsebojno spoštujejo rezultate, celotna 

organizacija ceni prispevek teama kot prispevke članov teama), morala teama (posamezniki 
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so ponosni na svoje članstvo v teamu, člani so motivirani, ponosni na svoje delo, medsebojno 

so povezani, med njimi je nek skupinski duh). 

Za visoko učinkovite teame velja, da imajo jasno postavljene, operacionalizirane cilje, med 

člani teama je odprta komunikacija, team se zaveda nevarnosti, vsi člani teama so motivirani 

in ustvarjalni. Pomembna je usklajenost med cilji posameznikov in cilji teama. Značilnosti 

učinkovitih teamov so torej dobre komunikacijske spretnosti, jasni cilji, pripadnost vseh 

članov, dobro reševanje konfliktov, spoštovanje vodje teama, visoka medsebojna povezanost, 

velik dostop do informacij in kakovostno načrtovanje (Polak 2007, 83–84). 

3.4.1 Organiziranje teama 

Preden začnemo s teamskim delom, je treba team organizirati. Pri organiziranju teama 

oblikujemo cilje teamskega dela, določimo število članov, torej velikost teama, prav tako pa 

glede na naloge, ki jih mora team opraviti, določimo, katero znanje in izkušnje potrebujejo 

člani teama. Glede velikosti teama je priporočeno, naj ima team 3–7 članov, kajti v primeru 

večjega števila članov, je delo teama oteţeno. Če je pri delu pomembna hitrost odločitev, naj 

bo število članov liho, kajti v tem primeru ne pride do zavlačevanja zaradi neodločenega 

rezultata glasovanja. Če pa je v teamu število članov sodo, pa je pomembnejša kakovost 

odločitev. Pri sestavi teama moramo biti pozorni na to, kolikšna bo stopnja heterogenosti 

teama, koliko se člani teama razlikujejo glede na izobrazbo, znanje, izkušnje, starost, spol idr. 

Če je pri delu pomembna ustvarjalnost, moramo izbrati čim bolj heterogene člane teama, in 

obratno v primeru, kjer team rešuje strokovni problem in je ključ do rešitve znanje. Tako v 

tem primeru izberemo člane teama s homogenim znanjem (Zupan 2007, 116). Po mnenju 

Dimovskega, Pengerja in Ţnidaršiča (2003, 259) naj bi bila idealna velikost teama sedem 

članov, vendar pa pravijo, da so lahko nihanja nekje od pet do dvajset. Na splošno naj bi 

veljalo, da je zadovoljstvo članov teama večje v manjših skupinah, večja je posledično 

zavzetost za cilje. V manjših teamih je tudi več izmenjevanja znanja, spoznavanja, več je 

osebnih pogovorov, zahtevnost vodenja je prav tako manjša v manjših teamih. V večjih 

teamih je več nestrinjanja, posledično je več konfliktnih situacij. Zahtevnost vodenja je večja, 

ker je odločanje bolj centralizirano, manjša je raven participacije. 

Analize učinkovitosti teamskega dela so pokazale, da so poleg znanja in izkušenj pomembne 

še osebnostne lastnosti članov teama oz. njihovo vedenje. Na učinkovitost teama vpliva 

pravilna razporeditev vlog med člani teama. Belbin je opredelil devet teamskih vlog (Zupan 

2007, 116). Preglednica 1 opisuje teamske vloge, ki jih je opredelil Belbin. 
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Preglednica 1: Teamske vloge po Belbinu 

Ime teamske vloge Tipične poteze Osebnostne kakovosti Morebitne slabosti 

Izvrševalec Vesten, predvidljiv. Organizacijsko  sposoben, 

praktično razmišlja, marljiv, 

samodiscipliniran. 

Pomanjkanje 

fleksibilnosti, 

neodzivanje na razne 

zamisli. 

Usklajevalec Miren, zaupa vase, vse 

obvlada. 

Sposobnost, da obravnava 

vse, ki bi lahko kaj 

prispevali, poudarja njihove 

zasluge. Močan občutek za 

objektivnost. 

Ne izstopa po 

dinamičnosti ali 

ustvarjalnosti. 

Oblikovalec Zelo napet, dinamičen, 

se ne umika. 

Gonilna sila; pripravljen, da 

preobrne tok dogajanja, 

vztraja pri učinkovitosti. 

Nagnjenost k 

izzivanju, 

razburjanju in 

nepotrpeţljivosti. 

Inovator Individualist, resen, 

nekonvencionalen. 

Nadarjenost, poln domišljije 

in novih zamisli. 

Včasih nereden, 

spregleda praktične 

podrobnosti in 

protokole. 

Iskalec virov Ekstrovertiran, 

navdušen, radoveden, 

komunikativen. 

Spodoben navezovanja 

stikov z ljudmi in iskanja 

sredstev. Zna odgovarjati na 

izzive. 

Pogosto izgubi 

zanimanje, ko je 

pravi čar mimo. 

Ocenjevalec Resen, hladen, 

preudaren. 

Sposoben ocenjevanja, 

vrednotenja, preudarnega 

razsojanja. 

Pomanjkanje 

navdiha oziroma 

sposobnosti 

motivirati druge. 

Teamski delavec Socialno usmerjen, 

pozoren, občutljiv. 

Zna se odzivati ljudem in 

situaciji ter podpira teamsko 

delo. 

Neodločnost v 

kriznih trenutkih. 

Kontrolor Vesten, reden, 

natančen, nestrpen. 

Sposobnost speljati zadeve 

do konca, perfekcionist. 

Skrbijo ga majhne 

stvari.  

 

Specialist Strokoven, poglobljen, 

vesten. 

Zanimajo ga strokovne, 

specialne zadeve. 

Nima veliko časa za 

sodelovanje. 

Vir: Moţina 2002b, 567.  

Ključno za uspeh teama je dejstvo, da je sestavljen iz posameznikov, ki lahko pokrijejo vse 

vloge (Zupan 2007, 117). Če bo v teamu določena vloga popolnoma odsotna, potem team ne 

bo uspešen (Belbin 1993, 85). 

Team mora biti za dolgoročen uspeh strukturiran tako, da ima dve vrsti vlog. Nekateri člani so 

strokovnjaki za naloge, drugi člani pa posedujejo več druţbeno-čustvene vloge. Ljudje, ki 



18 

imajo bolj zastopano vlogo specialista za naloge, se ukvarjajo s tem, da bi team dosegel cilj. 

Ti ljudje iščejo rešitve za teţave, iščejo informacije, team stimulirajo za delo. Ljudje z 

druţbeno-čustveno vlogo pa so bolj osredotočeni na potrebe članov teama, kajti podpirajo 

čustvene potrebe in pomagajo krepiti druţbeno entiteto. To so člani teama, ki zmanjšujejo 

konflikte, napetost in sklepajo kompromise. Ljudje, ki imajo zastopani obe vlogi, so lahko 

rojeni vodje, saj sledijo tako nalogam kot potrebam članov teama. Ostali člani teama te člane 

spoštujejo in se po njih zgledujejo (Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 259–260).  

Ko vemo, kakšne člane teama potrebujemo, jih je treba še zbrati. Obstaja več tehnik izbire 

članov teama. Prvi način je naključni izbor, kjer lahko na primer s preštevanjem, slučajnim 

sedeţnim redom izberemo člane teama. Pri tem načinu izbiranja članov teama nimamo 

nadzora nad tem, kakšne lastnosti bodo imeli člani teama. Člane teama lahko določimo tudi 

po lastni presoji, tako da vključimo člane, za katere smo prepričani, da bodo med seboj dobro 

sodelovali in da imajo potrebne lastnosti. Vprašalnik za izbor članov teama uporabimo takrat, 

ko ţelimo upoštevati teamske vloge. Eden izmed načinov izbora je tudi ta, da določimo 

mandatarja, ki je vodja teama. Mandatarja določimo tako, da glasujejo vsi moţni člani teama, 

ki se odločijo, s kom bi ţeleli sodelovati. Mandatar postane tisti, ki dobi največ glasov. 

Naslednji način izbire članov teama je tudi Morenova sociometrija, tu pa člani teama vnaprej 

izrazijo naklonjenost za sodelovanje. Tehnika je izvedljiva v primeru, da se člani teama med 

seboj dobro poznajo. Ta tehnika člane določi na osnovi vzajemnih zvez, kar pomeni, da obe 

osebi izrazita ţeljo po sodelovanju (Zupan 2007, 117).  

3.4.2 Oblikovanje teama 

Proces oblikovanja teama je ključen za vsak team (Polak 2007, 69). Ko končamo s procesom 

organiziranja, je čas za oblikovanje teama. Brez oblikovanja teama team sploh še ne obstaja. 

V primeru, ko je končana le faza organiziranja, gre pravzaprav zgolj za skupino 

posameznikov, ki smo jim določili nek cilj. Proces oblikovanja teama je potreben zato, da se 

razvijejo odnosi med člani, da steče komunikacija, motivacija. Za to potrebujemo čas. Z 

različnimi načini pa lahko spodbudimo nastanek teama. Med njimi so najpogostejše tehnike, 

ki so povezane z različnimi igrami (Zupan 2007, 118).  

Oblikovanje teama tako vpliva na odnose med člani teama. Kakovostni teami imajo pravične, 

fleksibilne, dobre, netekmovalne odnose (Brajša 1995, 98). Odnos, ki ga vodja vzpostavi s 

teamom, je ključ do učinkovitega vodenja (Blanchard in Muchnick 2007, 81). Člani teama se 

sploh ne zavedajo oblikovanja teama. Za oblikovanje teama je pomemben čas. Teţava se 

pojavi, ko se člani teama zamenjujejo ali pa dodajajo novi. Novi člani se teţje znajdejo v ţe 

utečenem teamu. Proces nastajanja teama se prične na novo, saj pride do nove porazdelitve 

vlog. Primerneje je, da člane teama le izpuščamo iz teama in jih ne zamenjamo, mnogokrat je 

bolje, da neko nalogo v tem primeru rešimo z novo ekipo (Lipičnik 1998, 279). Tehnike za 

oblikovanje teama so številne. Trenerji, ki se ukvarjajo z oblikovanjem teama, najpogosteje 
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izberejo tehnike, ki so primernejše v odvisnosti od situacije. Zelo popularne so tehnike 

usposabljanja za teamsko delo, ki so povezane z igrami. Igre se pogosto odvijajo zunaj, na 

prostem, pri igrah pa člani teama skupaj poskušajo rešiti določeno nalogo. Namen je, da se 

člani med seboj spoznajo, ugotovijo, v čem so si podobni, različni, katere so njihove naravne 

teamske vloge, način ravnanja v določenih situacijah. Boljše medsebojno poznavanje 

omogoča tudi boljšo komunikacijo in hitrejše reševanje teţav (Zupan 2007, 118). Ravnanje z 

ljudmi je ena izmed najpomembnejših značilnosti vodij (Maxwell 2000, 191). 

3.4.3 Komuniciranje v teamu 

Pogoj, da team deluje, je medsebojno komuniciranje vseh članov teama. Komunikacija je 

sredstvo, s katerim team analizira teţave, uskladi delo, sprejme odločitve, ki vodijo do cilja in 

rešitve teţave. Vodja je tisti, ki mora imeti sposobnost jasne komunikacije in posredovanja 

informacij. Predvsem je teţko komunicirati v heterogenem teamu, kjer so posamezniki zelo 

različni, mnenja drugačna, vodja pa mora znati voditi in komunicirati s člani tako, da jih vodi 

k skupnim ciljem. Vodje morajo znati spodbujati odprto komunikacijo, poznati 

posameznikove prednosti, slabosti, ţelje in strahove, vse to pa lahko doseţejo le z odprto 

komunikacijo (Holtzman in Anderberg 2011, 84). Člani teama morajo skrbeti za pošteno in 

odprto komunikacijo, poskusiti morajo razumeti stališče in mnenje vsakega izmed članov 

teama (Moţina 2002b, 561). Teţava se pojavi, ko nekateri ljudje ne znajo prenašati kritike 

sodelavcev in vodje, prav tako slabo sprejemajo negativne povratne informacije (Maxwell 

2009, 44).   

Vodja teama je tisti, ki lahko pospeši komunikacijo. Odzvati se mora na informacijske 

potrebe organizacije. Nujno je, da vodje znajo pridobiti informacije, jih usmeriti naprej in jim 

prisluhniti. Pomembno je tudi, da vodje in člani teama poznajo svoje komunikacijske 

sposobnosti. Nujno je tudi nenehno izpopolnjevanje komunikacijskih sposobnosti (Maddux 

1992, 55). Učinkoviti vodje imajo razvite izjemne komunikacijske spretnosti, znajo drugim 

predati znanje, zamisli, jih navdušiti za delo. Sporočilo, ki ga ţelijo prenesti na druge člane 

teama, morajo znati uspešno posredovati in zaposlene motivirati za dosego sporočila 

(Maxwell 2006, 33).  

 

Ključna lastnost dobrega komuniciranja vodij je tudi poslušanje. Poslušanje naj bo aktivno, v 

poslušalca se moramo vţiveti, ga razumeti, mu pustiti do besede (Tavčar 2000, 207). 

Pomembno je, da znajo vodje navdušiti zaposlene do te mere, da jim povedo tisto, kar se je 

res zgodilo in ne tistega, kar ţelijo slišati. Vodje ne smejo prisluhniti zgolj besedam, ampak 

tudi čustvom članov teama, torej nebesedni komunikaciji (Maxwell 2006, 77–81). Ključna za 

gradnjo zaupanja je poštena komunikacija. Za vse člane teama je nujno, da komunicirajo 

pošteno, odkrito. Zaupanje pa spodbuja zvestobo. Če je komuniciranje svobodno, je 

verjetneje, da se tudi konflikti rešijo uspešneje (Maddux 1992, 63–64).  
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V neučinkovitih teamih je komunikacija večinoma verbalna, zanemarja se neverbalna 

komunikacija, osebna in odnosna. Komunikacija je večinoma enosmerna ali je sploh ni. Prav 

tako je zapletena, nerazumljiva, preveč obširna, nezanimiva, nepregledna. Med seboj se 

zaposleni ne pogovarjajo, poslušajo. Nasprotno pa v kakovostnih teamih vlada verbalna, 

vsebinska komunikacija, osebna, neverbalna in odnosna. V ospredju je iskrenost, 

komuniciranje je dvosmerno, razumljivo, pregledno, kratko in zanimivo. Člani teama se med 

seboj spoštujejo, poslušajo, sprejemajo različna mnenja (Brajša 1995, 98–99). Komuniciranje 

v teamu naj poteka tako, da se člani lahko izraţajo odkrito, brez zadrţkov. Odnosi temeljijo 

na toplini, razumevanju, člani teama znajo drug drugega poslušati in sprejemati različna 

mnenja (Blanchard, Carew in Parisi-Carew 1995, 24).  

3.4.4 Motiviranje teama 

Motivacija je sila, ki človeka pripravi k temu, da opravlja določeno dejavnost, prav tako mu 

omogoča, da dejavnost dokonča in pri njej vztraja (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 203). 

Motivacija je način, s katerim ljudem pokaţemo, da je delo, ki ga opravljamo, pomembno 

(Blanchard in Muchnick 2007, 58). Motivacija članov teama je pomemben dejavnik 

oblikovanja učinkovitega teama, kajti člani teama, ki so motivirani, močno prispevajo k večji 

učinkovitosti. Ključno je ugotoviti, kaj motivira vsakega posameznika za delo (Polak 2007, 

24). Mnogokrat je dejavnik motivacije tudi zaupanje. Nujno je, da so zaposleni prepričani, da 

je njihov vodja odprt, pravičen, pošten in pripravljen prisluhniti (Maddux 1992, 63–64). Team 

bo bolj motiviran za delo, če bo v teamu medsebojno zaupanje. Izraţanje mnenja, predlogov, 

stališč in postavljanje vprašanj spodbuja zmanjšanje nesoglasij, s tem pa se poveča tudi 

zaupanje (Moţina 2002b, 561). 

Motivacija za teamsko delo je po mnenju Polaka (2007, 21–22) povezana s psihološkimi 

potrebami, ki jih posameznik zadovoljuje znotraj teama. Te potrebe so potrebe po varnosti, 

potrebe po sprejetosti, potrebe po potrditvi in priznanju, potrebe po samoaktualizaciji. Iz tega 

sledi pet dejavnikov, ki vplivajo na stopnjo motiviranosti članov teama in predanosti 

teamskim ciljem. Ti dejavniki so sledenje osnovnim potrebam po preţivetju in obstoju (člani 

teama za preţivetje potrebujejo sredstva, njihova motivacija pa je odvisna od višine nagrad), 

zadovoljevanje potreb po varnosti (v primeru, da se člani teama bojijo izgube delovnega 

mesta, se ne bodo ukvarjali s samopodobo, statusom, razvojem), oblikovanje za team 

sprejemljive samopodobe (člani teama ţelijo biti vredni članstva v teamu), opravljanje 

koristnega in smiselnega dela (dolţnost vodje je, da usmerja določanje in razumevanje ciljev, 

prav tako je to potreba članov teama), osebnostna rast in razvoj (pogosto je to ključen motiv 

za sodelovanje v teamu).   

Dober vodja zna postaviti ljudi na prava mesta. Ljudi je treba izvleči iz njihovega lagodja, če 

ţelimo povečati njihovo učinkovitost in razviti njihov potencial, vsekakor pa ljudi ne smemo 

izvleči iz območja nadarjenosti, kajti zaposleni postanejo frustrirani. Da bodo ljudje 
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izpolnjeni, jih moramo znati motivirati, da naredijo premik iz lagodja in čutijo izpolnjenost 

(Maxwell 2003, 55). Podjetja, ki so osnovana na teamskem delu, morajo preučiti svoj sistem 

nagrajevanja, kajti ustvariti morajo drugačno razmerje med individualnim uspehom in 

uspehom teama, kar pa predstavlja velik izziv (Holtzman in Anderberg 2011, 80).  

3.4.5 Reševanje konfliktov 

Izrednega pomena za uspešno delovanje teama je pravilno ravnanje s konflikti. Od spretnosti, 

ki jih mora imeti vodja teama je zagotovo nujno ravnanje s konflikti. Konflikt se navezuje na 

nasprotujoče interakcije, kjer ena stran poskuša onemogočiti namene in cilje druge strani 

(Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 260–261). Pomembno je, da člani teama vidijo konflikt 

kot normalen pojav medsebojnega sodelovanja. Konflikt ponazarja moţnost ustvarjalnega 

delovanja in posledično novih rešitev. Zaposleni v teamu morajo konflikte rešiti 

konstruktivno in hitro (Moţina 2002b, 561), vodje pa morajo poskrbeti, da se člani teama 

izognejo nekonstruktivnim konfliktom. Če so konflikti konstruktivni, lahko vplivajo na 

uspešnost procesa odločanja v teamu (Esquivel in Kleiner 1997, 89).  

Vzrokov za konflikte je več (Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 261): 

 omejenost resursov; 

 nejasnost pristojnosti – do konflikta pride v primeru, ko so meje med odgovornostmi in 

pristojnostmi nejasne; 

 slaba komunikacija – do konflikta lahko pride zaradi zadrţevanja informacij, kar pa 

zagotovo ogrozi zaupanje med člani teama; 

 osebna neujemanja – lahko se zgodi, da člani teama med seboj ne morejo sodelovati 

zaradi osebnega neujemanja; 

 razlike v statusu in moči – do konfliktov pride, ker bi posamezniki radi povečali svoj 

vpliv na moč teama; 

 razlike v ciljih – do konflikta pride zato, ker ljudje sledijo različnim ciljem. 

Poloţajni vzroki konfliktov se nanašajo na to, da se ne moremo sporazumeti glede vsebine 

pogovora, saj imamo različna mnenja, prepričanja. Vzroki za konflikt so lahko tudi 

komunikacijski in sicer zaradi nejasnosti, nerazumevanja, nejasnega govorjenja, prav tako 

nam morda drugi člani teama ne verjamejo zaradi nezaupanja. Vzroki za konflikte so lahko 

tudi osebni, kajti člani teama imajo različne osebnostne lastnosti (Moţina 2002c, 581).  

Poznamo več načinov reševanja konfliktov. Teami in posamezniki prav tako razvijejo svoje 

načine reševanja konfliktov. Vsak način je primeren v določenih situacijah. Obstaja pet 

načinov ravnanja s konflikti. Imenujejo se tekmovanje, izogibanje, kompromis, prilagajanje in 

sodelovanje. Model ravnanja s konflikti prikazuje slika 3. Načini se razlikujejo v dimenzijah. 

Prva dimenzija se nanaša na stopnjo, do katere posameznik vztraja pri svojem vedenju, druga 
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dimenzija pa odraţa stopnjo pripravljenosti sodelovanja posameznika (Dimovski, Penger in 

Ţnidaršič 2003, 261).  

 

 

Slika 3: Model načinov reševanja konfliktov 

Vir: Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 262.  

Pri tekmovanju, ki je prvi način reševanja konfliktov, ki ga opisujem, je stopnja vztrajanja pri 

svojem stališču visoka, pripravljenost na sodelovanje pa nizka. Ta način naj bi se uporabljal v 

času krize ali niţanja stroškov, torej v primeru, ko je potreben hiter odziv na nastalo situacijo 

(Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 261). Pri tem načinu poskušamo prisiliti druge, da 

sprejmejo našo ponujeno rešitev. Gre za situacijo dobiti – izgubiti (angl. win – lose) (Moţina 

2002c, 593).  

Izogibanje je način ravnanja s konfliktom, kjer sta stopnji vztrajanja pri svojem stališču in 

pripravljenosti na sodelovanje nizki. Uporablja se takrat, ko potrebujemo več časa, da 

zberemo informacije, ko ne obstaja moţnost za zmago, ko je tema popolnoma nepomembna 

(Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 261). Team, ki izbere takšen način reševanja konfliktov 

se ţeli umakniti iz konfliktne situacije. V primeru da konfliktna situacija obstaja, je izogibanje 

nepravilen način reševanja konfliktov (Moţina 2002c, 592). Kompromis je način ravnanja s 

konfliktom, ki odraţa zmernost pri vztrajanju pri svojem stališču kot pri pripravljenosti na 

sodelovanje. Uporablja se v primeru, ko imata obe stranki pribliţno enako pogajalsko moč, ko 

imamo omejen čas in posledično časovni pritisk, ko je cilj za obe stranki enako pomemben 

(Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 262).  

Pripravljenost na sodelovanje 

Vztrajanje pri 

svojem stališču 

visoko 

nizko 
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izogibanje prilagajanje 

kompromis 

tekmovanje sodelovanje 
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Za prilagajanje sta značilni visoka stopnja pripravljenosti na sodelovanje in nizka stopnja 

vztrajanja pri svojem stališču. Ta način reševanja konfliktov je uporaben v primeru, ko so se 

ljudje zmotili in ne obstaja smisel, da bi še naprej vztrajali pri svojem. Uporabna je tudi, ko je 

pomembno, da si obdrţimo rezervo pri pogajanju v primeru naslednjih konfliktov, ter ko so 

dobri odnosi zelo pomembni (Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 262). Ta način daje v 

ospredje tuje interese, cilje in zanemarja lastne potrebe. Tako skrbimo za dobro počutje ljudi, 

teţava pa ostaja (Moţina 2002c, 593). Sodelovanje prikazuje način reševanja konflikta, kjer 

sta visoka tako stopnja pripravljenosti na sodelovanje kot vztrajanje pri svojem stališču. Ta 

način je najteţji, saj je potrebne veliko komunikacije in pogajanj. Uporablja se, ko je tema o 

kateri razpravljamo, preveč pomembna, da bi jo rešili s kompromisom, ter ko pri reševanju 

konflikta upoštevamo mnenja vseh (Dimovski, Penger in Ţnidaršič 2003, 262). 
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4 VLOGA IN VODENJE TEAMA V PROUČEVANEM PODJETJU 

4.1 Kratka predstavitev podjetja 

Anketo sem izvedla v podjetju, v katerem se nenehno srečujejo s spreminjajočim se 

poslovnim okoljem. Globalizacija in internacionalizacija imata velik vpliv nanj. Ţe v 

preteklosti so uporabljali teamsko delo kot način dela, v zadnjem času pa je bil eden izmed 

njihovih odgovorov na kompleksnost dela tudi povečan obseg teamskega dela. Smotrnost 

raziskave je zato v tem, da se ugotovi, ali se je teamsko delo v podjetju povečalo ter kako 

uspešno je vodenje teamskega dela. Podjetje namerava v prihodnosti narediti obširno 

raziskavo zgolj o vodenju teamskega dela v podjetju.  

4.2 Zasnova raziskave in metodologija 

S pomočjo anketiranja sem zbrala podatke za raziskavo. Anketa je po mnenju Bregarjeve 

(2007, 12) najpogostejši način zbiranja primarnih podatkov v poslovnih vedah in ekonomiji. 

Podatke zbiramo z anketnim vprašalnikom. Vprašanja so vnaprej pripravljena, prav tako je 

predvidena oblika odgovorov.  

V anketnem vprašalniku sem se anketirancem najprej predstavila, jim povedala namen 

anketiranja in razloţila način izpolnjevanja vprašalnika. Anketni vprašalnik sestavlja 33 

trditev in tri demografske spremenljivke in sicer spol, starost in doseţena stopnja izobrazbe. 

Trditve v vprašalniku merijo vlogo in vodenje teamskega dela v obravnavanem podjetju. 

Trditvam je pripisana petstopenjska Likertova lestvica, ki se uporablja za merjenje stališč. 

Stopnja 1 pomeni sploh se ne strinjam, stopnja 2 se ne strinjam, stopnja 3 niti se ne strinjam 

niti se strinjam, stopnja 4 se strinjam in stopnja 5 popolnoma se strinjam. Vprašalnik, ki sem 

ga uporabila za anketiranje, je v prilogi 2. 

V obravnavanem podjetju sem anketne vprašalnike razdelila 72 zaposlenim. Vprašalnike sem 

razdelila v pisemskih ovojnicah, izpolnjen vprašalnik pa so mi prav tako vrnili v ovojnici. 

Anketiranci so vprašalnike oddali v škatlo, ki sem jo prišla iskati v podjetje čez tri dni, s 

čimer se je povečala stopnja anonimnosti. Vrnjenih sem dobila 50 anketnih vprašalnikov, kar 

pomeni, da je odstotek vrnjenih vprašalnikov enak 69 %. Odgovore anketirancev sem vnesla 

v računalnik. Pri vnašanju podatkov sem poskušala biti izredno natančna, da ne bi prišlo do 

napak. Podatke sem obdelala s pomočjo programa Excel 2010. V nadaljevanju je prikazana 

analizo podatkov. 

4.3 Analiza podatkov 

Vlogo in vodenje teamskega dela v podjetju sem ugotavljala s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Anketirance sem najprej spraševala glede treh demografskih spremenljivk: spola, 
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starosti, izobrazbene strukture. V podjetju sem pridobila podatke od 50 anketirancev. 

Preglednica 2 prikazuje strukturo anketirancev po spolu, starosti in izobrazbeni strukturi. 

Grafi so prikazani v prilogi 1. Anketirala sem 62 % moških in 38 % ţensk. Največ 

anketirancev spada v starostno skupino od 30 do 45 let, kar predstavlja 34 % anketirancev.  

4 % manj, torej 30 % anketirancev, spada v starostno skupino od 45 do 60 let. Petina 

anketirancev je starih od 18 do 30 let, ena desetina nad 60 let. Ostali, torej 6 %, spadajo v 

starostno skupino do 18 let. 2 % anketirancev imata dvoletno srednjo šolo ali manj, 12 % 

poklicno šolo, 26 % srednjo šolo, 38 % višjo ali visoko šolo, 22 % univerzitetno šolo in več. 

 

Preglednica 2: Struktura zaposlenih po spolu, starosti in izobrazbeni strukturi 

Spol Starost Stopnja izobrazbe 

 N %  N %  N % 

Moški 31 62 Do 18 let 3 6 

Dvoletna 

srednja šola 

ali manj 

1 2 

   
Od 18 let do 30 let 10 20 Poklicna šola 6 12 

Od 30 let do 45 let 17 34 Srednja šola 13 26 

Ţenski 19 38 Od 45 let do 60 let 15 30 
Višja ali 

visoka šola 
19 38 

   Nad 60 let 5 10 
Univerzitetna 

šola in več 
11 22 

Skupaj 50 100 Skupaj 50 100 Skupaj 50 100 

 

Vlogo in vodenje teamskega dela v podjetju sem ugotavljala s pomočjo vprašalnika. Postavila 

sem 33 trditev, anketiranci pa so posamezno trditev ocenjevali z ocenami od 1 do 5. 

Preglednica 3 med drugim prikazuje povprečno vrednost trditev. Povprečna vrednost trditve 

izraţa vsoto ocenjenih trditev od 1 do 5 vseh anketirancev, ki sem jo delila s številom 

anketirancev. V preglednici 3 sta prikazana tudi število anketirancev, ki se strinjajo z 

določeno stopnjo trditve (stopnja 1 pomeni sploh se ne strinjam, stopnja 2 se ne strinjam, 

stopnja 3 niti se ne strinjam, stopnja 4 se strinjam in stopnja 5 popolnoma se strinjam), in 

deleţ strinjanja anketirancev, ki pomeni odstotek anketirancev, ki se s trditvijo sploh ne 

strinjajo, ne strinjajo, niti ne strinjajo niti strinjajo, strinjajo in popolnoma strinjajo. V 

nadaljevanju bom trditve analizirala. Grafični prikaz trditev je predstavljen v prilogi 1. 
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Preglednica 3: Prikaz doseženih povprečnih vrednosti trditev, števila in deleža strinjanja anketirancev s trditvijo 

Trditev Število anketirancev, ki se 

strinjajo z določeno stopnjo 

trditve 

Povprečna 

vrednost 

Deleţ strinjanja anketirancev 

s trditvijo (v %) 

(1) (2) (3) (4) (5)  (1) (2) (3) (4) (5) 

Vloga in pomen teamskega dela v podjetju se povečujeta. 1 1 4 30 14 4,10 2 2 8 60 28 

Zanimanje za teamsko delo v podjetju se povečuje. 1 2 7 22 18 4,08 2 4 14 44 36 

V podjetju vse pogosteje uporabljamo teamsko delo, da doseţemo cilje. 1 3 8 24 14 3,94 2 6 16 48 28 

V podjetju lahko sodelujem pri postavljanju ciljev teamskega dela. 10 22 12 3 3 2,34 20 44 24 6 6 

Dobro poznam svojo vlogo v teamu. 3 3 10 22 12 3,74 6 6 20 44 24 

Vodja teama nam podrobno razloţi in delegira delovne naloge. 1 4 29 10 6 3,32 2 8 58 20 12 

Vodja skrbi za odnose med člani teama. 9 16 20 4 1 2,44 18 32 40 8 2 

V podjetju se redno organizira teambuilding. 18 22 8 1 1 1,90 36 44 16 2 2 

Sodelovanje v teamu temelji na zaupanju in medsebojni pomoči.  1 2 10 23 14 3,94 2 4 20 46 28 

Vodja poskuša ustvarjati zaupanje med člani teama. 3 15 17 8 7 3,02 6 30 34 16 14 

Vodja zna člane teama navdušiti za delo. 2 16 17 10 5 3,00 4 32 34 20 10 

Vodja me lahko motivira s finančnimi nagradami. 0 0 2 14 34 4,64 0 0 4 28 68 

Vodja me lahko motivira tudi z nefinančnimi nagradami. 1 2 12 20 15 3,92 2 4 24 40 30 

Zaposleni dobimo dovolj povratnih informacij glede uspešnosti teama. 3 14 24 7 3 2,86 6 27 47 14 6 

Vodja je odprt za nove predloge članov teama. 5 15 22 5 3 2,72 10 30 44 10 6 

Komunikacija med vodjo in člani teama je dobra. 1 3 18 17 11 3,68 2 6 36 34 22 

Komunikacija v teamu je odprta in učinkovita. 1 2 10 20 17 4,00 2 4 20 40 34 

Komunikacija med vodjo in člani teama je dvosmerna. 2 4 14 18 13 3,71 4 8 27 35 25 

Vsi člani teama spoštujemo mnenje ostalih članov teama. 1 2 9 22 16 4,00 2 4 18 44 32 

Člani teama se med seboj poslušamo. 0 2 12 20 16 4,00 0 4 24 40 32 

Vodja nam posreduje dovolj informacij glede uspešnosti opravljene naloge.  9 15 14 9 3 2,64 18 30 28 18 6 

Vodja zna ravnati s spremembami (informacije glede sprememb nam poda 

pravočasno). 
10 13 15 8 2 2,56 21 27 31 17 4 

Vodja zna ravnati s konflikti v teamu. 6 9 13 14 8 3,18 12 18 26 28 16 
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Trditev Število anketirancev, ki se 

strinjajo z določeno stopnjo 

trditve 

Povprečna 

vrednost 

Deleţ strinjanja anketirancev 

s trditvijo (v %) 

(1) (2) (3) (4) (5)  (1) (2) (3) (4) (5) 

Vodja poskrbi, da se team izogne nekonstruktivnim konfliktom. 7 10 14 13 6 3,02 14 20 28 26 12 

Konflikte rešujemo sproti. 2 4 14 19 11 3,66 4 8 28 38 22 

Konflikte v teamu rešujemo z izogibanjem konfliktom. 22 20 4 3 1 1,82 44 40 8 6 2 

Konflikte v teamu rešujemo s kompromisi. 1 2 12 20 15 3,92 2 4 24 40 30 

Konflikte v teamu rešujemo s sodelovanjem. 3 7 22 13 5 3,20 6 14 44 26 10 

Konflikte v teamu rešujemo na osnovi tekmovanja – vztrajanja pri svojem 

stališču med člani teama. 
2 4 26 11 7 3,34 4 8 52 22 14 

Konflikte v teamu rešujemo s prilagajanjem. 4 8 23 11 4 3,06 8 16 46 22 8 

Naš team je pri delu uspešen. 3 2 18 18 9 3,56 6 4 36 36 18 

Vodja zelo dobro vodi team. 2 5 17 18 8 3,50 4 10 34 36 16 

Vodenju teamskega dela je v podjetju posvečene premalo pozornosti. 2 3 18 20 7 3,54 4 6 36 40 14 
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60 % anketirancev se strinja in 28 % se popolnoma strinja, da se vloga in pomen teamskega 

dela v podjetju povečujeta. 8 % anketirancev se s to trditvijo delno strinja, 2 % se ne strinjata 

in  

2 % se sploh ne strinjata. Povprečna vrednost te trditve znaša 4,1. 36 % anketirancev meni, da 

se je zanimanje za teamsko delo zelo povečalo, 44 %, da se je povečalo, 14 %, da se je 

povečalo srednje, 4 %, da se ni povečalo, in 2 %, da se sploh ni povečalo; srednja vrednost 

trditve znaša 4,08. S trditvijo, ki ima povprečno vrednost 3,94 in pravi, da se v podjetju vse 

pogosteje za dosego ciljev uporablja teamsko delo, se popolnoma strinja 28 % anketirancev, 

strinja se 48 % anketirancev, 16 % se jih niti ne strinja niti strinja, ostali se ne strinjajo (6 %) 

ali sploh ne strinjajo (2 %). S trditvijo, da lahko sodelujejo pri postavljanju ciljev teama, se 

popolnoma strinja 6 % anketirancev, strinja se enak odstotek, ostali se niti ne strinjajo niti 

strinjajo (24 %), ne strinjajo (44 %), sploh ne strinjajo (20 %). Povprečna vrednost trditve 

glede sodelovanja pri postavljanju teamskih ciljev je 2,34. Svojo vlogo v teamu zelo slabo 

pozna 6 % anketirancev, slabo jo pozna enak odstotek. 20 % anketirancev svojo vlogo pozna 

srednje, 44 % dobro ter 24 % zelo dobro, povprečna vrednost trditve pa je 3,74.  

58 % anketirancev je mnenja, da jim vodja srednje podrobno razloţi in delegira delovne 

naloge. 20 % jih meni, da jim vodja dobro razloţi in delegira delovne naloge, 12 %, da zelo 

dobro, 8 %, da slabo, ter 2 %, da zelo slabo. V povprečju so to trditev ocenili z vrednostjo 

3,32. 8 % anketirancev je mnenja, da vodja dobro skrbi za odnose med zaposlenimi, 2 %, da 

zelo dobro, 40 %, da srednje dobro, 32 %, da slabo, ter 18 %, da zelo slabo. Aritmetična 

sredina trditve je 2,44, aritmetična sredina naslednje analizirane trditve pa 1,9. 36 % 

anketirancev je namreč mnenja, da se teambuilding v podjetju nikoli ne organizira, 44 % jih 

meni, da se skoraj nikoli ne organizira, 16 % zaposlenih je mnenja, da se teambuilding 

organizira redko, 2 %, da pogosto, ter 2 %, da zelo pogosto. 2 % zaposlenih se sploh ne 

strinjata s trditvijo, da sodelovanje v teamu temelji na zaupanju in medsebojni pomoči. S to 

trditvijo se ne strinjajo 4 % zaposlenih, niti se ne strinja niti se strinja 20 % zaposlenih, 46 % 

se jih strinja ter 28 % popolnoma strinja; povprečna vrednost trditve je 3,94. 

6 % anketirancev se sploh ne strinja s trditvijo, da vodja poskuša ustvarjati zaupanje med 

člani teama, 30 % se jih s to trditvijo ne strinja, 34 % se jih niti ne strinja niti strinja, 16 % se 

jih strinja ter 14 % popolnoma strinja. Povprečna vrednost trditve glede vodjevega ustvarjanja 

zaupanja med člani teama je 3,02. 4 % anketirancev so mnenja, da zna vodja zelo slabo 

navdušiti člane teama za delo, 32 % jih je mnenja, da zna vodja slabo navdušiti člane teama za 

delo, 34 %, da srednje dobro, 20 %, da dobro, ter 10 %, da zelo dobro, v povprečju pa je 

trditev ocenjena z vrednostjo 3. Vodja lahko 68 % anketirancev vedno motivira z nagradami, 

pogosto 28 %, redko 4 %, nikoli in skoraj nikoli 0 %, v povprečju znaša ta trditev 4,64. Vodja 

lahko 30 % anketiranih motivira zelo pogosto tudi z nefinančnimi nagradami, 40 % pogosto, 

24 % redkeje, skoraj nikoli 4 % ter nikoli 2 %. Ocena te trditve na lestvici od 1 do 5 v 

povprečju znaša 3,92.  
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6 % zaposlenih je mnenja, da vedno dobijo dovolj povratnih informacij glede uspešnosti dela, 

14 %, da pogosto dobijo dovolj informacij, 47 %, da redko, 27 %, da skoraj nikoli, ter 6 %, da 

nikoli. Povprečna vrednost te trditve znaša 2,86. 10 % zaposlenih je mnenja, da vodja ni odprt 

za nove predloge članov teama, 30 %, da skoraj nikoli ni odprt za nove predloge, 44 % jih je 

mnenja, da je vodja srednje odprt za nove predloge, ostali so mnenja, da je vodja naklonjen 

novim predlogom (10 %) ali zelo naklonjen (6 %). Stopnja strinjanja s trditvijo v povprečju 

znaša 2,72. Komunikacija med vodjo in člani teama je po mnenju 2 % zaposlenih zelo slaba. 

6 % jih meni, da je slaba, 36 %, da je srednje dobra, 34 %, da je dobra, ter 22 %, da je zelo 

dobra. Povprečna vrednost trditve glede komunikacije med vodjo in člani teama znaša 3,68. 

34 % anketirancev se popolnoma strinja s trditvijo, da je komunikacija v teamu odprta in 

učinkovita. S trditvijo se strinja 40 % anketiranih, 20 % se jih niti ne strinja niti strinja, 4 % se 

jih ne strinja, 2 % se sploh ne strinja. Aritmetična sredina trditve znaša 4.  

25 % anketirancev je mnenja, da je komunikacija med vodjo in člani teama zelo pogosto 

dvosmerna, da je pogosto dvosmerna, jih meni 35 %. Ostali se s trditvijo glede dvosmernosti 

komunikacije niti ne strinjajo niti strinjajo (27 %), ne strinjajo (8 %) ali sploh ne strinjajo  

(4 %). Trditev v povprečju ocenjujejo z vrednostjo 3,71. Povprečna vrednost naslednje trditve 

znaša 4. 32 % članov teama tako zelo pogosto spoštuje mnenje ostalih članov teama, 44 % jih 

ga spoštuje pogosto, redkeje 18 %, skoraj nikoli 4 % in nikoli 2 %. 32 % članov teama se zelo 

strinja s trditvijo, da se člani teama med seboj poslušajo, 40 % se jih s trditvijo strinja, niti 

strinja niti ne strinja se jih 24 %, ostali se ne strinjajo (4 %). Povprečna vrednost je enaka 

prejšnji trditvi. 6 % anketirancev je mnenja, da jim vodja posreduje dovolj informacij glede 

uspešnosti opravljene naloge, s to trditvijo se strinja 18 %, 28 % se jih niti ne strinja niti 

strinja, 30 % se jih ne strinja, 18 % se jih sploh ne strinja. Povprečna ocena je niţja od 3 in 

znaša 2,64. 4 % zaposlenih so mnenja, da vodja zna zelo dobro ravnati s spremembami. 17 % 

anketirancev je mnenja, da vodja zna dobro ravnati s spremembami, 31 % jih meni, da zna s 

spremembami srednje dobro ravnati, ostali menijo, da informacij ne poda pravočasno skoraj 

nikoli (27 %) ali nikoli (21 %). V povprečju je trditev glede ravnanja vodje z informacijami 

ocenjena z 2,56. 

Po mnenju 12 % anketirancev, vodja ne zna ravnati s konflikti v teamu. Slabše ravna s 

konflikti po mnenju 18 % anketirancev. Ostali so mnenja, da zna srednje (26 %), dobro  

(28 %) ali zelo dobro (16 % ) ravnati s konflikti, v povprečju je trditev ocenjena z vrednostjo 

3,18. 12 % zaposlenih se popolnoma strinja s trditvijo, da vodja poskrbi, da se team izogne 

nekonstruktivnim konfliktom, 26 % se jih s trditvijo strinja, 28 % zaposlenih se niti ne strinja 

niti strinja s trditvijo, 20 % se jih ne strinja in 14 % sploh ne strinja. Trditev, da vodja poskrbi, 

da se team izogne nekonstruktivnim konfliktom, je v povprečju ocenjena z vrednostjo 3,02. 

Aritmetična sredina naslednje trditve znaša 3,66. Konflikti se v podjetju po mnenju 22 % 

anketirancev rešujejo zelo pogosto sproti, 38 % zaposlenih je mnenja, da se pogosto rešujejo 

sproti. Ostali so mnenja, da se konflikti včasih (28 %), skoraj nikoli (8 %) in nikoli (4 %) ne 

rešujejo sproti.  
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Konflikte lahko rešujemo v podjetju z izogibanjem (s trditvijo se popolnoma strinja 2 % 

anketirancev, strinja se jih 6 %, 8 % se jih niti ne strinja niti strinja, 40 % se jih ne strinja, 

sploh se jih ne strinja 44 %, povprečna vrednost je 1,82), s kompromisi (s trditvijo se 

popolnoma strinja 30 % anketirancev, strinja se jih 40 %, 24 % se jih niti ne strinja niti strinja, 

4 % se ne strinjajo, sploh se ne strinjata 2 %, povprečna vrednost je 3,92), sodelovanjem (s 

trditvijo se popolnoma strinja 10 % anketirancev, strinja se jih 26 %, 44 % se jih niti ne strinja 

niti strinja, 14 % se jih ne strinja, sploh se jih ne strinja 6 %, povprečna vrednost je 3,2), na 

osnovi tekmovanja (s trditvijo se popolnoma strinja 14 % anketirancev, strinja se jih 22 %,  

52 % se jih niti ne strinja niti strinja, 8 % se jih ne strinja, sploh se ne strinjajo 4 %, povprečna 

vrednost je 3,34), s prilagajanjem (s trditvijo se popolnoma strinja 8 % anketirancev, strinja se 

jih 22 %, 46 % se jih niti ne strinja niti strinja, 16 % se jih ne strinja, sploh se jih ne strinja  

8 %, povprečna vrednost je 3,06).  

18 % zaposlenih je mnenja, da je team pri delu zelo uspešen, 36 % jih je mnenja, da je 

uspešen, enak odstotek, da je team srednje uspešen, neuspešen (4 %) in zelo neuspešen (6 %). 

Povprečna ocena glede uspešnosti teama pri delu je 3,56. Anketiranci so mnenja, da vodja 

zelo dobro vodi team (16 %), dobro (36 %), srednje dobro (34 %), slabo (10 %), zelo slabo  

(4 %), aritmetična sredina v povprečju znaša 3,5. Aritmetična sredina zadnje postavljene 

trditve je 3,54. Vodenju teamskega dela je po mnenju 4 % anketirancev v podjetju posvečeno 

precej premalo pozornosti. Da je premalo posvečene pozornosti, meni 6 % anketirancev, 

srednje 36 %, dovolj 40 % in več kot dovolj 14 %.  

4.4 Diskusija in priporočila 

Na osnovi analize podatkov, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom, v nadaljevanju 

predlagam, kako lahko vodje izboljšajo vlogo in vodenje teamskega dela v podjetju. Trditve, 

da se vloga in pomen teamskega dela v podjetju povečuje, da se zanimanje za teamsko delo v 

podjetju povečuje in da se za doseganje ciljev vse pogosteje uporablja teamsko delo, so vse 

visoko ocenjene. Tako lahko potrdim prvo postavljeno hipotezo, ki pravi, da se vloga in 

pomen teamskega dela v današnjih organizacijah in v proučevanem podjetju povečujeta. 

Odgovor, zakaj se v podjetju vse več uporablja teamsko delo kot način dela, vidim v vse večji 

globalizaciji podjetij, konkurenčnost in internacionalizacija sta večji, podjetje pa je moralo 

poiskati način, kako preţiveti v tem turbulentnem poslovnem okolju, polnem sprememb. 

Odločitev, da v podjetju vse več delajo teamsko, ocenjujem kot zelo dobro, saj se je treba 

zavedati številnih prednosti, ki jih prinaša teamski način dela. Rešitve, ki so potrebne za 

preţivetje in uspeh, niso enostavne in plod znanja posameznikov, ampak so celovite, skupek 

mnenj, znanja in izkušenj večjega števila zaposlenih. Podjetju priporočam, da tudi v 

nadaljevanju, kjer oceni, da je teamsko reševanje nalog uspešnejše od individualnega, izbere 

ta način kot strategijo za dosego cilja.  
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Zaposleni so v povprečju mnenja, da pri postavljanju ciljev teama ne sodelujejo dovolj. 

Sodelovanje članov teama pri določanju ciljev lahko ima za podjetje številne prednosti. 

Uspešnost teama bo zagotovo manjša, če člani teama ne bodo imeli skupnega namena 

delovanja, skupnih ciljev, kajti njihovo delo bo imelo različne usmeritve, prav tako se bodo 

energija in resursi delili za različne cilje. Posledica je vsekakor konfliktnost. Vodjem 

predlagam, da pri postavljanju ciljev teama vključijo vse člane teama. Tako bosta pripadnost 

nalogi in učinkovitost večji, zaposleni bodo laţje sprejeli kritike za delo in raje izvajali 

naloge. Iz rezultatov je razvidno, da anketiranci srednje dobro poznajo svojo vlogo v teamu. 

Vodjem priporočam, da v team izberejo člane teama, ki pokrijejo vse vloge v teamu. Vlogo v 

teamu jim morajo tudi podrobno obrazloţiti, da bodo vedeli, kaj je poslanstvo njihovega dela. 

Tako bo zavzetost zaposlenih za delo večja, če bodo poznali svojo vlogo. Vodje morajo biti 

pri izbiri članov teama pozorni. Team bo uspešen, če bo vodja znal usposobiti člane teama in 

jim dal inštrukcije in navodila, kako naj sodelujejo in tako posledično učinkovito delajo v 

okviru vlog, ki jih opravljajo in so jim dodeljene. 

Vodjem na osnovi analize podatkov prav tako priporočam, da članom teama podrobneje 

razloţijo in delegirajo naloge, ki jih morajo opraviti. Pomanjkanje informacij glede dela lahko 

ima negativen vpliv na produktivnost članov teama. Priporočam jim, da člane teama večkrat 

vprašajo ali razumejo naloge, ki jih morajo opraviti. Dostopnost vodij vpliva tudi na to, da 

zaposleni nimajo strahu pred vodjo in se tako ne bojijo povprašati o dodatni razlagi. Vodje 

teama naj koordinirajo aktivnosti teama, manj pomembne zadeve naj delegirajo naprej.  

Zaposleni so mnenja, da vodje slabo skrbijo za odnose med člani teama, prav tako se v 

podjetju zelo redko organizira teambuilding. V okviru oblikovanja teama je pomembna 

socializacija, kjer člani teama spoznajo ostale člane in se vanj vključijo. Vodjem priporočam, 

da v podjetju večkrat organizirajo teambuilding. Na takšen način se bo povečalo zaupanje 

med člani teama, kar je posledica večjega medsebojnega druţenja in spoznavanja. Uvajanje 

teambuildinga je eden izmed načinov, da vodje skrbijo za odnose med člani teama. Drugi 

načini so še odprt pogovor z zaposlenimi o delu in teţavah, ravnanje s konflikti med člani 

teama. Niţje ocenjena trditev od prejšnje omenjene je, da sodelovanje v teamu temelji na 

zaupanju in medsebojni pomoči. To ocenjujem kot zelo dobro, saj je pomembno, da si 

zaposleni med seboj zaupajo, si pomagajo. V teamu tako laţe sodelujejo in so posledično 

uspešnejši. Srednje je ocenjena trditev, da vodje skušajo ustvarjati zaupanje med člani teama. 

Vodjem tako predlagam, kot ţe omenjeno, da ustvarjajo številne aktivnosti, ki bodo zaposlene 

med seboj povezale. Na ustvarjanje zaupanja vpliva komunikacija, zaupanje pa ima tudi vpliv 

na ustvarjalnost. Zaposleni bodo vodji zaupali, če bo izpolnil obljubljeno, če jim bo prisluhnil. 

Zavedati se je treba, da je gradnja zaupanja dolgoročen proces.  

Srednje je ocenjena trditev, da zna vodja člane teama navdušiti za delo. Vodjem predlagam 

udeleţitev na seminarjih in delavnicah glede motiviranja zaposlenih. Treba se je zavedati, da 

sta v primeru, ko zaposleni niso motivirani za delo, posledično manjši tudi uspešnost in 
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učinkovitost dela. Trditev glede motiviranja zaposlenih s finančnimi nagradami je ocenjena 

zelo visoko, nekoliko niţje od te trditve je ocenjena trditev, da lahko vodje zaposlene 

motivirajo tudi z nefinančnimi nagradami. Vodjem predlagam, da analizirajo, kakšen sistem 

nagrajevanja je v podjetju, in tega sistematizirajo. Poudarek naj bo na finančnih in 

nefinančnih nagradah. Vodje morajo biti pozorni, da se zaposlene ustrezno stimulira za delo, 

pomembna je pravičnost stimuliranja. Koliko team in posamezniki dosegajo cilje, je osnova 

za nagrajevanje. Vodje morajo ugotoviti, kaj motivira za delo vsakega člana teama in kaj team 

kot celoto. Dejavnike motiviranja naj nato uskladijo glede na člane in team. 

Iz analize je razvidno, da zaposleni ne dobijo dovolj povratnih informacij glede uspešnosti 

teama. Vodjem predlagam, da zaposlene redno informirajo o njihovi uspešnosti, kar je osnova 

za nadaljnje delo, enako je to informacija o tem, kakšne moţnosti nagrajevanja imajo. Vodje 

morajo deliti moč in informacije, da imajo člani teama več moči za doseganje ciljev. Vodje 

morajo tudi usposobiti člane teama, da znajo postaviti vprašanja in tako dobijo odgovore, kar 

je nujno za sodelovanje.  

Vodja je po mnenju zaposlenih premalo odprt za predloge članov teama. Vodjem priporočam, 

da so bolj odprti do predlogov zaposlenih in jih spodbujajo. Zaposleni, ki svoje delo 

opravljajo ţe več let, mnogokrat laţje najdejo rešitev za teţave in pot do učinkovitejšega dela. 

Vodje morajo predloge stimulirati z nagradami. Zaposleni komunikacijo med vodjo in člani 

teama ocenjujejo kot nekje vmes med dobro in srednje dobro. Trditve o učinkoviti in odprti 

komunikaciji, o tem, da člani teama spoštujejo mnenje ostalih članov teama in da se zaposleni 

med seboj poslušajo, so ocenjene visoko s povprečno vrednostjo 4. Komunikacija med vodjo 

in člani teama ni vedno dvosmerna. Vodje morajo zaposlenim dajati jasne, celovite 

informacije. Če bodo zaposleni občutili, da so enakovredni vodjem, bodo laţje izraţali svoje 

mnenje. Vodjem priporočam, da se skupaj z vsemi člani teama udeleţijo seminarjev glede 

učinkovitega komuniciranja. Za dobro delovanje teama je potrebna odprta, jasna 

komunikacija.  

Vodje naj bodo pri komuniciranju v teamu pozorni na naslednje zadeve. Pri komuniciranju v 

teamu se morajo člani teama in vodja izogibati frazam, kot so nesmisel, ne gre, popolnoma 

narobe razmišljate. Nestrinjanja je treba izreči asertivno in pozitivno. Prav tako je med člani 

teama pomembno poslušanje. Vodja naj zagotovi, da se člani med seboj poslušajo. Vodje 

morajo prav tako znati ravnati s tistimi, ki vztrajajo pri svojem, ki ne sodelujejo. Zaposleni 

morajo vsa mnenja tudi jasno utemeljiti, v nasprotnem primeru morajo vodje poskrbeti, da 

zaposleni bolje utemeljijo svoje prepričanje. V uspešnih teamih je komunikacija verbalna in 

neverbalna. Nebesedni komunikaciji je treba posvečati še več pozornosti kot besedni. 

Pomembna je iskrenost komuniciranja, komunikacija naj bo dvosmerna, razumljiva, 

pregledna, jasna. Komunikacija v uspešnih teamih se ohranja s poslušanjem, z intenzivnim 

dajanjem pojasnil, s sprejemanjem pojasnil. Na učinkovito odločanje vpliva komunikacija, 

predvsem izraţanje predlogov in usmeritev za delo teama, razjasnjevanje in preverjanje 
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vsebine pogovora, argumentiranje. Vodja v obravnavanem podjetju zaposlenim ne posreduje 

dovolj informacij glede uspešnosti opravljene naloge, enako jim informacij glede sprememb 

ne poda pravočasno. Vloga vodje pri uravnavanju in spodbujanju sprememb je izrednega 

pomena, saj ţivimo v dobi, ko so spremembe stalnica. Če so zaposleni pravočasno obveščeni 

o spremembah, se nanje laţje navadijo. Prej jih sprejmejo, če vidijo, da jim vodje ničesar ne 

prikrivajo. Vodjem zato priporočam, da članom teama pravočasno podajo spremembe. 

Zaposleni so mnenja, da zna vodja srednje dobro ravnati s konflikti v teamu. Enako so 

mnenja, da vodje znajo srednje dobro poskrbeti, da se team izogne nekonstruktivnim 

konfliktom, kajti ti lahko vplivajo na manjšo produktivnost, slabšajo odnose. Konfliktov se ne 

rešuje dovolj sproti, morali bi se reševati konstruktivno in hitro. Najpogosteje se jih rešuje s 

kompromisi, temu sledi tekmovanje, sodelovanje, prilagajanje in izogibanje. Pri reševanju 

konfliktov naj vodje naučijo zaposlene, kako naj rešujejo teţave. Najboljši način reševanja 

konfliktov je sodelovanje, vse pa je odvisno od situacije. Pri tem je treba ugotoviti, kaj je 

teţava, zbrati dejstva, informacije, mnenja, rekonstruirati teţavo, predlagati moţne rešitve 

teţave in vsako rešitev ovrednotiti, na koncu zbrati končno odločitev in rezultate ovrednotiti. 

Pri tem je mnogokrat ustrezno teamsko reševanje teţav.  

Zaposleni so mnenja, da je team srednje uspešen pri delu, vodja po njihovem mnenju enako 

srednje dobro vodi team. Uspešen vodja upošteva razseţnosti delovnih nalog, situacij, članov 

teama in je tako mnenja, da ni dovolj zgolj en način vodenja teama. Team bo uspešen, če bo 

deloval učinkovito. Obstaja nekaj dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost teama. Ti dejavniki 

so jasen in navdušujoč cilj, struktura, ki ustreza nalogi, kooperativna klima, usposobljeni 

člani, spodbudno vodenje, zunanja podpora in priznanje. Če so cilji določeni nejasno, se ne ve 

natančno ali smo jih dosegli ali ne. Prav tako je pomembno, da cilji niso razpršeni, da so 

fleksibilni in stabilni hkrati, da so skupni vsem članom teama, da imajo motivacijski izziv. 

Glede strukture je pomembno, da so vloge in pristojnosti ter odgovornosti članov teama 

opredeljene jasno, prav tako rezultati. Pomemben je tudi učinkovit komunikacijski sistem, 

prav tako informacijski sistem, odločitve morajo biti zasnovane na dejstvih. Pri kooperativni 

klimi je pomembna ustrezna opredeljena delovna naloga, visoka stopnja zaupanja. Člani 

teama morajo biti za nalogo ustrezno usposobljeni, prav tako so pomembne sposobnosti in 

osebne lastnosti članov. Ključno je zagotovo vodenje teama. Pomembna dejavnika 

učinkovitosti sta tudi podpora in priznanje teamu od podjetja in zunanjega okolja.  

Zaposleni so mnenja, da je vodenju teamskega dela v podjetju posvečena srednja pozornost. 

Predlagam, da vodje poskušajo upoštevati v diskusiji omenjene predloge, vsi ti predlogi pa 

vplivajo na večjo uspešnost in učinkovitost teama. Druge hipoteze, ki pravi, da je vodenju 

teamskega dela v proučevanem podjetju posvečene premalo pozornosti, na osnovi raziskave 

ne moremo niti zavrniti niti potrditi. Določeni elementi vodenja so v podjetju bolje in drugi 

slabše obravnavani. V raziskavo sem skušala zajeti več vidikov vodenja: organiziranje, 

oblikovanje teama, motiviranje, komuniciranje, ravnanje s konflikti itd. Znotraj vsakega 
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področja sem postavila več trditev. Sklenem lahko, da je treba vsak vidik v podjetju 

upoštevati in obravnavati posebej. Sistematično in celovito predlagam, da se lotijo vseh 

področij in naredijo analizo trenutnega stanja ter akcijski načrt za izboljšave. Pri tem jim 

predlagam, da upoštevajo v diskusiji zapisane predloge pri posameznih trditvah.  

4.5 Prispevki dela  

V nadaljevanju opišem teoretične prispevke zaključne projektne naloge in prispevke za 

podjetje. 

4.5.1 Teoretični prispevki 

Teoretičen prispevek zaključne projektne naloge je pregled literature s področja teamskega 

dela, vodenja in njune medsebojne povezave. V vsebinskem delu sem tako v okviru 

teamskega dela obširneje opredelila teamsko delo, značilnosti teama, vlogo in pomen, 

prednosti in slabosti ter koristi teamskega dela. Na kratko sem opredelila vodenje, povzela in 

opisala stile vodenja. Pomemben del je tudi poglavje o vlogi vodje v teamu in kako uspešno 

in učinkovito voditi team. Vodja naj pri tem pozornost posveča organiziranju, oblikovanju 

teama, komuniciranju v teamu, motiviranju teama in reševanju konfliktov v teamu. Teoretičen 

prispevek je tudi vprašalnik za analiziranje vloge in vodenja teamskega dela v podjetjih. 

4.5.2 Prispevki za podjetje 

Prispevek za podjetje je izvedena raziskava o vlogi in vodenju teamskega dela. V podjetju do 

sedaj še ni bilo izvedene nobene sistematične raziskave zgolj s področja teamskega dela in 

vodenja. Na osnovi rezultatov in priporočil, ki sem jih podala podjetju, lahko podjetje še 

poveča vlogo teamskega dela in izboljša vodenje teamskega dela v organizaciji. V podjetju se 

takšna raziskava do sedaj še ni izvajala. Raziskava tako daje primarne informacije glede 

vodenja teamskega dela. Raziskava je lahko tudi osnova za izboljšave, enako predlogi.  

4.6 Omejitve 

Nekaj omejitev sem zapisala ţe v uvodu. Mednje štejem to, da se v raziskavi ukvarjam le z 

določenimi sestavinami vodenja. Prav tako pod omejitve vključim stopnjo zaupanja 

anketirancev v anonimnost raziskave in manjše število demografskih spremenljivk. Omejitev 

je lahko tudi to, da bi lahko pod vodenje zajeli številna področja dela in tako v anketi 

zagotovo nisem zajela vseh področij. 
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4.7 Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

V nadaljevanju zapisujem več priporočil za nadaljnje raziskovanje. Podjetju priporočam, da 

analizira rezultate raziskave in dana priporočila. Treba je narediti akcijski načrt izvajanja 

priporočil. Ker se v podjetju kot oblika spodbujanja razvijanja medsebojnih odnosov pogosto 

ne izvaja teambuilding, podjetju na primer priporočam, da pogosteje uporablja to obliko 

razvijanja medsebojnih odnosov. Načrt je, da določijo dneve in dogodke teambuildinga (npr. 

izlet v naravo, adrenalinski park itd.).  

Podjetju priporočam, da naslednje leto nova izvede raziskavo o vodenju teamskega dela v 

podjetju. Vnovična raziskava bo podjetju osnova za ugotavljanje uspešnosti izvajanja 

ukrepov, podanih na osnovi mojih priporočil, ter osnova za ugotavljanje trenda. Podjetje bi 

lahko tudi ugotavljalo, kako v podjetju izvajani ukrepi vplivajo na uspešnost teama. 

Uspešnost se lahko meri s kazalniki. Podjetje bi lahko naredilo tudi analizo, kako posamezne 

sestavine vodenja medsebojno korelirajo. Naredili bi lahko tudi faktorsko analizo trditev. 

Dobro bi bilo tudi to, da bi podjetje naredilo raziskavo na osnovi teamov in ne vseh 

zaposlenih, ki delajo kot team. Tako bi lahko ugotavljali, kateri vodja in team je pri svojem 

delu uspešnejši in kateri manj.  
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5 SKLEP 

Namen zaključne projektne naloge je bil preučiti vlogo in vodenje teamskega dela v podjetju 

ter prispevati k izboljšanju vodenja in delovanja teamskega dela v proučevanem podjetju. 

Namen sem dosegla tako, da sem sledila ciljem. Preučila in pregledala sem znanstveno 

literaturo s področja teamskega dela ter podrobneje predstavila teamsko delo, prednosti in 

slabosti teamskega dela, koristi in značilnosti, prav tako sem poskušala prikazati pomen in 

vlogo teamskega dela. Preučila sem vlogo vodje in metodologijo teamskega dela 

(organiziranje teama, oblikovanje teama, komuniciranje teama, motiviranje teama, reševanje 

konfliktov teama).  

Pomembno je zavedanje vodij, da je treba team organizirati, preden začnejo s teamskim 

delom, v okviru tega določiti cilje teama, pri čemer naj člani teama sodelujejo. Določiti je 

treba tudi vlogo članov teama in jim to povedati. Brez oblikovanja teama team sploh ne 

obstaja, oblikovanje pa vpliva na odnose med člani. Pogoj, da team deluje, je medsebojno 

komuniciranje vseh članov teama. Komuniciranje naj bo dvosmerno, jasno, pomembno je, da 

člani teama dobijo dovolj informacij za delo in povratnih informacij o svojem delu, ključno je 

tudi poslušanje. Vodja teama je tisti, ki ima velik vpliv na komunikacijo. Slaba komunikacija 

je mnogokrat tudi razlog za nastanek konfliktov poleg številnih drugih razlogov. Ravnanje 

vodij s konflikti je ključnega pomena za učinkovitost in uspešnost teama, prav tako se morajo 

konflikti reševati sproti, konstruktivno. Vodja se mora zavedati, da je treba člane teama za 

njihovo delo tudi ustrezno motivirati. Tako lahko s pravilnim vodenjem teama in z 

upoštevanjem metodologije dela (organiziranje, oblikovanje, motiviranje, komuniciranje, 

reševanje konfliktov teama itd.), na katero imajo vodje vpliv, poskrbijo, da team deluje kar 

najbolj učinkovito in uspešno. 

V okviru empiričnega dela sem sledila ciljem in analizirala vlogo teamskega dela v 

obravnavanem podjetju in vodenje teamskega dela v podjetju. Prav tako sem podjetju podala 

priporočila za izboljšave vodenja teamskega dela na osnovi ugotovitve, kateri so vzroki za 

morebitno slabše vodenje teamskega dela. Z izvedeno anketo in pregledom literature lahko 

potrdim prvo hipotezo, da se vloga in pomen teamskega dela v današnjih organizacijah in v 

proučevanem podjetju povečujeta. Ne morem niti zavrniti niti potrditi druge hipoteze, da je 

vodenju teamskega dela v proučevanem podjetju posvečene premalo pozornosti. Sklenem 

lahko, da je treba vsak vidik v podjetju upoštevati in obravnavati posebej. Predlagam, da se 

sistematično in celovito lotijo vseh področij in naredijo analizo trenutnega stanja ter akcijski 

načrt za izboljšave. Pri tem jim predlagam, da upoštevajo moje predloge glede povečevanja 

uspešnosti in učinkovitosti vodenja. Prav tako jim predlagam, da naslednje leto vnovič 

izvedejo raziskavo. Ta naj jim bo osnova za ugotavljanje uspešnosti izvajanja ukrepov in za 

izračunavanje trenda. Prispevek zaključne projektne naloge za podjetje je izvedena raziskava. 

Teoretični prispevek vidim v obširnem pregledu literature s področja teamskega dela in 

vodenja.
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Vsi člani teama spoštujemo mnenje ostalih članov teama 

 

Člani teama se med seboj poslušamo

 

Vodja nam posreduje dovolj informacij glede uspešnosti opravljene naloge
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Vodja zna ravnati s spremembami (informacije glede sprememb nam poda pravočasno) 

 

Vodja zna ravnati s konflikti v teamu

 

Vodja poskrbi, da se team izogne nekonstruktivnim konfliktom
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Konflikte rešujemo sproti 

 

Konflikte v teamu rešujemo z izogibanjem konfliktom

 

Konflikte v teamu rešujemo s kompromisi
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Konflikte v teamu rešujemo s sodelovanjem 

Konflikte v teamu rešujemo na osnovi tekmovanja – vztrajanja pri svojem stališču med 

člani teama
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Konflikte v teamu rešujemo s prilagajanjem 

 

Naš team je uspešen pri delu 

 

Vodja zelo dobro vodi team
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Vodenju teamskega dela je v podjetju posvečene premalo pozornosti
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani! 

 

Moje ime je Maja Štalekar. Sem študentska Fakultete za management Koper in pripravljam 

zaključno projektno nalogo z naslovom Vloga in vodenje teamskega dela v organizaciji. 

Prosim Vas, da si vzamete pet minut in odgovorite na vprašanja, postavljena v anketnem 

vprašalniku. Vaše mnenje mi bo koristilo pri pripravi zaključne projektne naloge. Anketni 

vprašalnik izpolnjujete tako, da obkroţite ustrezno številko in tako izrazite strinjanje oz. 

nestrinjanje s trditvami, zapisanimi v tabeli. Številka 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne 

strinjam, 3 niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. 

Najlepše se vam zahvaljujem! 

 

Trditev 

Strinjanje s trditvijo 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

Vloga in pomen teamskega dela v podjetju se povečujeta. 1 2 3 4 5 

Zanimanje za teamsko delo v podjetju se povečuje. 1 2 3 4 5 

V podjetju vse pogosteje uporabljamo teamsko delo, da doseţemo 

cilje. 
1 2 3 4 5 

V podjetju lahko sodelujem pri postavljanju ciljev teamskega dela. 1 2 3 4 5 

Dobro poznam svojo vlogo v teamu. 1 2 3 4 5 

Vodja teama nam podrobno razloţi in delegira delovne naloge. 1 2 3 4 5 

Vodja skrbi za odnose med člani teama. 1 2 3 4 5 

V podjetju se redno organizira teambuilding. 1 2 3 4 5 

Sodelovanje v teamu temelji na zaupanju in medsebojni pomoči.  1 2 3 4 5 

Vodja poskuša ustvarjati zaupanje med člani teama. 1 2 3 4 5 

Vodja zna člane teama navdušiti za delo. 1 2 3 4 5 

Vodja me lahko motivira s finančnimi nagradami. 1 2 3 4 5 

Vodja me lahko motivira tudi z nefinančnimi nagradami. 1 2 3 4 5 

Zaposleni dobimo dovolj povratnih informacij glede uspešnosti teama. 1 2 3 4 5 

Vodja je odprt za nove predloge članov teama. 1 2 3 4 5 

Komunikacija med vodjo in člani teama je dobra. 1 2 3 4 5 

Komunikacija v teamu je odprta in učinkovita. 1 2 3 4 5 

Komunikacija med vodjo in člani teama je dvosmerna. 1 2 3 4 5 

Vsi člani teama spoštujemo mnenje ostalih članov teama. 1 2 3 4 5 

Člani teama se med seboj poslušamo. 1 2 3 4 5 

Vodja nam posreduje dovolj informacij glede uspešnosti opravljene 

naloge. 
1 2 3 4 5 

Vodja zna ravnati s spremembami (informacije glede sprememb nam 

poda pravočasno). 
1 2 3 4 5 

Vodja zna ravnati s konflikti v teamu. 1 2 3 4 5 
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Trditev 

Strinjanje s trditvijo 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

Vodja poskrbi, da se team izogne nekonstruktivnim konfliktom. 1 2 3 4 5 

Konflikte rešujemo sproti. 1 2 3 4 5 

Konflikte v teamu rešujemo z izogibanjem konfliktom. 1 2 3 4 5 

Konflikte v teamu rešujemo s kompromisi. 1 2 3 4 5 

Konflikte v teamu rešujemo s sodelovanjem. 1 2 3 4 5 

Konflikte v teamu rešujemo na osnovi tekmovanja vztrajanja pri 

svojem stališču med člani teama. 
1 2 3 4 5 

Konflikte v teamu rešujemo s prilagajanjem. 1 2 3 4 5 

Naš team je uspešen pri delu. 1 2 3 4 5 

Vodja zelo dobro vodi team. 1 2 3 4 5 

Vodenju teamskega dela je v podjetju posvečene premalo pozornosti. 1 2 3 4 5 

 

 

Spol (obkroţite): 

a) Ţenski. 

b) Moški. 

 

Starost (obkroţite):  

a) Do 18 let. 

b) Od 18 do 30 let. 

c) Od 30 do 45 let. 

d) Od 45 do 60 let. 

e) Nad 60 let. 

 

Doseţena stopnja izobrazbe (obkroţite): 

a) Dveletna srednja šola ali manj. 

b) Poklicna šola. 

c) Srednja šola. 

d) Višja ali visoka šola. 

e) Univerzitetna šola in več. 


