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KLJUČNI SIMBOLI

Simboli

Razlaga simbolov

Definicija

Scenarij

Namig

Vprašanja

Aktivnosti za učence/učitelje
Viri
Primer: povezave, poročila, članki
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MODUL: SODELOVALNE SPRETNOSTI
GLAVNI CILJ MODULA

Sodelovalne spretnosti …
Veščine, ki jih boste pridobili v tem modulu, so namenjene izboljšanju sodelovanja na delovnem mestu.
Uspešno sodelovanje med zaposlenimi neposredno in znatno vpliva na delovno uspešnost in rezultate
celotne organizacije.
S pomočjo veščin sodelovanja spoznamo, kako skupne cilje in rezultate dosegamo prek učinkovitega
sodelovanja med sodelavci. (Brown, 2013)
Z namenom doseganja tega cilja v modulu obravnavamo 5 tem:
•
•
•
•
•

Upravljanje skupinskega dela
Izgradnjo ekipe
Fleksibilnost in prilagodljivost
Delovne stile
Sodelovanje in mreženje
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TEMATSKI SKLOPI MODULA

Modul

Teme

1. Menedžment ekipnega dela

2. Gradnja ekip

Modul
Sodelovalne
spretnosti

3. Fleksibilnost in prilagodljivost

4.

Delovni stili

5. Sodelovanje in mreženje

Podteme
1.1

Oblikovanje učinkovitih ekip

1.2

Izdelava delovnega načrta

1.3

Nadzor ekipe

2.1

Pomembnost gradnje ekip

2.2

Tehnike oblikovanja ekip

2.3

Ustvarjanje pozitivnega
delovnega okolja

3.1

Prilagajanje spremembam

3.2

Spoštovanje pri skupinskem delu

3.3.

Zanesljivost v delovni ekipi,
podpora in pomoč drugim

4.1

Ocena delovnih stilov

4.2

Prilagajanje nalog delovnim
stilom

4.3

Izdelava akcijskega načrta

5.1

Učinkovita komunikacija s
partnerji

5.2

Učinkovita notranja
komunikacija

5.3

Pomen mreženja za razvoj
podjetja
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TEMA 1 – MENEDŽMENT EKIPNEGA DELA

Definicija
»Upravljanje timskega dela pomeni administracijo skupine posameznikov, zbranih, da bi opravili
specifičen projekt oz. da bi opravljali določeno funkcijo v organizaciji.« (Business Dictionary, 2019)

Če skupina sodelavcev deluje v skupini, da bi opravili določeno nalogo, proces organizacije njihovega
dela imenujemo upravljanje timskega dela. Če različne ekipe na delovnem mestu ne delujejo usklajeno,
to lahko vodi do konfliktov, nesporazumov in znatnega poslabšanja delovnih rezultatov. Mehke veščine,
ki jih spodbuja ta modul, služijo izboljšanju sodelovanja med sodelavci v organizacijah.
Da bi izboljšali timsko delo na delovnem mestu, je pomembno, da pridobimo znanja s področja
upravljanja, nadzora in delitve dela v skupinah delavcev, ki sodelujejo v posamezni organizaciji.

Ta tema je razdeljena v tri dele:
1.1. Oblikovanje timov na temelju sposobnosti posameznikov
1.2. Primerna delitev dela med člani tima in izdelava delovnega načrta
1.3. Nadzor timskega dela
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1.1 OBLIKOVANJE UČINKOVITIH EKIP
V tem poglavju bomo predstavili učinkovite metode oblikovanja ekip delavcev. Eden pomembnejših
kriterijev, ki vplivajo na učinkovitost ekipe, je izbira članov skupine v skladu z njihovimi sposobnostmi.
Oblikovanje močnih ekip je izziv za številne organizacije. Mehke veščine so nujne za delitev delavcev in
so prednostno uporabne za direktorje organizacij in posameznike, kateri so odgovorni za delitev dela v
kontekstu delovnega okolja.
Če veščine in kompetence posameznih članov ekipe niso primerne za specifično nalogo, to lahko vodi
v neučinkovitost in frustracije celotne ekipe. Nujno je, da že na začetku zaposlitve ocenimo vsakega
zaposlenega, da bi ocenili, če mu/ji ustreza določena vloga v delovni ekipi. Če pri posameznem
zaposlenem prepoznamo potencial, da opravlja drugo nalogo kot tisto, ki smo jo sprva predvideli, lahko
spremenimo njegov položaj. (Mattson, 2018)

PREPOZNAVANJE SKUPNEGA CILJA IN POTREBNIH VEŠČIN
Dobro ekipo združuje skupen cilj, ki pa mora biti jasno opredeljen in jasen vsem članom ekipe. To
spodbuja delavce, da podpirajo drug drugega, si delijo prioritete in sodelujejo.
Nujno je, da poleg identifikacije trdih veščin, potrebnih za izvedbo naloge, prepoznamo tudi ključne
mehke veščine. Če je vloga ekipe ta, da oblikuje novo programsko opremo, je zelo preprosto prepoznati
nujne trde veščine in znanja (programiranje, oblikovanje itd.). Po drugi strani pa bo ekipa potrebovala
posameznike, ki so sposobni komuniciranja s končnimi uporabniki in razumevanja potreb teh
uporabnikov. Ekipa bo potrebovala člana, ki bo bil sposoben pojasniti delovanje programske opreme
ljudem, ki ne vedo veliko o programiranju ali tehnologiji, vendar bodo bili končni uporabniki programske
opreme.
Pomanjkanje določenih znanj lahko negativno vpliva na delo celotne ekipe, sploh če vloge niso
razdeljene, kot je bilo načrtovano. Morda bo potreben nadzor nad delom posameznih članov skupine,
da bi dosegli, da so vloge primerno razdeljene med posamezne člane ekipe. (Lucas, 2019).
Skupni cilji in ambicije so dober temelj uspešnih ekip. Vsi člani ekipe bi se morali zavedati, kaj točno se
od njih pričakuje in kaj naj oni pričakujejo od drugih, saj to pomaga pri oblikovanju skupne odgovornosti
in medsebojnega zaupanja. Večina ekip ima tudi vodje, ki so odgovorni za rezultate in koordinirajo
delovanje ekipe. (Human Resources, 2019)
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OCENA ZNANJ
Ko ugotovimo, katera znanja v skupini potrebujemo, je pri oblikovanju uspešne ekipe naslednji korak
oblikovanje ekipe po mehkih in trdih veščinah kandidatov. V tem poglavju se bomo osredotočili na
mehke veščine, ki omogočajo uslužbencem, da so dobri komunikatorji, vodje in posamezniki, sposobni
ustreznega reševanja težav.

Znanja uslužbencev neposredno vplivajo na rezultate celotnega tima, saj lahko ekipa prilagodljivih,
dobro organiziranih in motiviranih delavcev močno vpliva na uspešnost podjetja. Pomembno je, da že
pred oblikovanjem ekipe ocenimo mehke veščine delavcev. (Buswell, 2019)

V primerjavi z ocenjevanjem trdih znanj je ocenjevanje mehkih veščin težavnejše. Najbolj uporaben
pristop je prek intervjuja. Predstavili bomo učinkovita vprašanja, prek katerih lahko analiziramo
kandidatove sposobnosti in prepoznamo primerno vlogo, ki naj jo le-ta ima v ekipi. Vsaka od ocenjenih
veščin je pomembna za delovanje v ekipnem delu. (Buswell, 2019)

Vprašanja
Komunikacijske veščine
1.
2.
3.
4.
5.

Opišite se v 2 povedih.
Predstavljajte si, da morate svojemu 90-letnemu dedku razložiti, kaj počnete v službi.
Prodajte mi svoje pero v 4 povedih.
Vaš sodelavec podcenjuje vaš uspeh pred drugimi. Kaj bi mu rekli?
Kako reagirate na kritiko?

Sposobnost ekipnega delovanja
1. Ali raje delate sami ali v skupini?
2. Kako bi reagirali, če vaš sodelavec v ekipi ne bi opravil svojega dela?
3. Dajte mi primer rešitve, s katero bi izboljšali ekipno sodelovanje posameznikov, ki se ne
ujamejo?
4. Kaj bi naredili, če se ne bi strinjali z mnenjem svojih sodelavcev?
5. Lahko opišete nalogo, ki ste jo morali opraviti kot del ekipe?

Vodstvene sposobnosti
1.
2.
3.
4.
5.

Kaj bi storili, če bi bili prepričani, da se vaš nadrejeni moti?
Kaj bi storili, če bi člani vase ekipe začeli odhajati?
Kaj so lastnosti dobrega nadrejenega?
Če bi morali odpustiti nekoga iz podjetja, zakaj bi izbrali to osebo?
Opišite svoj način vodenja.
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Prilagodljivost
1.
2.
3.
4.
5.

Ali imate radi presenečenja?
Opišite spremembo na delu, ki ste se ji morali prilagoditi?
Kako se soočate z nepričakovanimi spremembami v urniku?
Kako hitro se lahko priučite novih delovnih orodij? Predstavite primer.
Ali je rutinsko delo primerno za vas?

Reševanje problemov
1.
2.
3.
4.

Opišite problem, ki ste ga morali rešiti na delu.
Kaj je bila najbolj stresna situacija, s katero ste se soočili na delu?
Opišite dogodek, ko ste morali kreativno rešiti problem.
Ali ste dober reševalec problemov?

Kreativnost
1.
2.
3.
4.

Katera je najbolj inovativna ideja, ki ste jo predstavili svojim sodelavcem?
Kako bi spodbudili kreativnost vaše delovne skupine?
Opišite problem, ki ste ga rešili s svojo kreativnostjo.
Opišite mi primer vaše kreativnosti.

Namig
Med izpraševanjem kreativnosti in domišljije kandidatov lahko uporabite tudi abstraktna vprašanja.
Ne boste dobili točnega odgovora, vendar sama vprašanja spodbujajo kandidata, da uporabi
kreativnost in logiko na nenavadnem scenariju. Primer:

Koliko tehta gora?
Kakšen bi bil svet, če ne bi izumili kolesa?

Taka vprašanja ne zahtevajo hitrega odgovora. Dobro je, da si vzamemo čas in razmislimo o našem
odgovoru, saj cilj vprašanja ni pridobitev specifičnega odgovora, temveč preverjanje kreativnosti. V
pomoč nam je, da se vprašamo logična vprašanja, npr.: Kako velika je gora? Kakšne oblike je?

(The Medic Portal, 2019)
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Vprašanja
Reševanje konfliktov
1.
2.
3.
4.
5.

Opišite spor na delovnem mestu. Kako ste ga rešili?
Kako reagirate, ko ima sodelavec drugačno mnenje od vas?
Kaj bi storili, če bi se v vaši ekipi pojavil konflikt?
Kako bi umirili drugega zaposlenega, če bi opazili, da je jezen?
So konflikti dobri, vedno slabi ali nič od omenjenega?

Motivacija
1. Kaj vas najbolj motivira na delu?
2. Kaj bi storili, da bi vaši sodelavci ostali motivirani?
3. kje za vas pomembneje? Napredovanje ali dobri odnosi s sodelavci?

Odziv na kritiko
1.
2.
3.
4.

Kaj je za vas konstruktivna kritika?
Kako se odzivate na kritiko?
Kaj mislite o ocenjevanju drugih?
Opišite situacijo, ko ste se s pomočjo naučili nekaj uporabnega kritike.

Našteta vprašanja so uporabna v procesu delitve nalog med člane ekipe in pri oblikovanju uspešnih
ekip. Uporabimo jih lahko tako v procesu priprave na razgovor za službo, kot tudi pri izbiri kandidatov
s specifičnimi veščinami. (Buswell, 2019)
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DELITEV NALOG

Običajno ima vodja ekipe nalogo, da razdeli naloge med posamezne člane. Če so te odgovornosti
primerno razdeljene, ekipa deluje dobro. Težko pridobimo sposobnost uspešnega ocenjevanja
sposobnosti posameznih članov ekipe za zapolnitev določene vloge v ekipi. (Golemanova, 2016). V tem
poglavju predstavljamo nekaj praktičnih načinov delegacije nalog.

Slika 1: Delovna stanja (Golemanova, 2016)

Naloge moramo razdeliti na podlagi sposobnosti in izkušenj. Nujno je, da se prepričamo, da ima izbrana
oseba vse sposobnosti, ki jih bo potrebovala pri izpolnjevanju svoje vloge in nalog v ekipi. Ravno tako pa
moramo biti prepričani, da izbrana naloga ni preveč preprosta, saj to lahko vodi do dolgočasja in
apatije delavca.
Kot je prikazano, so naloge optimalne, če so srednje težke, kar pomeni, da člani ekip čutijo, da
nadzorujejo svoje delo in niso preobremenjeni. Optimalno stanje je t. i. tok, ki omogoča delavcu, da
izboljša svoje možnosti. (Golemanova, 2016)
Ni dovolj, da samo delegiramo nalogo, ravno tako je pomembno, da si vzamemo čas in članom ekipe
razložimo njihove obveznosti, da razumejo točno, kaj pričakujemo od njih.
Delitev nalog v ekipah mora biti utemeljena na vlogi, ki jo bo specifični posameznik dobil v ekipi.
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VLOGE V EKIPAH (MEREDITH BELBIN)
V tem delu predstavljamo model delitve vlog, oblikovan na delu Meredith Belbin in njenih kolegov, ki so
opravljali številne raziskave na tem področju. Temelj raziskav so bili eksperimenti, ki so jih izvedli na
Managment College Henley, in študije primerov v industriji. Rezultati so pokazali, da posedovanje
ustreznega znanja o človekovem značaju in sposobnostih omogoča, da predvidimo dejavnosti
posameznega tima, predvsem njegov uspeh ali neuspeh. (Belbin, 2015)

9 Belbin vlog v timu po (Belbin, 2015)

Vloga v ekipi

Funkcija

Iskalec virov

Iskalci virov so zelo odprti in izkoristijo različne možnosti. Razmišljajo hitro in iščejo
informacije. So najboljši pri vzpostavljanju kontaktov in iskanju virov izven okvirov
ekipe, ravno tako pa so kompetentni pri morebitnih pogajanjih.

Ekipni
delavec

Vloga ekipnega delavca je, da preprečuje medosebne probleme v skupini ter
omogoča, da vsi učinkovito prispevajo k ekipnemu delu. Ekipni delavci ne marajo
trenj in bodo vse naredili, da bi se jim izognili. Imajo diplomatske in zaznavne
sposobnosti, ki so zelo uporabne, sploh v delovnih režimih, v katerih se lahko pojavijo
konflikti oz. se le te umetelno zakriva. Ljudi s takim pristopom nihče ne doživlja za
grožnjo, kar pomeni, da so izvoljeni kot najbolj sprejeti in zaželeni vodje. Imajo dober
vpliv na moralo ekip, posamezniki pa sodelujejo bolje, ko so ti ljudje v bližini.

Koordinator

Koordinatorji so posamezniki s širokim spektrom veščin in osebnostnih lastnosti, zaradi
česar so zelo dobri vodje. Bolje sodelujejo z enakovrednimi kolegi kot pa vodijo
podrejene. Njihov moto bi lahko bil »pogovor s kontrolo« in verjamejo, da je mogoče
probleme rešiti mirno. V nekaterih organizacijah se lahko sprejo z oblikovalci,
predvsem zaradi nasprotujočega si načina vodenja.

Nastavljalec

Nastavljavci so v ekipi zato, da oblikujejo nove ideje in rešujejo kompleksne ideje.
Pogosto so potrebni v začetnih fazah podjetja ali kot idejni očetje novih produktov.
Preveč takih oseb v eni organizaciji pa je lahko kontra-produktivno, saj večino časa
porabijo za zagovarjanje svojih idej in spopadanjem z drugimi nastavljavci.

Nadzornik
ocenjevalec

Nadzorniki – ocenjevalci so v svojem elementu, ko analizirajo probleme in
ocenjujejo ideje ter predloge. Zelo so dobri pri ocenjevanju za in proti argumentov.
Zunanjemu opazovalcu se zdijo suhoparni, dolgočasni in preveč kritični. Nekaterim
se zdi nenavadno, ko postanejo menedžerji. Kljub temu pa številni zasedajo ključne
načrtovalne in strateške položaje in se dobro počutijo na višjih položajih, kjer ima
relativno majhno število odločitev resne posledice.

Specialist

Specialisti imajo ključno vlogo v določenih ekipah, saj imajo redke veščine, na
katerih temeljijo usluge in produkti organizacije. Kot menedžerji imajo veliko
podpore, saj imajo več znanja kot kdorkoli drug in svoje odločitve utemeljujejo na
ogromnih izkušnjah.
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Vloga v ekipi

Funkcija

Oblikovalec

Oblikovalci so dobri vodje, saj vodijo akcijo in uživajo v pritisku. Zelo so dobri pri
motivaciji ekip in so zelo dobri v ekipah, v katerih lahko politične komplikacije
upočasnijo delovni proces. Pogosto se dvignejo nad probleme in nadaljujejo z
delom kljub problemom. Uživajo pri uveljavljanju potrebnih sprememb in se ne bojijo
sprejemati nepopularnih odločitev. Kot že ime pove, v delo ekipe vnesejo obliko in
vzorce. Najverjetneje so najbolj učinkoviti člani ekipe pri zagotavljanju pozitivnega
delovanja.

Izvajalec

Izvajalci so uporabni, saj so zelo zanesljivi in aplikativno sposobni. Uspešni so, ker se
zavedajo, kaj je izvedljivo in relevantno. Velja, da številni opravijo delo, ki ga želijo,
in ignorirajo delo, ki jim ni všeč. Izvajalec bo naredil, kar mora narediti. Dobri izvajalci
pogosto napredujejo do visokih položajev zaradi svojih organizacijskih sposobnosti
in učinkovitosti pri vsem potrebnem delu.

Zaključevalec

Zaključevalci so nepogrešljivi v projektih, ki zahtevajo visoko natančnost in
koncentracijo. V ekipi spodbujajo občutek nujnosti in so dobri pri opravljanju nalog
ob dogovorjenih rokih. Na vodilnih položajih se izkažejo z visokimi standardi, njihovo
zavzetostjo za natančnost in izvedbo.

Belbin test za ugotavljanje vlog v ekipi lahko uporabimo v procesu določitve primarne in sekundarne
vloge posameznega člana ekipe:

Vprašalnik v Aneksu 1.
Seveda delitev vlog ni odvisna le od preferirane vloge posameznikov, temveč tudi od dejanskih ciljev
ekipe in dela. Mogoče je, da bo posamezni član ekipe prisiljen izvajati več kot eno vlogo ali pa da bo
nekaj članov ekipe primernih za isto vlogo. V takem scenariju je uporabno, da upoštevamo sekundarne
preferirane vloge zaposlenega. Upoštevanje vlog posameznikov v procesu delegacije odgovornost
poveča možnosti oblikovanja dobro delujoče ekipe. (Belbin, 2015)
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1.2 IZDELAVA DELOVNEGA NAČRTA
V tem poglavju bo razložena izdelava ekipnega delovnega načrta.

Definicija
Delovni načrt je sosledje korakov, ki jih moramo izvesti, da bi bila naša strategija uspešna. (Business
Dictionary, 2019)
Priprava delovnega načrta nam je v pomoč, da lažje osredotočimo ekipno delo, kreativnost in ideje k
skupnim ciljem. Jasno opredeli korake, ki jih moramo narediti v določenem vrstnem redu, če želimo
določen rezultat doseči v zadanem časovnem okvirju. Dober načrt se začne z jasno opredeljenim ciljem
ali vizijo. (Chernyak, 2019)

KAKO PRIPRAVITI DELOVNI NAČRT?
Dobro oblikovan načrt lahko postane koristno orodje za nadzor dela skupine, saj vsebuje jasno
opredeljene opise vseh dejavnosti, ki naj bi jih le-ta izvedla. Po (Desjardins, 2011) obstaja 8 dejavnikov, ki
jih moramo upoštevati med pripravo dobrega načrta:

LASTNIŠTVO

DELOVNI
KORAKI

ODGOVOR
NOST

PODPORA

METRIKA IN
PRORAČUN

CILJNI
DATUM

KONČNI
DATUM

INFORMIRA
NJE

Slika 2: Elementi akcijskega načrta (Desjardins, 2011)

Lastništvo / Vodenje
Imenovati moramo vodjo ekipe, ki bo prevzel odgovornost za napredovanje dela. Oseba s primernimi
sposobnostmi mora nadzorovati delo in usmerjati dejavnosti. Roki posameznih dejavnosti morajo biti
nadzorovani in po potrebi spremenjeni.
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Delovni koraki
Delovni koraki so jasna pot do zastavljenih ciljev prek sledenja posameznih faz dela v jasno določenem
časovnem okviru in sosledju. So tudi specifične razlage in procesi, prek katerih je članom ekipe
pojasnjeno, kako doseči specifični cilj in niso le izraz vizije ali ideje.

Odgovornost
Vsako delovno fazo ali korak mora voditi določeni vodja ekipe (ali člani ekipe), ki bo odgovoren za
njegovo uresničitev.

Podpora
Člani ekipe, ki so zadolženi za specifične delovne korake, morajo imeti podporo drugih članov. Jasno
mora biti opredeljeno, kdo naj bi pomagal pri izvedbi vsake naloge, ne da bi nosil odgovornost za
uresničitev dejavnosti.

Informiranje
Dobra komunikacija je v ekipi zelo pomembna. Vsak član ekipe mora biti informiran o delovnem procesu
med vsakim načrtovanim korakom, še posebej v primerih, ko imajo različna dejanja vpliv druga na
drugo.

Metrika in proračun
Da bi lahko nadzirali delo, mora biti vsak delovni korak merljiv. Nujno je, da utemeljimo specifično
metriko, ki bo nakazoval uspešen zaključek posamezne dejavnosti. Ravno tako moramo upoštevati, da
nekateri delovni koraki zahtevajo proračun oz. druge vire.

Ciljni datum
Pot do cilja morajo obeleževati posamezni ciljni datumi, ki predstavljajo rok za vsak posamezen delovni
korak. Opredelitev ciljnega datuma nam omogoča, da nadziramo delo ekipe in zagotovimo, da bo cilj
dosežen v zastavljenem časovnem obdobju.

Končni datum
Končni datum je datum, do katerega naj bi končali zastavljeni projekt.
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Aktivnost
Naredite primer delovnega načrta, ki vsebuje vseh 8 omenjenih dejavnikov.

1.3 NADZOR EKIPE
Nadzor ekipe je proces nadzora delovanja, ki je pomemben predvsem zaradi doseganja zastavljanja
ciljev. Ravno tako nam omogoča, da izboljšamo področja delovanja, na katerih smo prepoznali slabosti,
kar nam omogoča, da naredimo ekipno delo tako dobro, kot ga lahko.

ZAKAJ MORA BITI EKIPNO DELO NADZOROVANO?
(QMD, 2006) : Dva glavna razloga za nadzor ekip sta:
• Pokazati, da timi izpolnjujejo svoje delovne obveznosti oz. da bi ugotovili, ali ekipe počnejo tisto,
kar morajo. (Dokazati)
• Da bi iskali možnosti izboljšanja delovnega procesa, s čimer bi ekipa delovala bolj učinkovito.
(Izboljšati)
Spremljanje timskega dela mora temeljiti na zavedanju, kaj točno se od tima pričakuje, kakšne rezultate
ali učinke je treba ustvariti. Kakovost in količino končnih rezultatov je treba navesti še preden ekipa začne
delati na določenem projketu. Akcijski koraki (glejte 1.2. SESTAVLJANJE AKCIJSKEGA NAČRTA) morajo
vključevati natančno opisane postopke in pravila, ki jih je treba upoštevati. (QMD, 2006)
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Activity
V delu svoje ekipe prepoznajte faktorje, ki jih morate nadzirati. Izdelajte seznam teh lastnost in se
odločite, kaj preverjajo:

A.
B.
C.
D.

Kvantiteta
Kvaliteta
Spoštovanje pravil in procedur
Izboljševanje učinkovitosti oz. zmanjševanje cene

Vstavite odgovore v tabelo:

FAKTORJI NADZORA

(QMD, 2006)

A, B, C ali D
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TEHNIKE NADZORA
Metode nadzora so različne in so odvisne od nadzorovanega dela ekipe. (QMD, 2006). V tem delu boste
našli povzetek glavnih tehnik, ki jih lahko uporabite pri nadzoru dela ekipe.

Opažanja
Sestanki

Povratna
informacija
/Kritika

Poročila
SPREMLJANJE
USPEŠNOSTI
EKIPE

Orodja
samonadzora

Intervju

Slika 3: Spremljanje uspešnosti ekipe

Opažanja
Opazovaje posameznikov med delom je najbolj pogost način nadzora. Vodjem ekip omogoča, da
vidijo, kako posamezniki opravljajo svoje delo in da ob tem popravijo morebitne napake. V nekaterih
organizacijah ga izvajajo prek video in avdio nadzora, kot je npr. snemanje telefonskih klicev v centru
za komuniciranje s strankami. (QMD, 2006)

Poročila
Napredek ekipe je mogoče opazovati tudi prek pazljive analize poročil, ki vsebujejo kvantitativne in
kvalitativne podatke o rezultatih in produktih v določenem časovnem obdobju. Ročno poročanje o
rezultatih lahko izvajamo v elektronski ali papirnati obliki. Vodja ekipe naj bi bil odgovoren za pripravo
poročila o delovnem procesu in rezultatih. (QMD, 2006)
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Orodja samonadzora
Zaposlene lahko prosimo, da uporabljajo orodja samonadzora, da sledijo svojemu napredku in
rezultatom. Dobri primeri tega so načrti projektov in seznami opravkov. Ta orodja olajšajo sledenje
dejavnostim in rezultatom v določenem časovnem obdobju in v skladu s pripravljenim načrtom.
Sezname opravkov, opremljene s komentarji, razlagami in popravki, lahko predstavimo zaposlovalcem
v rednih intervalih. Še eno koristno orodje samonadzora so dnevniki dejavnosti, ki so dnevniki, v katere
vsak član ekipe zapiše, kaj je počel na posamezen dan. (Rainmaker Thinking INC., 2019)

Aktivnost
Naredite primer seznama opravkov, uporabite spodnjo tabelo kot primer. Razmislite o kategorijah, ki
jih lahko dodate ali spremenite v tabeli, da dobite nujne informacije za nadzor vašega dela.

Naloga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odgovorna
oseba

Rok

Datum
realizacije

Opombe
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Intervju
Oseba zadolžena za nadzor mora redno izvajati individualne pogovore z vsemi člani ekipe in jih vprašati,
kaj so naredili od zadnjega sestanka. Intervjuji so priložnost, da poslušamo vsakega posameznika in
pridobimo številne informacije o delu posameznikov v ekipi. Ravno tako lahko preverimo, ali njihova
trenutna funkcija ustreza njihovim sposobnostim. (Rainmaker Thinking INC., 2019)

Kritika
Podajanje konstruktivne kritike je lahko izziv, sploh če izpostavlja šibkosti delavcev in področja, ki bi bila
lahko bolje izvedena. Kritika je ključna, če član ekipe ne izvede zahtevane naloge, je nezainteresiran ali
ima slab način časovnega načrtovanja ipd. Od vodij ekip se pričakuje, da pohvalijo dobre rezultate in
opazijo uspehe članov ekipe. (St-Aubin, 2018)
Po (St-Aubin, 2018) mora imeti učinkovita kritika (tako pozitivna kot tudi negativna) tri ključne
komponente:

Ključne
komponente
učinkovite kritike

Obnašanje

Rezultat

Naslednji koraki

Slika 4: Ključne komponente učinkovite kritike

•
•
•

Obnašanje: kritika se mora opredeliti do načina, na katerega se obnaša delavec in načina, s
katerim opravlja naloge, do odnosov delavca z drugimi delavci; pomembno je, da se
osredotočimo na obnašanje, ne na osebo.
Rezultat: razložite rezultate dejanj in dela zaposlenega, predvsem, kako vpliva na ekipo in
rezultate njenega dela
Naslednji koraki: pripravite specifična navodila o tem, kako naj delavec popravi napake, ki so
bile storjene.
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Scenarij
Primer:
Član ekipe si je postavil nerealne cilje za projekt. Tu je primer konstruktivne kritike, ki jo lahko podate:
Dobro si opravil delo na pripravi ciljev. Naredil si veliko in čisto v redu je, da nisi opravil vseh zastavljenih
nalog. (OBNAŠANJE)
Opazil sem, da vaša ekipa ni storila dovolj, čeprav je delala zelo trdo. (REZULTAT)
Mislim, da ste si zastavili previsoke cilje. Predlagam, da si na naslednjem projektu postavite manj
glavnih ciljev in več manjših. Dobro bi bilo, če bi bili cilji bolj merljivi in prilagojeni sposobnostim ekipe.
(NASLEDNJI KORAKI)

Aktivnost
Kako bi oblikovali konstruktivno kritiko delavca, ki ni opravil svoje naloge v roku in nima dobrega
razloga? Napišite kritiko, v kateri boste uporabili 3 ključne elemente konstruktivne kritike:

Sestanki
Sestanki osebja, če so organizirani redno (npr. mesečni interval), so dobra priložnost za izmenjavo
informacij med člani ekipe in med različnimi ekipami. Vsak član osebja bi moral dobiti priložnost, da
ostalim pove, kaj trenutno dela in kakšni so rezultati.
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1.4 NADALNJE BRANJE

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢

➢

25 Real Teamwork Tips for Managers :
https://www.sandler.com/blog/25-real-teamwork-tips-for-managers
See the 6 Steps You Need to Do to Create a Successful Team:
https://www.thebalancecareers.com/putting-work-team-together-1919250
Successful teamwork: A case study:
http://www.unice.fr/crookall-cours/teams/docs/team%20Successful%20teamwork.pdf
Teamwork: Situation Monitoring:
http://familymedicine.slu.edu/uploads/lectora/STEPPSmodules/SituationMonitoring/index.html
Teach Teamwork Situation Monitoring:
https://www.slideshare.net/AmandaMacchiMPH/teach-teamwork-situation-monitoring
How to Create an Effective Action Plan:
https://www.wikihow.com/Create-an-Effective-Action-Plan
Is the Work Getting Done? Five Ways to Monitor Employee Performance:
http://rainmakerthinking.com/is-the-work-getting-done-five-ways-to-monitor-employeeperformance/
Co-operative skills: what are they and why do we need them
https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2013/apr/19/cooperative-skills-whatare-they
Team management
http://www.businessdictionary.com/definition/team-management.html
How to execute corporate action plans effectively
https://biv.com/article/2011/12/how-to-execute-corporate-action-plans-effectively
Monitor the performance of a team towards successful achievement
https://www.sqaacademy.org.uk/pluginfile.php/42753/mod_resource/content/1/HTML_files/PD
Amanagement_02.htm
Is the Work Getting Done? Five Ways to Monitor Employee Performance:
http://rainmakerthinking.com/is-the-work-getting-done-five-ways-to-monitor-employeeperformance/
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SLOVAR
Delovni (akcijski) načrt: sosledje korakov, ki jih moramo narediti, oz. aktivnosti, ki jih moramo izvesti, da
bi bila naša strategija uspešna. Vsak delovni načrt ima tri osnovne elemente. (1) Specifične naloge: kaj
bo narejeno in kdo bo to naredil. (2) Časovni horizont: kdaj bo to narejeno. (3) Razdelitev virov: katere
vire potrebujemo za uresničitev specifičnih dejavnosti. Imenovan tudi delovni program. (Business
Dictionary, 2019)
Mejni datum: etapni cilji oz. stopnje, v katere razdelimo program dela ali projekt. Glavni cilj delitve je
nadzor nad delom. (Business Dictionary, 2019)
Kritika: proces, v katerem ocenjujemo naše delovanje, da bi izboljšali naše delo v prihodnosti.
Konstruktivna kritika je nujna v delovnem procesu in za preživetje vseh regulacijskih mehanizmov, ki jih
najdemo v živi in ne-živi naravi, ravno tako pa tudi v antropogenih sistemih, kakršna sta izobraževalni
sistem in ekonomija.
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TEMA 2 – GRADNJA EKIP

Definicija
Oblikovanje tima je proces oblikovanja dobro delujoče skupine delavcev, da bi dosegli boljše rezultate.
Vključuje različne postopke, katerih cilj je oblikovanje skupine, ki ima jasne cilje in jasno določene vloge.
Utemeljen je na različnih oblikah skupinskih interakcij, katerih namen je, da se člani ekipe spoznajo, se
naučijo sodelovanja in oblikovanja pozitivnih odnosov. (Fistaszek, 2015)

Ta sklop je razdeljen na tri dele:
2.1 Pomen oblikovanja ekipe
2.2 Veščine oblikovanja ekipe
2.3 Oblikovanje pozitivnega delovnega okolja (oblikovanje medsebojnega zaupanja)
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2.1 POMEMBNOST GRADNJE EKIP
Člane ekipe razdelimo po vlogah in njihovo delo je, da učinkovito delujejo na področju sodelovanja
med njimi, da bi dosegli skupne rezultate - sinergijo. (Fistaszek, 2015)
Sinergija ekipe
Definicija

“Sinergija je stanje, v katerem dve ali več stvari delujeta enotno v učinkovitem razmerju, katerega
rezultat je večji kot vsota posameznih vložkov.” (Business Dictionary, 2019)
Aristotel je dejal, da je celota večja od vsote njenih delov. Z drugimi besedami, skupina ljudi, ki deluje
skupaj, lahko doseže več kot posameznik. Vsota vseh doseženih rezultatov je večja, če zaposleni
sodelujejo učinkovito, kar je močan argument, da se posvetimo izboljšanju delovanja ekipe v nekem
delovnem okolju.
Povečana kreativnost
Proces oblikovanja ekipe izboljša njene sposobnosti deljenja idej, načinov reševanja problemov,
brainstrorminga številnih predlogov in orodij. Ekipa ponuja številne referenčne točke, pogled na problem
prek več perspektiv, več idej in večjo moč pri premagovanju ovir. Intenzivna izmenjava informacij in hiter
dostop do profesionalnih mnenj njenih članov imata pozitiven vpliv na intelektualni razvoj in pridobivanje
znanja. (Fistaszek, 2015)
Idealna ekipa
Cilj oblikovanja skupine je oblikovanje najboljše možne. Po (Fistaszek, 2015) moramo v tem procesu
upoštevati lastnosti idealne ekipe:

Slika 5: Elementi idealne ekipe
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Dobra komunikacijai
Visok nivo komunikacije omogoča, da člani dobro sestavljene skupine intenzivno komunicirajo, kar
pospeši dosego skupnega cilja.

Dobro vodenje
Idealen vodja ekipe je kompetenten pri vodenju njenih članov, ima avtoriteto in je oseba, ki ji člani
zaupajo. Učinkovit vodja lahko pokaže na jasne cilje, deli odgovornosti in motivira. Vedeti mora, kako
naj nagrajuje člane in kako naj pokaže na napake in neuspehe.

Jasni cilji
Opredelitev jasnih ciljev ekipe je eden najpomembnejših elementov. Vsaka ekipa potrebuje cilj, za
katerega si mora prizadevati.

Jasno opredeljene vloge
Konsistentna delitev vlog v ekipi pomeni, da uporabljamo najboljše v vsakem članu in s tem izboljšujemo
delovanje celotne ekipe in doseganje zastavljenih ciljev.

Kreativnost
V vsaki ekipi so zelo zaželeni kreativni posamezniki. Ti člani so znani po obilo domišljije, ustvarjalnosti in
objektivni perspektivi do zastavljenega problema.

Fokus na doseganje ciljev
Člani idealne ekipe so usmerjeni k doseganju ciljev. Vsak član mora vedeti, kakšen je cilj celotne skupine,
in mora stremeti k uresničenju zastavljenega cilja.

Dodana vrednost
Občutki gradnje, izdelave novih produktov, storitev, tehnoloških rešitev in procesov je lastnost, ki je
značilna za razvojno ekipo, pripravljeno na nove izzive, in za napredek.
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2.2 TEHNIKE OBLIKOVANJA EKIP
Oblikovanje timov običajno zahteva dodatne aktivnosti izven delovnega časa. Nujno je, da
organiziramo integracijski izlet, pošljemo zaposlene na konferenco, pripravimo posebne delavnice ipd.
Integracijske dogodke lahko organiziramo na več načinov, vendar ni lahko pripraviti nečesa
učinkovitega.

Namig
Oblika integracijskega oblikovanja ekipe naj upošteva okoliščine delovanja vaše ekipe. Nekatere
dejavnosti so bolj primerne za dobro delujoče ekipe, ki potrebuje navdih za nadaljnje delo, druge za
tiste, ki so v komunikacijski krizi.

(Steciuk, 2018)

(Steciuk, 2018) ponuja primere procesov oblikovanja ekip, ki jih lahko vodje uporabijo kot navdih.

Dogodek izven delovnega okolja
Zaključek pomembnega projekta, proslava uspeha, konec fiskalnega leta so priložnosti, ko lahko bolje
povežete ljudi v podjetju. Glede na vašo potrebo so primerni slavnostna prireditev, večerja v restavraciji
ali neformalen sestanek v lokalu. Izberite lokacijo, ki ustreza pričakovanjem in profilu dogodka, bodite
pozorni na meni, lokacijo, velikost objekta in koliko ljudi je lahko prisotnih, na namizne aranžmaje,
parkirišča, dostop do vrta ali terase ipd.

Delavnice mehkih veščin
Delavnice, na katerih oblikujemo ti. mehke veščine, kot so komunikacija, menedžment časa, empatijo
ipd., bodo pomagale pri izboljšanju odnosov s strankami in pri izboljšanju medsebojnih odnosov med
zaposlenimi. Specialistično delavnico lahko dopolnimo z integracijskimi elementi.

Igranje vlog
Igranje vlog spodbuja oblikovanje specifičnih kompetenc med člani ekipe. Zahteva sodelovanje v
imaginarnem svetu, ki je vključen v resnični svet, npr. ekipa Formule 1, džungla ali izmišljena država
(pravljična dežela). Posamezniki sprejmejo nove vloge in identitete (vodja države, oseba na nadzornem
svetu, pleme). Ekipa lahko na ta način vadi strateško razmišljanje, nenavadne načine reševanja težav,
pogajanja, delovanje v časovnem roku, komunikacijo v kontekstu celotne ekipe in kontekstu podskupin,
vključenih v igro. Igranje vlog lahko izvajamo v zaprtih prostorih ali na prostem.
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Športna tekmovanja
Dobra alternative dogodku v restavraciji je lahko skupna rekreacija na prostem. Športna tekmovanja
lahko vključujejo odbojko, gokart ali nogomet. Lahko postanejo cikličen dogodek (npr. letno kolesarsko
tekmovanje kot tradicija v podjetju).

Scenarij
Scenarij oblikovanja ekipe (Hansen, 2017)
Barantanje s sestavljanko

Čas: 1– 2 uri
Udeleženci: Štiri ali več manjših skupin
Orodja: Različna sestavljanka za vsako skupino

Pravila: Razdelite se na manjše, enako velike skupine. Vsaka skupina dobi sestavljanko enake
težavnostne stopnje. Cilj je, da vidimo, katera skupina prva konča s sestavljanko, vendar so nekateri
kosi pomešani v sestavljanke drugih ekip. Ekipa se mora odločiti, kako bo dobila te kose – skozi
pogajanja, trgovino, zamenjavo članov ipd. Karkoli se odločijo, morajo to storiti kot skupina.

Cilj: Ta dejavnost se osredotoča na sposobnost reševanja problemov in vodstvene sposobnosti.
Nekateri člani se bodo izpostavili, drugi umaknili, vendar je pomembno, da si zapomnimo, da mora
ekipa doseči konsenz pred svojo odločitvijo.
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2.3 OBLIKOVANJE POZITIVNEGA DELOVNEGA
OKOLJA
Ogromno dejavnikov vpliva na pozitivno delovno okolje. Le to ima velik vpliv na učinkovitost zaposlenih.
Mnogo lažje se je vključiti v svoje dolžnosti, ko k njim pristopimo pozitivno. Ta pristop pa je težak, ko
obstajajo spori in primeri ljubosumja na delovnem mestu.
Velik del življenja preživimo na delu, ne glede na to, ali smo zaposleni ali vodimo podjetje. Pomembno
je, da je ta element vsakodnevnega življenja povezan s pozitivnim, zadovoljivim in prijetnim. Če je
delovno mesto pozitivno, to lahko vidimo pri rezultatih podjetja. Čas, ki ga zaposleni porabijo za
opravljanje svojih nalog, je uporabljen bolje. Informacija o dobrem delovnem okolju pa bo pomagala
podjetju na delovnem trgu. V tem poglavju predstavljamo nekatere od najpomembnejših dejavnikov
pri oblikovanju pozitivnega delovnega ozračja. (Szymczyk, 2018)

Pozitivno
sporočanje

Prijaznost

Hvaležnost in
pozitivna kritika

POZITIVNO
DELOVNO OKOLJE

Praznovanja

Dobra
komunikacija

Posluh za nove
ideje

Gradnja
zaupanja

Slika 6: Elementi pozitivnega delovnega okolja

Dobra komunikacija
Dobra komunikacija ima močan vpliv na delovno okolje ekipe, kar se izraža kot motivacija za delovanje,
učinkovito sodelovanje in rezultati celotne ekipe. Pri kateremkoli sodelovanju je pomembno, da sledimo
glavnim načelom komunikacije (Glinska, 2019)
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V nadaljevanju predstavljamo študijo primera, v katerem osnovnih pravil dobre komunikacije niso
upoštevali. Posledice komunikacijskih napak vplivajo na delovne rezultate, nižajo motivacijo in
onemogočajo ohranjanje dobrega delovnega ozračja:

Scenarij
Študija primera (Glinska, 2019)
Sara dela v manjšem razvojnem podjetju. Njen nadrejeni je lastnik podjetja, David. Spoštujeta se in si
zaupata glede profesionalnih odločitev. Kljub temu pa se mora Sara z njim posvetovati tudi pri
najmanjših majhnih odločitvah. Tako je bilo od začetka sodelovanja in delodajalec ima podobna
pričakovanja tudi pri drugih zaposlenih.
Pogosto se čas odločitve zamakne, saj pogovor v danem trenutku ni mogoč. Pred časom je podjetje
zašlo v težave in David je postal nervozen in zajedljiv. Do spremembe je prišlo, ko je Sara sprejela – po
njenem mnenju – dobro odločitev za podjetje.
David je bil besen in jo je užalil pred drugimi zaposlenimi, češ da je nesposobna in neuka. Sara je bila
globoko užaljena in se počuti necenjena. Posledica tega je, da se je nehala truditi in je počasi izgubila
motivacijo do dela. Tiho je čakala na opravičilo.

Namig
Pogoste napake skupine v komunikaciji med delom:
• centralizacija odločitev
• nekonstruktivna kritika
• žaljenje
• ni konstruktivnega odziva
• umik, izogibanje odnosom
• nekonsistentna verbalna in neverbalna sporočila
• nejasne zahteve ali odgovornosti
• ni komunikacije o splošnih ciljih podjetja in strategijah
• nagrajevanje zaradi osebnih razlogov, ne zaradi objektivnih dosežkov

Hvaležnost in pozitivna kritika
Pozitivna kritika ali pohvala je komunikacijski postopek, katerega namen je prenesti pozitivno mnenje o
delu, ki ga je zaposleni opravil. Uporabljamo ga, da spodbujamo želeno obnašanje zaposlenih.
Sprejemanje je zalo pomemben element, ki vpliva na občutke sreče na delu. Cenjeni zaposleni so bolj
zadovoljni na delu, bolj sodelujejo in so bolj zvesti podjetju. (Hallis, 2015)
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Aktivnost
V nadaljevanju predlagamo nekaj načinov, kako lahko izrazite hvaležnost oz. podate pozitivno
oveno. Pomislite na specifične primere, ko bi lahko pohvalili svoje zaposlene ali sodelavce. Končajte
stavke:
•
•
•
•
•
•

Reči moram, da res veš …
Navdušen sem nad …
Rad delam s teboj, ker …
Vaša ekipa ne bi mogla biti uspešna brez tvoje …
Spoštujem način, kako si vzameš čas za …
Opazil sem, da si res dober/dobra pri …

Posluh za nove ideje
Potreben je, četudi se nam predlagana ideja ne zdi primerna oz. je napačna. Člani ekipe bi morali ceniti
inovativnost drugih in njihova mnenja. Včasih prek brainstorminga dobimo res dobre ideje.
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Gradnja zaupanja
Zaupanje med zaposlenimi in člani ekipe spodbuja medsebojno spoštovanje in sodelovanje. To bo
gotovo vplivalo na delovno ozračje v podjetju, kar ima za številne zaposlene ključno vlogo. Bolje se
počutimo na delu, raje se lotevamo nalog. Obstajajo določena pravila, ki jim moramo slediti, da
pridobimo zaupanje delavcev in sodelavcev: (Szymczyk, 2018)

O drugih govorite
pozitivno

Bodite
dosledni

Ne razširjajte
govoric

Gradnja zaupanja
Priznajte
napake
Ne bodite
sebični

Bodite iskreni

Slika 7: Pravila gradnje zaupanja

•

•

•

•

Konsistentnost
Bodite konsistentni pri tem, kar rečete in naredite. Če ste obljubili, da boste nekomu pomagali,
se ne pretvarjajte, da ste pozabili; če in ko ugotovite, da tega ne boste mogli storiti, povejte, da
se lahko sodelavec izogne problemom. Ne govorite, temveč naredite. Vaše besede morajo
slediti dejanjem in obratno. Dobro je, da se tega zavedamo, ko si pridobivamo in ko ohranjamo
zaupanje na delovnem mestu.
Ne razširjajte govoric
Govorice so neformalni vir informacij in njihova prisotnost je lahko rezultat premajhnega
dostopa do informacij v ekipi. Slabša je formalna komunikacija v podjetju, več je govoric.
Nenatančna sporočila, ki izhajajo iz osebnih predvidevanj, izvirajo iz nezanesljivih virov in lahko
škodijo drugim.
Govorite pozitivno o drugih
Tudi to je povezano z govoricami. Če že želite govoriti o drugih, govorite izključno pozitivno. Naj
vas ne bo strah nekomu povedati, da dobro opravlja svoje delo, da je lepo oblečen ali da ima
lepo frizuro. (Szymczyk, 2018)
Bodite iskreni
Nihče ne mara lažnivcev. Ne morete jim zaupati. Bodite iskreni do sodelavcev in pričakujte
enako od njih. To velja tako pri morebitnem skrivanju napake pri delu ali pa pri razlagi vašega
zamujanja. (Szymczyk, 2018)
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•

•

Ne bodite sebični
Če ste del ekipe ne pozabite, da v njej niste sami. Če govorite o dosežkih, si jih ne lastite sami,
temveč uporabljajte besede mi ali naše. Ne poveličujte se, težko zaupamo nekomu, ki v se v
procesu skupinskega dela imenuje za najboljšega delavca, zaradi katerega vse deluje.
Zapomnite si, da imajo tudi vaši sodelavci pozitivne lastnosti. Četudi ste prepričani, da ste nekaj
storili bolje, to zadržite zase. Seveda to ne pomeni, da morate biti tiho, če ste vse storili sami in
so se drugi dolgočasili. Toda če se je to zgodilo, se najprej pogovorite s sodelavci. (Szymczyk,
2018)
Priznajte napake
V življenju se pogosto zgodi, da naredimo napake ali sprejmemo slabe odločitve. Do tega
imamo pravico, saj nihče ni nezmotljiv, napake pa so pogosto pot do izkušenj – če se iz njih
učimo. Seveda moramo priznati napake na pravi način. Ne bodite agresivni, ne opravičujte se
prek zunanjih faktorjev. Do napake se obnašajte, kot da je popolnoma naravna, saj se lahko
zgodi vsem, in pokažite, da ste jo sposobni popraviti sami. (Szczepan, 2011)

Pozitivno sporočanje
Moč besed je ogromna. Pozitivno sporočanje pomeni uporabljanje kratkih besedil, citatov ali besed
prežetih z optimizmom. Če izberemo tak način komunikacije, je bolj verjetno, da bo naš poslušalec prejel
sporočilo ali konstruktivno kritiko. Dnevna komunikacija bi morala biti utemeljena na pozitivnih odnosih.
(Whalen, 2017). Pozitivno sporočanje lahko uporabimo kot motivacijo zaposlenih na delovnem mestu.

Slika 8: Primer pozitivnega sporočanja
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Praznovanje
Dobro je, da si vzamemo čas za proslavljanje z delavci, naj bo to proslava uspeha podjetja ali pa
posameznikov rojstni dan. Vsaka zmaga (velika ali majhna) bi morala biti priložnost za motiviranje ekipe
za nadaljnji trud. (Hallis, 2015)

Prijaznost
Prijaznost v komunikaciji med člani ekipe ni le manifestacija osebne kulture ampak tudi element
marketinške komunikacije podjetja. Ko jo pravilno uporabimo, lahko močno povečamo kanon vrednosti
podjetja. Lahko bi rekli, da prijaznost stane malo, a prinese veliko.
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2.4 NADALNJE BRANJE

➢
➢

➢
➢
➢
➢

Important Steps when Building a new Team:
https://hr.mit.edu/learning-topics/teams/articles/new-team
10 Clever Team Building Techniques You Need to Try With Your Team:
http://blog.pekininsurance.com/business/clever-team-building-techniques-you-need-to-trywith-your-team
5 Ways to Create a Positive Work Environment:
https://www.liquidplanner.com/blog/5-ways-to-create-a-positive-work-environment/
Benefits of Teambuilding:
www.innovativeteambuilding.co.uk/benefits-of-teambuilding/
Important Team Building Skills That Employers Value :
https://www.thebalancecareers.com/list-of-team-building-skills-2063772
How to Build a Successful Team:
www.wikihow.com/Build-a-Successful-Team

SLOVAR
Sinergija – stanje v katerem dve ali več stvari delujejo skupaj v sožitju, kar proizvede rezultat, ki je večji
kot vsota posameznih vložkov. Izražena tudi kot “celota je večja kot rezultat seštevka posameznih delov”.
(Business Dictionary, 2019)
Oblikovanje ekipe – 1. Filozofija dela, v kateri so delavci razumljeni kot člani medsebojno odvisnih ekip,
ne pa kot posamezni delavci. 2. Sposobnost prepoznavanja in motivacije posameznih zaposlenih k
oblikovanju ekipe, ki ostane enotna, deluje enotno in dosega enotne rezultate.
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TEMA 3 – FLEKSIBILNOST IN PRILAGODLJIVOST
Prilagodljivost in fleksibilnost sta dve izmed najpomembnejših kvalitet, ki jih delodajalci iščejo pri
zaposlenih 21. Stoletja. Delodajalci imajo visoka pričakovanja glede kakovosti zaposlenih, povezanih s
prilagajanjem spremembam, ker slednje pomembno vpliva na učinkovitost njihovega dela.
Ko govorimo o prilagajanju spremembam, se ne moremo izogniti medčloveškim odnosom v timu.
Komunikacija med člani skupine mora temeljiti na spoštovanju, podpori in medsebojni pomoči.
Spremembe so možne samo v timu, kjer vlada pozitivna, spodbudna in sodelovalna komunikacija.

Figure 9: Imate tudi načrt B? (SI21, 2015)

3.1 PRILAGAJANJE SPREMEMBAM
Prilagodljivost in fleksibilnost sta dve ključni spretnosti, ki posamezniku, skupini ali organizaciji omogočata,
da se prilagodi ali spremeni tako, da najbolje zadovolji potrebe situacije ali okolja, venar med njima
obstaja razlika (glej Pojmovnik).

KAJ ŽELIJO DELODAJALCI
Delodajalci želijo (Univerza v Bradfordu, 2019), da so prosilci zmožni pokazati, da se lahko prilagodijo
spremenljivim okoliščinam in okolju ter, da so sposobni ustvariti nove ideje in koncepte. Želijo si ljudi z
osebnim zaupanjem, da se pozitivno odzivajo na spremembe in nove načine dela. Še več, želijo si ljudi,
ki so se pripravljeni soočiti z izzivom soočanja z neznanim in pokažejo, da se znajo spoprijeti z novim in
nepričakovanim.
Analiza zaposlitvenih oglasov (Univerza v Bradfordu, 2019) kaže, kako delodajalci opisujejo te lastnosti,
ne da bi uporabili besedi “fleksibilen” ali “prilagodljiv”:
•
•
•
•
•

“Pozitiven “zmorem” odnos in pripravljenost izkoristiti priložnost.”
“Želimo, da pokažete dinamičen pristop.”
“Iščemo ambiciozne diplomante, ki se lahko hitro in energično odzovejo na vsako težavo, s
katero se soočajo…”
“Iščemo diplomante, ki imajo pravi odnos do sprememb…”
“…se pozitivno odzivajo na spremembe, izzive ter priložnosti, ki jih prinašajo”
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Activity
Kaj dela osebo prilagodljivo / fleksibilno?
Odgovorite individualno, nato se pogovorite v parih. Primerjajte odgovore in razmislite, kateri
odgovori so bolj fleksibilni.
Vprašajte se, kako bi se odzvali na spodnje situacije …
•
•
•
•

Bi lahko zamenjali 3 različne službe v petih letih ali bi se raje držali ene službe?
Če bi vam nadrejeni rekel, da morate v tujino na služben sestanek, bi šli?
Če delate na eni zadevi in bi vam nadrejeni rekel, da jo opustite ter začnete z drugim opravilom,
bi to storili?
Predstavljajte si, da ste organizator dogodka in bi vam oseba, ki bi imela glavno predstavitev,
15 minut pred začetkom dogodka sporočila, da ne bo prišla. Kaj bi storili v taki situaciji?

Fleksibilnost in prilagodljivost se kažeta skozi različne spretnosti (Slika 13). Pri ocenjevanju prilagodljivosti
in fleksibilnosti, lahko delodajalci iščejo nekoga, ki (Univerza v Bradfordu, 2019):
•
•
•
•

se lahko odziva s pozitivnim odnosom in pripravljenostjo na učenje novih načinov, da bi dosegli
cilje in objektivnosti (dovzetnost),
poseduje intelektualno fleksibilnost, kar pomeni, da je nekdo, ki je sposoben prikazati in lahko
vključi nove informacije in iz njih sklepa, ter nekdo, ki lahko iz podrobnosti preide na širšo sliko,
aktivno išče nove načine in ima samozavest da improvizira ali eksperimentira (kreativnost),
Je sposoben prilagoditi slog dela ali metodo pristopa, da zadovolji potrebe situacije
(sprememba vodenja).

Figure 10: Pozitivni odnosi(Grone, 2019)

Elementi fleksibilnosti in
prilagodljivosti
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fleksibilnost
Kreativnost
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Slika 11: Elementi fleksibilnosti in prilagodljivosti (Univerza v Bradfordu, 2019)

Nekateri ljudje so prilagodljivi po svoji naravi. Odprti so za spremembe, še več, spremembe iščejo, saj jih
jemljejo kot izziv, spremembe pa jih motivirajo in aktivirajo. Ne Marajo rutine, niso osebe s seznamom
opravil in natančnimi načrti, ampak živijo spontano in se uspešno spopadajo z nepričakovanimi
situacijami.

Namig
Vedno se lahko naučite ali izboljšate svojo fleksibilnost ter prilagodljivost s pomočjo the pristopov:
•
•
•
•
•
•

iščite pozitivne načine za spremembe (raje recite “da” kot “ne” kot prvi odgovor),
pokažite pripravljenost za učenje novih metod, postopkov ali tehnik,
prehod iz problematičnega razmišljanja (analiza situacije) k ciljnemu razmišljanju (iskanje
rešitve),
uporabite nove načine prilagajanja spremembam (spremenite strategijo, ne cilja),
ustvarite ideje za povečanje učinkovitosti sprememb,
prilagodite svoje prioritete v skladu s spremembami.

KAKO NAREDITI FLEKSIBILNOST VIDNO?
Ne morete le reči “Lahko se prilagodim situaciji” ali “Sem fleksibilen v svojem načinu dela”, ampak
morate slednje dokazati z dajanjem ustreznih primerov. Tukaj jih je nekaj primerov:
•
•
•

Življenje v tujini (študiranje, mobilni program ali zahteve trenutne službe)
Uravnovešenje dela z novimi študijskimi obveznostmi
Delo ali življenje z ljudmi različnih starosti in kultur
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•

Različne delovne izkušnje, zlasti pripravništvo, prostovoljno delo, usposabljanje na delovnem
mestu

Aktivnost
Pomislite na primer, ko ste se morali prilagoditi spremembi, in analizirajte situacijo z uporabo tehnike
STAR (Univerza v Bradfordu, 2019), da jo opišete. Naslednji primer je lahko koristen (glejte spodnjo
študijo primera).

S

Določite situacijo in začnite z drugo nalogo, ali bi to storili? (kje ste bili; kaj ste delali; kakšen je
bil kontekst)

T

Prepoznajte nalogo (kakšen je bil vaš cilj; kaj je bila težava)

A

Opišite svoje dejanje (bodite jasni, kaj ste storili)

R

Označite REZULTAT, ki ste ga dosegli (kakšen je bil rezultat vaših ukrepov, kaj ste dosegli)

Scenarij
Študija primera: Nadrejeni vas povabi na sestanek, da vas seznani o delu na novem projektu
naslednjega delovnega dne. O novem projektu še nimate nobenih infpormacij.

Case study: The manager invites you to a meeting to inform you that the following day you will start
working on a new project. You do not have any information about the project yet.
S

DOLOČANJE SITUACIJE
Nadrejeni želi, da jutri začnem z delom na novem projektu.

T

PREPOZNAVANJE NALOGE
Trenutno delam na treh različnih projektih in sledim mnogim rokom. Nov project se ni pojavil v
pravem trenutku. Za nov project nimam časa.

A

OPIS DEJANJA (kaj bi storil)
•
•
•

Vprašajte za informacije o projektu. Natančno preberite informacije o projektu in
določite prve korake implementacije.
Le pomembni roki trenutnega projekta bodo uresničeni, ostali, nekoliko manj
pomembni, bodo prestavljeni.
Sprejmite, da boste delali na novem projektu, če ne bo povzročile škode obstoječim
projektom. V nasprotnem primeru predlagajte nadrejenemu alternativne rešitve (na
primer, da prevzamete le del odgovornosti/naloge na novem projektu).
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R

OZNAČITE REZULTAT, KI STE GA DOSEGLI (kaj bi bil rezultat)
Temelji za nov project so bili vzpostavljeni. Hkrati pa ostali projekti niso izgubili na kvaliteti.
Pokazal sem, da se lahko prilagodim novim situacijam z namenom, da dosežem višji cilj
podjetja.

Aktivnost
Preizkusite svoje sposobnosti! (Employement service, 2019)
Poiščite vprašalnik vprilogi 2.
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3.2 SPOŠTOVANJE PRI SKUPINSKEM DELU
Tim se vedno razvija iz skupinskega dela. Razvoj tima poteka na več ravneh. Najnižja raven predstavlja
raven odvisnosti, sledi faza merjenja moči, nato faza konsolidacije notranje strukture ter faza vzajemnosti.

Slika 12: Ravni razvoja skupinskega dela (Wikipedija, 2018)

Na najnižji ravni se najpogosteje postavlja vprašanje: “Ali me bodo sprejeli?” “Ali se bom lahko
uveljavil?”Vzpostavljen je avtoritaren vodja.
To zmanjšuje negotovost članov, razvoj pa preprečuje doseganje višje ravni dokler se drugi v skupini ne
začnejo potegovati za položaje v skupini. Merjenje moči med člani skupine poteka tako navpično kot
vodoravno.
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Člani si prizadevajo vzpostaviti potrebo po varnosti. Želja po sodelovanju se razvije pozneje. Ko se
skupina začne oblikovati kot celota, meje med člani izginejo, vsi doživljajo “isto” in oživljajo proctor
raznolikosti. Moč ji daje skupinska usmeritev, skupna naloga dela, ki za svojo realizacijo zahteva
raznolikost svojih članov. Poleg upravljanja različnih mnenj, je potrebno urediti tudi medsebojne odnose.
Raven funkcionalnosti doseže najvišjo raven le v tisti skupini, ki spoštuje in podpira posebne razlike med
člani in razumno išče prednost v funkcionalni povezanosti raznolikosti. (Wikipedija, 2018)
Spodbujanje medsebojenga spoštovanja bo pomagalo (Martinelli, 2018)
• zmanjšati konflikte in težave, posledično stress na delovnem mestu,
• povečati produktivnost, znanje in razumevanje.
Ko se medsebojno razumevanje in spoštovanje povečujeta, medtem ko se stress zmanjšuje, se bo
povečevala izmenjava idej, kar bo povečalo znanje in inovacije podjetja.
Vsi uslužbenci morajo biti pozorni na:
• Učinkovito obvladovanje svoje jeze
• Vedno vljudno komuniciranje (uporaba asertivne komunikacije)
• Spodbujanje in pomoč drug drugemu.
• Izogibanje presojanja drugih

Vprašanje
Kako okrepiti spoštovanje v ekipi? (pogovorite se)

Aktivnost
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Slika 13: Kako vključiti “drugačnega” sodelavca v delovno ekipo

Predstavljajte si, da eden izmed vaših sodelavcev ni sprejet v delovno ekipo, ker je zelo drugačen od
ostalih v delovni ekipi. Razmislite o petih možnostih, kaj lahko storite, da bi ga ekipa sprejela!
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3.3 ZANESLJIVOST V DELOVNI EKIPI, PODPORA IN
POMOČ DRUGIM
Dinamično in kompleksno organizacijsko okolje zahteva, da ekipa reši težke koordinacijske procese, ki
vključujejo posamezne kognitivne, motivacijske, čustvene in vedenjske vire. Ti procesi so ciklični in
vzajemni – kadar skupinski procesi sovpadajo z okoljsko posredovanimi nalogami, je ekipa učinkovita.
Učinkovitost ekipe je dinamičen process in je odvisen od stopnje zanesljivosti, podpore ter pomoči
drugim znotraj ekipe.

Slika 14: Ekipno sodelovanje (Brezovnik, 2011)

Activity
Poglejte zgornjo sliko in znotraj para/skupine razpravljajte, kaj predstavlja?
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Ekipno delo:
Biti zanesljiv
Pokazati
predanost

Doseči roke

Biti točen

Biti
konsistenten

Izpeljati do
konca

Slika 15: Kaj je zanesljivost? (Janowiak, 2017)

Sodelovanje in podpora med člani skupine sta uspešni, če so cilji jasno postavljeni (kaj želimo doseči
znotraj ekipe), prav tako vizija, strategija dela in natančno profilirane vloge ter jasno opredeljene naloge
vseh članov (vključno s prevzemom vodenja ekipe). Učinkovita ekipa skupaj išče rešitve, o morebitnih
sporih in spornih vprašanjih se pogovarja odprto. Konflikti veljajo kot pobuda za nadaljno razpravo in
ukrepanje.
Komunikacija mora biti spontana, odprta, oblikovan je vsestranski način komunikacije (navpična,
vodoravna, krožna, verižna, itd.), na podlagi katerega se ustvari učinkovit delovni process. Vsak član
lahko izrazi svoje mnenje, o katerem skupina razpravlja. V uspešnem timu prevladuje strpna klima, vsi
člani so vključeni v process dela, kar je osnova za doseganje splošnih prednosti takšne oblike dela.
Razvija se tudi spodbujanje medsebojnih odnosov.
Kritike ali komentarji članov ekipe niso sprejeti kot osebni napad, temveč se podajajo konstruktivno in so
namenjeni odstranjevanju over, ki bi ekipi preprečevale doseganje določenega cilja. Člani ekipe tudi
kritično ocenjujejo svoje dosežke in po potrebi popravljajo način in potek dela.

Namig
Ovire za učinkovito delovanje skupin so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neučinkovito načrtovanje ciljev.
Pomanjkanje komunikacije.
Osebni konflikti (nezaupanje, osebna introvertiranost, pomanjkanje empatije itd.).
Pomanjkanje spoštovanja do drugih članov ekipe lahko privede do konfliktov, saj ljudje, ki
imajo težave z drugimi v ekipi, vodijo v destruktivnost ekipe.
Prepuščanje odgovornosti drugim.
Razpravljanje in ne reševanje problematične situacije.
Problem nejasno opredeljenih vlog (kdo je kdo, občutek pripadnosti timu).
Odkrivanje strahu in osebnega tveganja za posameznike v timu.
Brezposelnost članov zaradi dela, niso pripravljeni vložiti veliko truda v uresničevanje ciljev, da
bi zadovoljili tako njihove interese kot interese organizacije.
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•

•
•
•

Pomanjkanje zaupana med člani skupine. Člani so nameščeni v smeri naloge in vizije ekipe, k
vzajemnemu preverjanju in zaščiti lastnih interesov. Ker si med seboj ne zaupajo, to otežuje
skupno komunikacijo, saj pogosto pride do nerazumevanja informacij in zaviranja v
komunikaciji.
Premajhna podpora vodstva.
Slaba usposobljenost za timsko delo.
•
Neprimerni notranji procesi (komunikacija, spremljanje uspešnosti, medsebojni odnosi,
vodstvo, koordinacija in organizacija).

Activity
Razpravljajte o možni oviri, ki bi se lahko dogodila in razložite, kako bi bila ta težava z večjim
sodelovanjem med člani tima lahko rešena.

Slika 16: Vsaka ovira je lahko premagana (Olivera, 2019)

Aktivnost
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Testiraj svoje sodelovalne spretnosti (Služba za zaposlovanje, 2019)
Vprašalnik se nahaja v Prilogi 3.
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3.4 NADALNJE BRANJE

➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

How Well Do You Handle Change? The Benefits of Being Adaptable:
https://www.business.com/articles/how-well-do-you-handle-change-the-benefits-of-beingadaptable/
How to Demonstrate Adaptability on the Job:
https://work.chron.com/demonstrate-adaptability-job-15407.html
Flexibility:
https://www.thebigchoice.com/graduate-jobs/careers-advice/flexibility
The Definition of Adaptability in the Workplace:
https://woman.thenest.com/definition-adaptability-workplace-14904.html
Survey: workability index:
https://wlguidance.wixsite.com/toolbox/blank-ja3wj
Importance of respect in the Workplace:
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/importance-of-respect-in-the-workplace/
10 Tips For Handling Change in the Workplace:
https://www.quickbase.com/blog/10-tips-for-handling-change-in-the-workplace
Teamwork: Being Reliable:
https://www.conovercompany.com/teamwork-being-reliable/

SLOVAR
Prilagodljivost (Bridge, 2018) je zmožnost spreminjanja iz enega obstoja v drugega. To bi lahko pomenilo
spremembo navad glede na okolje, v katerem se nahajate. To bi bilo lahko tudi, ko ne morete spremeniti
načina dela niti po tem, ko se je dejansko delovno mesto spremenilo, kar pomeni, da se ne morate
prilagoditi v svojem novem delovnem okolju.
Fleksibilnost (Bridge, 2018) je bolj podobno upogibanju nečesa oprijemljivega. Kot sposobnost upogiba
telesa ali zmožnost spreminjanja togega urnika. Če drevo ne bi bilo fleksibilno, bi se ob večjih vetrovih
zlomilo. Če čevlji niso fleksibilni, bi bilo v njih morda težko hoditi.
Spoštovanje je kategorija socialne interakcije, ki se izraža v dostojanstvu posameznika. Pojem
spoštovanja temelji na normah moralnosti, splošne culture in strpnosti ter se ne kaže le na ravni
odgovornosti, temveč tudi kot notranji motiv. (Psihologija in psihiatrija, 2019)
Zaposljivost (ETSC – The Education and Training Service Centre, 2019) “Kompetence (odnos do veščin in
vedenja, ki jih potrebujete za vstop, bivanje in napredovanje v svetu dela ter pri dnevnih I osebnih
dejavnostih.
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TEMA 4 – DELOVNI STILI
Delovni stil je temelj na katerem podjetja danes uspešno poslujejo, rastejo. Znotraj podjetja se običajno
nahajajo delavci z raznovrstnimi delovnimi slogi.
Če bi v podjetju vsi imeli samo določen način dela, vzemimo za primer analitični in načrtni pristop
opravljanja nalog in snovanja novih idej, bi bila rast podjetja morda ogrožena, saj ta tip dela rad
zanemarja pomembnost novih idej. Še več, tudi če bi podjetje samo podpiralo širok pogled na delo,
strategičnost in intuativnost, bi projekt brez načrtovanja zagotovo zaostajal pri rednem oddajanju nalog,
saj je to šibka točka tega sloga dela. Nobena izmed teh načinov vodenja ne podpira dolgotrajne rasti
podjetja. (Tate, 2015)
Raznolikost delovnih navad nam omogoča dinamičnost na delovnem mestu, vendar je lahko tudi vir
nestrinjanja in prepirov. Delodajalec ima pomembno nalogo pravilno presoditi in razdeliti, tudi prilagoditi
delo glede na delovne navade in stile. Delovni stil vsakega delavca nam pomaga pri načrtovanju
akcijskega načrta, ter pri učinkovitem izvajanju nalog.

Slika 17: S pomočjo različnih delovnih stilov je lahko ekipa v ravnovesju. (Torres, 2019)
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4.1 OCENA DELOVNIH STILOV
TIPI DELOVNIH STILOV

"Pri pokru imamo izraz »tells« (nakazovanje). To so ponavljajoči vzorci za katere kot igralec upamo, jih bo
nasprotnik izvajal. Lahko so tudi fizični znaki, ki jih ocenjujemo pri nasprotniku in tako ugotavljamo kaj ima
v roki. Pri delu uporabljamo podoben pristop ugotavljanja stil delovnega toka." (Quality improvement,
2019)

Namig
Pri hitrem prepoznavanju delovnih stilov sodelavcev, so lahko naslednja vprašanja v pomoč:
•
•
•

Ali sodelavec pošilja dolga elektronska sporočila ali je pri pisanju njih redkobeseden?
Ali sodelavec konsistentno zaključuje naloge pred iztekom roka, čaka do zadnje minute ali
celo zamudi rok za oddajo?
Ali sodelavec izrazito uporablja telesno govorico ali jo kontrolira?
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Slika 18: 4 osnovni tipi delovnih stilov (Quality improvement, 2019)
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Delovne stile lahko razdelimo v štiri glavne tipe: analitični, gonilni, podporni in izraziti.

Slika 19: Značilnosti delovnih stilov (Quality improvement, 2019)

KATERE SO PREDNOSTI VSAKEGA DELOVNEGA STILA?
Prednosti logičnega, linearnega in podatkovno usmerjenega stila so logično procesiranje, analiziranje
podatkov ter dobro reševanje kompleksnih težav. Orientirani so na zastavljen cilj, ki zagotavlja učinkovito
delo in rezultate.
Prednosti delovnega stila, ki je organiziran, načrtovan in osredotočen na podrobnosti so, da razvijajo
strukturo dela in natančnost, kar zagotavlja pravočasno oddajo nalog.
Prednosti podpornega, ekspresivnega in emocionalnega stila dela so v podpiranju in spodbujanju
pozitivnih medsebojnih odnosov, podpirajo tudi interakcije v skupini. Dobre so pri procesu pogajanja.
Zagotovile bodo, da se vsako posamezno idejo učinkovito vpelje v proces dela in delovne naloge.
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Obsežen pogled na nalogo, združevanje in idejno naravnan stil dela imajo prednosti pri ustvarjanju novih
rešitev in vnašanju novih raznovrstnih idej. Pomagajo pri raznolikosti idej in njihovem načinu izvajanja, kar
bo zagotovilo napredek.
OCENA DELOVNIH STILOV
Vsak ima svoj način dela, vedeti katerega imamo mi in katerega sodelavci je zelo pomembno, saj tako
izboljšamo razumevanje znotraj ekipe ter efektivnost pri delu.

Aktivnost
Odkrij svoje prednosti. Kateri delovni stil ti ustreza?
Najdi vprašalnik v prilogi 4.
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4.2 PRILAGAJANJE NALOG DELOVNIM STILOM
Sedaj smo seznanjeni z posameznimi tipi delovnih stilov, prav tako smo ocenili njihove prednosti pri delu.
Ne glede na uporabo posameznega delovnega stila, se moramo zavedati, da posameznik v sebi po
navadi nima le enega, pač pa se stil lahko spreminjajo glede na delovno okolje kjer se posameznik
nahaja.

Aktivnost
5 namigov za ravnanje z različnimi stili dela med zaposlenimi (Insperity, 2019):
1. Prilagoditev delovnemu stilu sodelavcev
Kot vodja imamo nalogo, da svoj stil prilagodimo sodelavcem, saj bomo od slednjih tako
dobili največ rezultatov, saj se ljudje dobro odzivajo na ljudi, ki reflektirajo njihove delovne
stile.
2. Postavi pravo osebo na pravo delovno mesto
Kot vodja imamo nalogo, da razumemo stil dela sodelavcev. Dodeliti pravo delovno mesto
in pravo delovno okolje je zelo pomembno pri doseganju odličnosti pri delu in prav tako za
samo podjetje.
3. Postavi jasno vizijo za ekipo
Obvladovanje zahtevnih vedenjskih situacij – kot sta vsiljevanje idej ali prekomerno
analiziranje – zahteva več časa v načrtovanju, postavljanju pravil ter komuniciranju.
Pomembno je, da upoštevamo prednosti zaposlenega in njihovo energijo usmerimo v
skupne cilje, da bomo uspešno dosegali rezultate.
4. Drugačno ni slabo
Drugačnost moramo sprejemati kot izziv in priložnost za ustvarjanje, izboljšave ter napredek,
ne pa kot oviro ali težavo. V posamezni ekipi je dobro imeti mešanico delovnih stilov.
5. Začni razumeti različne delovne stile svojih zaposlenih
Izrednega pomena je razumeti karakteristike delovnega stila zaposlenih ter kaj jih motivira.
To je prvi korak pri učinkovitem timskem delu.
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4.3 IZDELAVA AKCIJSKEGA NAČRTA
S prepoznavanjem raznolikosti delovnih stilov naših zaposlenih, odkrivanjem prednosti teh delovnih stilov
ter zagotavljanjem različnih delovnih stilov pri posamezni nalogi tiči prava vrednost raznolikosti delovnih
stilov. Hkrati spodbujamo svojo ekipo ter podjetje k inovacijam, rasti ter trajnosti.
Pri naslednjem delovnem timu, ki ga vodite ali sodelujete, zagotovite, da so predstavljeni različni načini
dela. Realno morda nimate osebe, ki bi predstavljala vsakega od štirih delovnih stilov, vendar lahko
zagotovite, da je njihov pristop in razmišljanje predstavljeno tako, da postavite to serijo vprašanj o
projektu (Quality improvement, 2019):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaj je cilj?
Kdaj je rok?
Kakšni podatki ali dejstva so potrebni?
Kakšna metodologija in orodja bodo uporabljena za ocenitev uspeha?
Kako bo naloga implementirana?
Kako bo naloga končana? Je potreben načrt? Kako bo izgledal načrt? Kaj bo načrt vseboval?
Kako bodo informacije o projektu komunicirane?
Kdo so ciljne / interesne skupine?
Kdo še mora biti vključen?
Kdo te lahko podpre pri uresničevanju ciljev nalog?
Kakšne so vrzeli med tem, kje ste danes, in kje želite biti na koncu naloge?
Zakaj je ta naloga pomembna za ekipo in organizacijo? Kakšen bo glavni učinek naloge? Kdo
bo imel od tega koristi?
Katere grožnje lahko predvidite, da jih bo treba obravnavati, ko izvajate to nalogo?

Scenarij
Z odgovori na ta vprašanja lahko oblikujete lasten delovni akcijski načrt za določeno nalogo / projekt.

Študija primera:
Kako bi naloge razdelili spodaj v tabeli, da bi dosegli najboljši rezultat?
Napišite v tabelo kdo je odgovorni za projekt, kdo podpira sodelavce in kdo razdeli delo vsakemu
posamezniku. Dodajte tudi cilje in rok oddaje.
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Scenarij
V delovni skupini imamo oblikovalca, vodjo projektov, strokovnjaka s področja 1 in strokovnjaka s
področja 2. Vsak član ekipe ima drugačen stil dela.
Stil dela članov ekipe:
•
•
•
•

Oblikovalec: Izraziti
Vodja projekta: Gonilni
Strokovnjak s področja 1: Analitični
Strokovnjak s področja 2: Podporni

Delovna skupina mora zasnovati nov inovativen izdelek.
Kako bi naloge razdelili spodaj v tabeli, da bi dosegli najboljši rezultat?
Napišite v tabelo kdo je odgovorni za projekt, kdo podpira sodelavce in kdo razdeli delo vsakemu
posamezniku. Dodajte tudi cilje in rok oddaje.
Delo

Cilj

Informativna
oseba

Podporna
oseba

Zbiranje idej za
projekt

Zagotavlja da je
izdelek inovativen

31.8.2019

Izbira pravih idej
za izdelek

Zagotavlja da je
izdelek inovativen

15.9.2019

Načrtovanje
dizajna izdelka

Zagotavljanje
efektivnega
razvoja izdelka

15.9.2019

Izdelava izdelka

Izdelava
izdelka

dizajna

31.10.2019

Testiranje
izdelka

Zagotoviti najvišjo
kakovost izdelka

30.11.2019

Izboljšave
izdelka

Izboljšati izdelek

31.12.2019

Nadzorovanje
dejavnosti

Zagotoviti da vse
teče kot po maslu

Sprotno delo

Slika 20: Akcijski načrt

Končni
rok/rok
oddaje

Končni
rok/rok
oddaje

Datum
realizacije
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4.4 NADALNJE BRANJE

➢
➢

➢

DICS Personality types:
https://www.discprofile.com/what-is-disc/overview/
MBTI Personality type:
https://www.myersbriggs.org/home.htm?bhcp=1, https://www.myersbriggs.org/my-mbtipersonality-type/take-the-mbti-instrument/
How to Create an Effective Action Plan:
https://www.wikihow.com/Create-an-Effective-Action-Plan

SLOVAR
Delovni stil je način mišljenja, strukturiranja, organiziranja in izpolnjevanja zastavljenega delo. (Tate, 2015)
Prilagoditev je majhna sprememba, ki je narejena na nekaj, kot je stroj ali način, kako nekaj narediti.
Prilagoditev je tudi sprememba v vedenju ali razmišljanju osebe. (Collins, 2019)
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TEMA 5 – SODELOVANJE IN MREŽENJE
Oblikovanje odnosov je v podjetju enako pomembno kot osmišljanje produktov in storitev, morda še bolj,
če želimo dolgoročno rast podjetja.
Na drugi strani je mreženje tip procesa aktivnega iskanja dela s pomočjo dobro znanih in neznanih
posameznikov. Pojavlja se v številnih oblikah, od sestajanja s prijatelji ali srečanja nekdanjega sošolca na
konferenci do tega, da vas priporoči mati vašega prijatelja. Mreženje kot proces iskanja zaposlitve
temelji na osebnih priporočilih: določena oseba, ki verjame v vas, vas priporoči za delovno mesto. Lahko
se dogovori za sestanek ali pa vam le poda informacije o delu in njegovih zahtevah.
Tako mreženje v podjetju, kot tudi iskanje zaposlitve, zahtevata dobre komunikacijske sposobnosti.
V tem poglavju se bomo osredotočili na učinkovito interno in eksterno komunikacijo v podjetju in
pokazali, zakaj je mreženje tako pomembno za podjetja in organizacije.
Interna in eksterna komunikacija sta povezani. Pomembno je, da imamo med komunikacijo v mislih obe
občinstvi. Nikoli ne recite enemu občinstvu nečesa, česar ne bi mogli reči drugemu. Kakorkoli, obe
komunikaciji imata skupno točko v tem, da morata biti jasni, iskreni in prijateljski. Za obe potrebujemo
jasno strategijo.

Slika 21: Mreženje
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5.1 UČINKOVITA KOMUNIKACIJA S PARTNERJI
Uspešni zaposlovalci iščejo dolgoročna razmerja s svojimi strankami in zaposlenimi ter prodajalci in
investitorji. Razumejo pomen ohranjanja dolgoročnih razmerij s poslovnimi partnerji in strankami ter s
tistimi, na katere se zanesejo pri vodenju svojega posla.
Ko razmišljamo o potencialnih partnerjih, se moramo vprašati, kdo so pravi partnerji ali deležniki.
Preden jih kontaktiramo lahko naredimo hitro analizo v dveh korakih:
•
•

prepoznamo potencialne deležnike (prek bainstrominga),
prioritiziramo deležnike (slika 24).

Slika 22: Matrica zanimanja in moči deležnikov (Thompson, 2019)

Položaj, ki ga določite deležnikom na mreži, vam pokaže dejanja, s katerimi jih morate animirati
(Thompson, 2019).
Velika moč, veliko zanimanje (tesen odnos): s temi ljudmi morate biti v neposrednem stiku in se zelo
potruditi, da so zadovoljni.
Velika moč, manjše zanimanje (naj bodo zadovoljni): vložite dovolj dela, da bodo ti ljudje zadovoljni,
vendar ne toliko, da jih začne vaše sporočilo dolgočasiti.
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Majhna moč, veliko zanimanje (naj bodo informirani): v zadostni meri informirajte te posameznike in se z
njimi pogovarjajte, da ne bo prišlo do težav. Ti posamezniki so lahko zelo v pomoč pri podrobnostih
vašega projekta.
Majhna moč, majhno zanimanje (opazujte): opazujte te ljudi, vendar jih ne dolgočasite s pretirano
komunikacijo.

Aktivnost
Pomislite na nalogo oz. projekt in prepoznajte deležnike prek uporabe matrike zanimanja in moči.

Tip
Tukaj je nekaj nasvetov o zagotavljanju in krepitvi odnosov s poslovnimi partnerji (Wernette, 2019):
1. Bodi iskren, ne glede na vse
Če sledite načelom poštenosti in preglednosti, koristite poslovnim odnosom. To je baza za
krepitev zaupanja. Nobena druga pot ne more more zgraditi boljšega zaupanja kot
poštenost. Zaposleni, partnerji, stranke itd. na splošno vedo, ali nekdo laže ali poskuša
manipulirati z resnico. Ko nekdo dobi slab občutek glede tebe in tvojega dela, je skoraj
nemogoče stvari obrniti.
Poleg tega, če ne poznate odgovora na eno stvar, je bolje, da rečete "Ne vem", namesto
da se pretvarjate, da imate vse odgovore. Ljudje bodo cenili vašo odkritost, še posebej, če
ste pripravljeni najti odgovor na njihova vprašanja ali težave.
2. Nikoli ni dovolj komunikacije
Vedno sta dve strani vključeni v komunikacijski proces in za uspešno komunikacijo mora biti
vzajemna. V zdravih odnosih je vsaka stran odvisna od druge, da ostane obveščena. Dober
vodja, na primer delodajalec, bi partnerjem pošiljal posodobitve o napredku določene
naloge, ne da bi te informacije sploh vprašal. To povečuje zaupanje, zagotavlja nemoten
potek dela in zmanjšuje element presenečenja.
3. Izpolnite svoje obveznosti
Če ste zvesti besedi, krepite tudi zaupanje med partnerji. Ko pravite, da boste izdelek
dostavili do določenega datuma, potem to naredite. Izpolnjevanje zavez krepi zaupanje
med partnerji. Če veste, da boste izpolnili obljubljeni rok, razbremeni vaše stranke in
partnerje, tudi zaposlene v službi za čaj, vse skrbi, da bi se stvari na vašem koncu lahko
dogajale narobe. To spodbuja tudi motivacijo za delo.
4. Pripravljenost za izmenjavo znanja in virov
Ponudi svoje znanje in vire tudi takrat, ko ne potrebuješ ničesar.
5. Vedno ostanite v stiku
Brez ustrezne skrbi v zvezi s stalnimi komunikacijskimi poslovnimi odnosi lahko umre še tako
dober odnos. Nastavite lahko samodejni sistem, ki vas opomni, da ostanete v stiku z
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zaposlenimi, partnerji in strankami. Tudi orodja in platforme družbenih medijev olajšajo
ohranjanje stikov.
6. Osebni pristop
Poslovni odnos, ki se zanaša le na pisno komunikacijo (e-pošta ali sms), ni tako pristna kot
tista, ki prihaja z osebnim stikom. Te izkušnje lahko bistveno poglobijo kakovost vaših
odnosov.
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5.2 UČINKOVITA NOTRANJA KOMUNIKACIJA
Med obdobji hitrih sprememb je interna komunikacija lepilo, ki združuje podjetja. Pomembna je, da lahko
podjetja sploh delujejo. Zaposleni bi morali vedno čutiti, da lahko brez težav komunicirajo s sodelavci in
nadrejenimi, saj to izboljša učinkovitost in rezultate.
Tako ni nič nenavadnega, da pomen interne komunikacije raste, ravno tako kot število ljudi, ki se s tem
področjem ukvarjajo. Raziskava Ragan Communications je odkrila, da so proračuni za interno
komunikacijo tisti, ki v podjetjih najbolj pogosto rastejo.

Namig
Kako izboljšati interno komunikacijo v vašem podjetju (Jostle, 2019)
•
•
•
•
•
•
•

Delite informacije.
Uporabljajte spletna orodja kot komunikacijsko infrastrukturo za upravljanje projektov.
Načrtujte zunanje dogodke.
Omogočite dostop do "dragocenih" informacij
Naj bosta cilj in vizija delovanja jasna.
Ojačajte povezave.
Spodbujajte odprt dialog.

Če razmišljamo o napredku interne komunikacije, lahko vidimo, da so nekatere nove ideje nujne, da bi
vase podjetje imelo najboljšo možno interno komunikacijo (Lockley, 2019):
•

•
•
•
•

•
•

»Potreba« po hitrosti: da bi dosegli in se povezali z mlajšo delovno silo, predvsem milenijci in
generacijo Z, morajo biti sporočila kratka in jasna ter podana prek različnih družabnih omrežij in
platform.
Kultura podjetja: zahteva mlajših generacij po tem, da je delovanje podjetja v skladu z njihovimi
vrednotami in cilji,
Delo od koder koli.
Uporaba video tehnologij.
Zaposleni kot ustvarjalci vsebin: zaposleni naj postanejo najpomembnejši glas podjetja, zato
morajo sodelovati pri oblikovanju novih produktov, dejavnosti, njihove ideje pa moramo
upoštevati, da bi bili bolj zvesti podjetju.
Enakovredna horizontalna komunikacija: tak tip komunikacije ima lahko produktiven in močan
vpliv na delo zaposlenih. Oddelki interne komunikacije bi morali tak tip dela spodbujati z
nagrajevanjem ekipnega dela, spodbujanjem deljenja in postavljanjem ekipnih ciljev.
Merjenje učinkovitosti interne komunikacije: nujno je, da dobimo podatke o učinkovitosti metod,
ki jih uporabljamo, da bi jih lahko izboljšali.
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•

Emotikoni: so razumljivi vsem, ne glede na jezik, ki ga govorijo. Izpostavljajo občutke znanega in
vam lahko pomagajo pri oblikovanju znamke in promociji vašega podjetja. Njihova primerna
uporaba je vsekakor pomemben trend.

5.3 POMEN MREŽENJA ZA RAZVOJ PODJETJA
Bodite pozorni na oblikovanje dobrega sodelovanja in odnosov v podjetju, saj je to enako pomembno
kot oblikovanje produktov in izvajanje storitev, morda še bolj na dolgi rok.
Vsako podjetje bi moralo imeti učinkovito strategijo interne in eksterne komunikacije. Ta pomeni dobro
načrtovan strateški pristop k komunikaciji z upoštevanjem virov in časovnih okvirjev. Kot pri vsaki drugi
strateški aktivnosti je tudi tu nujno prepoznati cilj, preliminarne cilje, naloge, občinstvo, kanale
komunikacije ipd. Zelo pomembno je, da se komunikacija osredotoči na deseminacijo znanja in izkušenj
po kulturnem in kreativnem sektorju ter pri širšem občinstvu. Pomembno je, da prepoznamo morebitne
rezultate in način, kako jih bomo kvalificirali. To so vidiki strategije komuniciranja, ki jih mora pri svojem
delu upoštevati vsak. (Anastasiya Nurzhynska, 2018)

Slika 23: Razvoj načrta komunikacijske strategije (MARUSHEVSKA, 2019)
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OCENA SPRETNOSTI MREŽENJA
Preizkušanje lastnih veščin za mreženje je dobro za ozaveščanje, saj če vemo, kje smo, lahko slednje tudi
izboljšamo.
Preizkusite svoje spretnosti mreženja! (Employement service, 2019)
Poiščite vprašalnik v prilogi 5.

CO-WORKING
Nov način dela, ki ga imajo tipični samozaposleni, teklekomunikator ali samostojni delavec, se imenuje
co-working. Nekatera podjetja uporabljajo prostore, da zaposlenim zagotovijo opremo, proctor in
storitve, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Večja podjetja včasih uporabljajo prostore za sodelovanje pri
zagotavljanju pisarniških prostorov, kadar imajo v določenem času več zaposlenih kot običajno. V tem
primeru lahko podjetje ohrani določeno število članstva v sodelavski službi. Programi za sodelovanje
sledijo različnim poslovnim modelom. (TechTarget, 2019)
Uporaba prostora za sodelovanje v podjetju ne pomeni le prihranka časa, temveč tudi prihranek
denarja. Raziskave kažejo, da so stroški co-workinga v povprečju za 25 odstotkov nižji od tradicionalnih
pisarniških stroškov. Uporabniku co-workinga ni treba obravnavati številnih plačilnih nalogov za različne
stroške (od elektrike, vode in internetnih povezav, do papirja in drugih pisarniških potrebščin), ampak
vsak mesec plača le vnaprej dogovorjen znesek preko položnice z enim plačilom (Honzak, 2018). Še
več, poleg spodbujanja ustvarjalnosti in produktivnosti, co-working omogoča tudi mrežno povezovanje,
in sicer:
•
•

Delodajalci lahko najdejo najboljše sodelavce: vsak delodajalec ve, da gre za eno težjih nalog,
ki čaka na nadaljno rast in razvoj podjetjaodkrivanje in zaposlovanje najprimernejšega osebja.
Delodajalci lahko dobijo nove stranke in partnerje: ena najočitnejših razlik med stradicionalno
pisarno in co-workingom je delitev delovnih prostorov s posamezniki in podjetji, ki se ukvarjajo z
različnimi posli. To je tudi ena izmed največjih prednosti takih prostorov. Delo v okolju, polnem
enostavnih, delovnih, strastnih, podjetnih in osredotočenih posameznikov, prinaša vsem
uporabnikom možnosti mrežnega sodelovanja, ustvarjanje partnerstev, iskanje mentorjev in
spoznavanje novih potencialnih strank. Brigita Tomas je med razlogi za izbiro co-workinga
omenila tudi pomen drugih uprabnikov.

Prostori za co-working so idealna rešitev za “freelancerje” in start-up podjetja, poleg tega pa lahko
prinesejo veliko koristi tudi večjim podjetjem in organizacijam. Skupno delovanje manjših in večjih podjetij
prinaša prednosti obema: večja podjetja lahko s povezovanjem s podobno mislečimi zagodskimi
podjetji dobijo navdih in izvirne poglede na svoje delovanje, medtem ko podjetja, ki se odpirajo, in
samostojni podjetniki, odpirajo možnosti za povezovanje z večjimi partnerji s pomočjo katerih lahko
pridobijo nove stranke in potencialne vlagatelje.

Trend co-working prostorov se širi po vsem svetu, njegove prednosti pa vedno bolj prepoznavajo
uveljavljena podjetja in organizacije. Strokovnjaki napovedujejo, da bo do konca tega leta več kot
milijon opsameznikov delalo v 14 tisoč co-working objektih po vsem svetu. (Honzak, 2018)
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5.4 NADALNJE BRANJE

➢
➢
➢

➢

7 Ways to Improve Internal Communication at Your Business:
https://blog.jostle.me/blog/7-ways-to-improve-internal-communication-at-your-business-2-2/
6 STEPS FOR SUCCESSFUL PROJECT COMMUNICATION:
https://www.culturepartnership.eu/en/article/nurzhinska-6-steps
6 Communication Tips To Secure Lasting Business Partnerships:
https://www.allbusiness.com/communication-tips-secure-lasting-business-partnerships-212671.html
10 Constructive and impactful employee feedback examples
https://www.officevibe.com/blog/employee-feedback-examples

SLOVAR
Strategija komunikacije: je načrtovan strateški pristop k izvedbi komunikacije z določenimi viri in
časovnimi okvirji. (Anastasiya Nurzhynska, 2018)
Co-working je model zagotavljanja poslovnih storitev, v katerega se vključujejo posamezniki, ki delujejo
individualno ali sodelujoči v deljenem poslovnem prostoru. (TechTarget, 2019)
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PRILOGA 1
Belbinov test za ocenjevanje vlog v ekipi

Ta verzija testa je bila povzeta po: Teambuilding Alistaira Fraserja in Suzanne Neville: Industrijska družba
1993.

Pregled samo-percepcije

Da bi izpolnili ta del pregleda – oddelek A, označite eno, dve ali tri povedi, ki vas najbolje opisujejo.
Nato v desnem stolpcu razdelite 10 točk med tiste povedi, ki ste jih izbrali. Npr. ena od njih vas najbolje
opisuje, drugi dve pa veljata le občasno. V tem primeru lahko vaši prvi izbiri dodelite 7 točk in ostale
drugi in tretji izbiri. V nekaterih primerih se lahko odločite, da vas dve povedi opisujeta enakovredno in
lahko dodelite isto število točk vsaki.

V vsakemu delu morate dodeliti vseh 10 točk.

DEL A
KO SEM VKLJUČEN V PROJEKT Z DRUGIMI:
Označite

Točke
1. Lahko se zanesete name, da bo delo organizirano.
2. Opazim napake in opuščanja, ki jih drugi spregledajo.
3. Ostro reagiram, ko se sestanki oddaljijo od glavnega cilja.
4. Ponujam izvirne predloge.
5. Ideje drugih ocenim objektivno, vidim napake in prednosti.
6. Navdušen sem nad iskanjem najnovejših idej in razvoja.
7. Nadarjen sem za organizacijo ljudi.
8. Vedno sem pripravljen podpreti dobre predloge.
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DEL B
PRI ISKANJU ZADOVOLJSTVA PRI SVOJEM DELU:
Označite

Točke
1. Rad imam močan vpliv na odločitve.
2. Najbolje se počutim, ko delo zahteva veliko pozornosti in koncentracije.
3. Pomagam kolegom pri njihovih problemih.
4. Rad kritično ločujem med alternativami.
5. Imam kreativen pristop k reševanju problemov.
6. Rad združujem različne poglede.
7. Raje se ukvarjam s praktičnimi problemi kot z novimi idejami.
8. Še posebej rad raziskujem različne vidike in tehnike dela.

DEL C
KO SKUPINA POSKUŠA REŠITI ŠE POSEBEJ KOMPLEKSEN PROBLEM:
Označite

Točke
1. Pozoren sem na področja, kjer bi se nam lahko zataknilo.
2. Preučujem ideje, ki imajo širšo uporabnost kot pa le za določen problem.
3. Rad temeljito primerjam in ocenjujem različne rešitve pred odločitvijo.
4. Lahko koordiniram in produktivno uporabljam sposobnosti in talente drugih ljudi.
5. Imam stabilen, sistematičen pristop, ne glede na pritiske.
6. Pogosto oblikujem nov pristop k dolgoročnim problemom.
7. Pripravljen sem odločno izraziti svoje poglede, če je potrebno.
8. Pripravljen sem pomagati, kakorkoli lahko.
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DEL D
PRI OPRAVLJANJU VSAKODNEVNEGA DELA:
Označite

Točke
1. Pazim na območja, kjer se lahko pojavijo težave.
2. Raziskujem ideje, ki imajo lahko širšo uporabnost kot le pri neposredni nalogi.
3. Pred izbiro rad temeljito pretehtam in ocenim niz predlogov.
4. Znam usklajevati in produktivno uporabljati sposobnosti in talente drugih ljudi.
5. Vzdržujem stalen sistematičen pristop, ne glede na pritiske.
6. Pogosto pripravim nov pristop k dolgotrajni težavi.
7. Pripravljen sem, da po potrebi na silo predstavim svoje osebne poglede.
8. Pripravljen sem pomagati, kadarkoli lahko.

DEL E
KO MI JE NENADOMA DODELJENA TEŽKA NALOGA S ČASOVNIM ROKOM IN NEPOZNANO EKIPO:
Označite

Točke
1. Velikokrat opazim, da je moja domišljija omejena z delom v ekipi.
2. Menim, da so moje sposobnosti primerne pri doseganju konsenza.
3. Moja čustva redko vplivajo na mojo presojo.
4. Poskušam zgraditi učinkovito strukturo.
5. Lahko delam z ljudmi, katerih osebnostne lastnosti in pogledi zelo variirajo.
6. Menim, da je včasih dobro biti začasno nepopularen, če to pomeni, da bodo
moji pogledi v skupini sprejeti.
7. Ponavadi opazim ljudi, ki imajo zelo dobra specialistična znanja.
8. Oblikujem naraven občutek nuje.
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DEL F
KO ME NENDOMA PŠROSIJO, NAJ RAZMISLIM O NOVEM PROJEKTU:
Označite

Točke
1. Začnem iskati nove ideje in poti reševanja problema.
2. Menim, da je bolje končati trenutni projekt pred začetkom novega.
3. Analitično in skrbno pristopim k problemu.
4. Sposoben sem se uveljaviti, da pridobim tudi druge ljudi.
5. Sposoben sem samostojno in inovativno oceniti večino situacij.
6. Z veseljem prevzamem vodenje, ko so potrebna dejanja.
7. Sposoben sem se pozitivno odzvati svojim kolegom in njihovim iniciativam.
8. Opažam, da se težko predam delu, katerega cilji niso jasno opredeljeni.

DEL G
PRI DELU V SKUPINSKIH PROJEKTIH:
Označite

Točke
1. Menim, da sem nadarjen za opredelitev specifičnih korakov za dosego ciljev.
2. Moja presoja je morda lahko počasna, vendar točna.
3. Širok nabor osebnih stikov je pomemben za moj način dela.
4. Dober sem pri delu na podrobnostih.
5. Poskušam vplivati na skupinske sestanke.
6. Vidim, kako lahko različne ideje in tehnike uporabim v novih odnosih.
7. Vidim obe plati problema in sprejmem odločitev, ki je sprejemljiva za vse.
8. Dobro se ujamem z drugimi in dobro delam za ekipo.

Ključ ocenjevanja inventure samo-percepcije
Točke vseh sedmih oddelkov prenesite v spodnje kvadrante. Pred – natisnjene številke v mreži so
referenca na številko vprašanj v posameznem oddelku.
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Na primer, če ste v Delu A dosegli sedem točk pri vprašanju 6 in tri točke pri vprašanju 1, jih boste prenesli
v stolpca RI ali IMP.
Oblikovalec

Koordinator

Nastavljeni

Preučevalec
virov

Opazovalec

Oblikovalec

Koordinator

Nastavljeni

A

3 ___

7 ___

4 ___

6 ___

5 ___

1 ___

8 ___

2 ___

B

1 ___

6 ___

5 ___

8 ___

4 ___

7 ___

3 ___

2 ___

C

7 ___

4 ___

6 ___

2 ___

3 ___

5 ___

8 ___

1 ___

D

2 ___

3 ___

6 ___

4 ___

5 ___

1 ___

8 ___

7 ___

E

6 ___

5 ___

1 ____

7 ___

3 ___

4 ___

2 ___

8 ___

F

6___

4 ___

5 ___

1 ___

3 ___

8 ___

7 ___

2 ___

G

5 ___

7 ___

6 ___

3 ___

2 ___

1 ___

8 ___

4 ___

Skupaj

Ko dodelite vse točke, seštejte vsak stolpec.
Najvišji dve vsoti predstavljata vaši primarni in sekundarni prednostni vlogi ekipe.
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PRILOGA 2
Testiraj svojo fleksibilnost! (Employement service, 2019)

Question

1. I can perform several tasks at once.
2. I could not live in a culture that is
completely different from mine.
3. I'm not changing the plane at the last
minute.
4. I experience ups and downs as part of
my life and, therefore, tend to drive me
less than everyone else in my
surroundings.
5. I want every visit to be announced.
6. I allow others to do things on their
own.
7. I easily adjust to the different styles of
working for my coworkers.
8. I quickly get used to the new
currency.
9. I can easily go down to the level of
children when I play with them.
10. If I could not perform the profession I
want most, my world would be broken.
11. In teamwork, I insist on my way of
working and my ideas.

1

2

3

4

5

I totally
disagree

I mostly
disagree

I neither
agree nor
disagree

I mostly
agree

I totally
agree
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Analiza rezultatov
Seštevanje posameznih točk pri izbiri

1

2

3

4

5

I totally
disagree

I mostly
disagree

I neither
agree nor
disagree

I mostly
agree

I totally
agree

Question

1. I can perform several tasks at once.

1

2

3

4

5

2. I could not live in a culture that is
completely different from mine.

5

4

3

2

1

3. I'm not changing the plane at the last
minute.

1

2

3

4

5

4. I experience ups and downs as part of
my life and, therefore, tend to drive me
less than everyone else in my
surroundings.

1

2

3

4

5

5. I want every visit to be announced.

5

4

3

2

1

6. I allow others to do things on their
own.

1

2

3

4

5

7. I easily adjust to the different styles of
working for my coworkers.

1

2

3

4

5

8. I quickly get used to the new
currency.

1

2

3

4

5

9. I can easily go down to the level of
children when I play with them.

1

2

3

4

5

10. If I could not perform the profession I
want most, my world would be broken.

5

4

3

2

1

11. In teamwork, I insist on my way of
working and my ideas.

5

4

3

2

1

Skupaj točk: ___________
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Interpretacija rezultatov
Nizka usposobljenost (11–27)
Rezultat kaže, da se težje prilagajate spremembam v okolju. Ugaja vam, da je vse vnaprej določeno in
brez večjih presenečenj. Potrebuješ veliko preverja, da se drugi odločijo poskusiti nekaj novega. Raje ste
v znani družbi ljudi in nerad spreminjate okolje, na primer delo. Ko ste prisiljeni opravljati več nalog hkrati,
se počutite preobremenjene. V skoraj nobenem primeru ni samo ene poti, poskusite se sprostiti in najti
nekaj pozitivnega v nenačrtovanih dogodkih. Poskusi nekaj novega.
Srednje usposobljenost (27–40)
Ste razmeroma prilagodljivi spremembam v okolju, dokler niso preveč dramatične. Večino ljudi
sprejemate take, kot so, moti vas le le če je preveč odstopanj od družbeno sprejetih norm. Pri reševanju
težav iščete več možnih rešitev, vendar ji ne posvečate veliko časa. Pozornost lahko usmerite na več
dejavnosti hkrati. Tudi velike spremembe so del življenja in vam lahko prinesejo pozitivne stvari. Poskusite
ostati odprti v takšnih situacijah.
Visoko usposobljenost (41– 55)
Vaša visoka ocena kaže, da imate sposobnost, da se lahko hitro prilagodite spremembam okoliščin.
Razumete, da lahko uspešno rešite vsak problem na več načinov, tako da ne obupate pri prvi oviri.
Delate v različnih situacijah, z različnimi ljudmi in skupinami. Nepredvidljivi in spremenljivi dogodki vas ne
spravijo iz tira. Hkrati se lahko posvetite večim nalogam in jih uspešno izpolnite. Včasih pa je koristno imeti
urnik ali okvirni načrt, saj je tistim, manj prožnim, težko slediti. Tudi nenehna prilagajanje ni vedno najboljša
rešitev, včasih je dobro vztrajati, da se drugi prilagodijo vam.
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PRILOGA 3
Preizkusi svoje sodelovalne spretnosti! (Employement service, 2019)
Poiščite vprašalnik v Prilogi 3.

Vprašanje

1. Pomembno se mi zdi poznati in slabosti
vseh članov moje skupine.
2. V skupini ni prostora za tiste, ki želijo
narediti stvari drugače kot večina.
3. Raje delam v skupini, kjer so naloge jasno
razdeljene.
4. Cilj skupine je tudi moj cilj.
5. V skupini opravljam svoje delo, vendar
me dolžnosti drugih ne zanimajo.
6. Pomembno mi je, da vam pomagam v
skupini.
7. Na področjih, ki jih nadzorujem, ne
potrebujem mnenja drugih.
8. Verjamem, da lahko vsak član skupini
dragoceno prispeva.
9. Prednost samostojnega dela je, da je
dobro opravljeno.
10. Prednost samostojnega dela je, da je
dobro opravljeno.

1
popolnom
a se ne
strinjam

2

3

4

5

Večinoma
se ne
strinjam

Niti se ne
strinjam
niti
nestrinjam

Večinoma
se strinjam

Popolnom
a se
strinjam
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Analiza rezultatov
Seštevanje posameznih točk pri izbiri

1

2

3

4

5

popolnom
a se ne
strinjam

Večinoma
se ne
strinjam

Niti se ne
strinjam
niti
nestrinjam

Večinoma
se strinjam

Popolnom
a se
strinjam

1. Poznavanje prednosti in slabosti vseh
članov moje skupine se mi zdi pomembno.

1

2

3

4

5

2. V skupini ni prostora za tiste, ki želijo
narediti stvari drugače kot večina.

5

4

3

2

1

3. Raje delam v skupini, kjer so naloge jasno
razdeljene.

1

2

3

4

5

4. Cilj skupine je tudi moj cilj.

1

2

3

4

5

5. V skupini opravljam svoje delo, vendar
me dolžnosti drugih ne zanimajo.

5

4

3

2

1

6, Pomembno mi je, da vam pomagam pri
skupini.

1

2

3

4

5

7. Na področjih, ki jih nadzorujem, ne
potrebujem mnenja drugih.

5

4

3

2

1

8. Verjamem, da lahko vsak član skupini
dragoceno prispeva.

1

2

3

4

5

9. Prednost samostojnega dela je, da je
dobro opravljeno.

5

4

3

2

1

10. Vsem članom skupine lahko brez
zadržka izrazim svoje mnenje.

1

2

3

4

5

Vprašanje

Skupno število točk: ___________
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Nizka usposobljenost
Rezultat kaže nizko raven usposobljenosti za timsko delo. Delo v skupini ni ena izmed vaših najljubših oblik
sodelovanja ali pa je težko najti svoje mesto v skupinskem delu. Za boljše sodelovanje z drugimi
potrebujete večjo mero strpnosti do idej in čustev drugih, zaupate sebi in drugim. Sodelovanje je zelo
pogosta oblika dela in je zato pomemben sestavni del uspešnega vključevanja v delovni kolektiv, zato
je koristno, da si prizadevate, da se prilagodite skupini ali postanete njen produktivni član.

Srednja usposobljenost
Zavedate se, da je tak način sodelovanja lahko uspešen in se mu ne izognete. Povprečni izraz te
kompetence kaže, da ste v skupino vključeni brez večjih težav, vendar ne posvečate dovolj pozornosti
temu, kako delate v timu in kako lahko prispevajo k njegovi večji uspešnosti. Dobro poznavanje vaših
prednosti in slabosti ter lastnosti drugih članov vam bo pomagalo pri uspešnem doseganju skupnih ciljev.
Od tega je pogosto odvisen tudi uspeh v delu in življenju. Veste, več glav in več časa olajša delo. Rezultat
je lahko tudi pomanjkanje izkušenj z timskim delom, rezultat pa se lahko sčasoma spremen
Izrazita usposobljenost
Pri timskem delu ste zelo uspešni, visoka raven usposobljenosti pa vam omogoča, da se uspešno združite
in delate v timu. Člani ekipe so dobro znani, prav tako jim zaupate in se v skupini počutijo dobro.
Zavedate se, da je uspeh celotne ekipe odvisen od vseh članov, zato podpirate jasno skupinsko
komunikacijo, pa tudi sodelovanje in upoštevanje idej vseh članov. Želite videti, da so naloge v skupini
jasno razdeljene, cilj ekipe pa jemljete kot svoj osebni cilj. Vendar se zavedajte, da lahko v kritičnih
situacijah timsko delo traja preveč časa in odločitev je treba sprejeti popolnoma neodvisno.
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PRILOGA 4
Kateri delovni stil ti ustreza?

Ugotovite, kako nekateri vaši atributi, vrednosti in spretnosti vplivajo na izbiro primernega delovnega
mesta ali delovnega okolja.

Prosimo navedite, v kolikšni meri za vas veljajo naslednje izjave. Dani delovni stil je glede na delovno
okolje, delovno mesto in organizacijo prednost ali pa slabost. Odgovarjajte iskreno, rezultati so
namenjeni le spoznavanju vaših prednosti in slabosti, ki vplivajo na vase delo.

Značilnost
1.

Sem fleksibilen.

2.

Skrbim za svoj videz.

3.

Sem odgovoren delavec.

4.

Imam veliko interesov.

5.

Uživam pri nudenju pomoči drugim.

6.

Sem neorganiziran.

7.

Pri delu sem učinkovit.

8.

Sem inovativen.

9.

Tekmujem z drugimi.

10.

Sem nepotrpežljiv.

11.

Sem občutljiv.

12.

Sem izjemno natančen.

13.

Sem previden.

14.

Imam veliko novih idej.

15.

Vedno sem pozoren.

16.

Ponavadi sem napet.

17.

Nisem človek navad.

18.

Sem zagnan.

19.

Sem topla oseba.

20.

Sem netakten.

21.

Odporen sem na stress.

22.

Sem človek ustvarjalne zmešnjave.

Če trditev velja za
vas, označite z 1
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Značilnost
23.

Sem predan družini.

24.

Sem iznajdljiv in domiseln.

25.

Delam v skladu s svojo vestjo.

26.

Sem neodvisen.

27.

Podjetju sem predan.

28.

Sem površinski.

29.

Nisem kreativen.

30.

Sem odprt za spremembe.

31.

Znam prisluhniti oz. sem dober poslušalec.

32.

Sem nedostopen.

33.

Ne razjezim se zlahka.

34.

Sem radoveden.

35.

Sem nefleksibilen.

36.

Sem timski delavec.

37.

Predan sem delu.

38.

Ne zaspim, dokler ne izpolnim naloge.

39.

Sem očarljiv.

40.

Sem trmast.

41.

Sem neodločen.

42.

Sem razumevajoč.

43.

Sem spontan.

44.

Sem prijateljski.

45.

Sem brez domišljije.

46.

Želim biti natančen.

47.

Sem delaven.

48.

Sem bister oz. pameten.

49.

Manjka mi kreativnosti.

50.

Vedno se zanašam na druge.

51.

Z lahkoto sem užaljen.

52.

Vedno uporabljam zdrav razum.

53.

Prilagajam pravila, da mi ustrezajo.

54.

Pogosto želim pomagati drugim.

55.

Motiviram druge.

56.

Lahko pokrbim zase.

57.

Le redko si zastavljam cilje.

58.

Zaupam v svoje sposobnosti.

Če trditev velja za
vas, označite z 1
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Značilnost
59.

Težko hkrati opravljam več nalog.

60.

Kritika me zlahka prizadane.

61.

Verjamem vase.

62.

Zelo dobro rešujem težave.

63.

Stežka kontroliram svoja čustva.

64.

Držim se rokov.

65.

Motiviram se.

66.

Dobro se počutim v varnem okolju.

67.

Nagibam se, da dvomim vase.

68.

Skrbim za svoje interese.

69.

Ne zmorem opravljati več stvari hkrati.

70.

Pogosto sem pozen.

71.

Želim si biti vodja.

72.

Želim si pridobiti priznanje drugih.

73.

Želim si imeti veliko prostega časa.

74.

Rad bi naredil nekaj iz sebe.

75.

Uživam v raznolikem delu.

76.

Všeč mi je struktura.

77.

Postavljam veliko vprašanj.

78.

Orientiran sem na nalogo.

79.

Orientiran sem na cilj.

80.

Počasi ukrepam in sprejemam odločitve.

Če trditev velja za
vas, označite z 1
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Analiza rezultatov
Točke vnesite v prazne prostore. Na koncu vsakega stolpca dodajte točke. Stil z največ točkami je vaš
prevladujoč delovni stil.

EKSPRESIVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ANALITIČNI

PODPORNI

GONILNI
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EKSPRESIVNI
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ANALITIČNI

PODPORNI

GONILNI
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EKSPRESIVNI

ANALITIČNI

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
SKUPAJ
(vsota)

Opomnik: Stil z največ točkami je vaš prevladujoč delovni stil.

PODPORNI

GONILNI
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PRILOGA 5
Testiraj svoje sposobnbosti mreženja! (Employement service, 2019)

S pomočjo spodnje lestvice označite, v kolikšni meri se strinjate z vsako trditvijo. Za vsako izjavo obkrožite
ustrezno številko in navedite le po en odgovor.
Poskusite oceniti z ocenami od 1 do 5. V kolikšni meri se nanašajo na vas.

Vprašanje

1. Poleg šole / službe se močno
vključujem v družabne dogodke prek
različnih krožkov, klubov, društev itd.
2. Zelo rad spoznavam nove ljudi, ker
nikoli ne veš, kdaj ti bo kakšna
povezava koristila.
Nimam potrebe po spoznavanju
novih ljudi, ker mi sedanja družba
zadostuje.
4. Na seminar / tečaj grem le, če se
prijavi drug znanec.
5. Uživam v zabavah, na katerih ne
poznam veliko ljudi.
6. Poleg naročila imam v trgovini /
pivnici rad tudi klepetalnico.
7. Ne vzdržujem stikov s prijatelji iz
otroštva ali z nekdanjimi sodelavci /
sošolci.
8. Ko potrebujem uslugo, se vedno
najde kdo od ljudi, ki mi lahko
pomaga.
9. Ne poznam sosedov v svojem
bloku / soseski, čeprav že nekaj časa
živim tukaj.
10. Ljudje, ki želijo govoriti z neznanci
v avtobusu / vlaku, se mi zdijo moteči.

1

2

3

4

5

popolnoma
se ne strinjam

Večinoma se
ne strinjam

Niti se ne
strinjam niti
nestrinjam

Večinoma se
strinjam

Popolnoma
se strinjam
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Analza rezultatov
Seštevanje posameznih točk pri izbiri

Skupno število točk: ___________

Interpretacija rezultatov

Izrazita usposobljenost
Ste tip osebe, ki s partnerjem hitro vzpostavi sproščen odnos in bolj kot večina ljudi prevzame pobudo
pri navezovanju stikov. Tudi v vsakdanjih situacijah, na primer v avtobusu ali vlaku, vam ni težko
vzpostaviti stika s sopotniki, saj nikoli ne veste, kdaj vam bo povezava koristna. Poleg šole / službe ste
močno vključeni v družabne dogodke prek različnih klubov, društev itd. Z večino ljudi ostanete v stiku
tudi po zaključku dejavnosti. Uživate v zabavah, tudi če ne poznate veliko ljudi. Poleg tega, da
spoznavate ljudi, vam priporočamo, da porabite tudi več časa za vzdrževanje vezi.

Srednja usposobljenost
Rezultat kaže, da imate srednje veliko usposobljenost za mreženje. To pomeni, da v različnih situacijah,
kot večina ljudi, želite navezati in vzdrževati stike. Ko imate slab dan, pa niti nimate energije za pozdrav
ali klepet. Predlagamo, da se v teh dneh trudite biti prijazni in prevzeti pobudo. Mrežo formalnih in
neformalnih poznanstev s posamezniki iz različnih okolij lahko nadalje razširite brez večjih naporov.

Nizka usposobljenost
Zdi se, da ste zadovoljni z obstoječimi odnosi, ki jih negujete v svoji okolici. Ne čutite potrebe po
spoznavanju in druženju z novimi ljudmi in praviloma ne ohranjate stikov s prijatelji iz otroštva ali z
nekdanjimi sodelavci / sošolci. Predlagamo, da obiščete seminar / tečaj sami, brez partnerja / znanca.
Bodite sproščeni in prijazni do vseh, saj nikoli ne veste, kdaj vam novo poznanstvo lahko koristi.

