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Izvleček
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Razvoj uspešnega projektnega tima

Igor Sušnik

Ključne besede:

razvoj
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vrste tima

V zaključni nalogi Razvoj uspešnega projektnega tima bomo spoznali, kaj je tim in kaj
skupina ter razliko med skupino in timom. Predstavili bomo zgradbo tima, timske vloge,
lastnosti posameznih članov, bolezni, motivacijo, kaj je in kako deluje virtualni tim ter
delovanje v konfliktih. Analiziran tim ima vseh devet timskih vlog. Obvladuje svoje delo. Je
delno motiviran. Tim ima bolezen nezanimanja za rezultate. Zmožen je za učinkovito timsko
delo.
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Abstract
UDC 005:331.101.64(043.2)
No.: UN I/731

Successful development of the project team
Igor Sušnik

Key words:
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type of team

In the final task under the topic Development of a successful project team, we will find out
what the team and the group are. Difference between group and team. We will present the
structure of the team, the team roles, the characteristics of individual members, the diseases,
the motivation, what is and how the virtual team works and the operation in conflicts. The
team analyzed has all nine team roles. He is mastering his work. It is partially motivated.
The team has a disease of disinterest in the results. He is capable of effective teamwork.
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1. Uvod
1.1. Ozadje problema
V današnjih časih imamo na trgu vse več konkurenčnih podjetij, ki se jim težko približamo.
V času trajanja projekta so čas razvoja ali izdelave ter, strošek in kakovost izdelka ključnega
pomena pri konkurenčnosti na trgu. Manj časa, kot porabimo za razvoj izdelka ali projekta
ob doseganju visokih zahtev standardov kakovosti, bolj uspešni smo pri konkurenčnosti na
trgu. Vendar pa potrebujemo za razvoj izdelka, ki ga izvedemo kot projekt, v najkrajšem
možnem času dober projektni tim. Ravno ta je namreč odgovoren za razvoj, izvedbo in
kasnejše trženje uspešnega izdelka.

1.2. Cilji
Cilj zaključne naloge je razlikovati med skupino in projektnim timom ter spoznati metode
in postopke za gradnjo uspešnega tima. Podrobneje bomo spoznali tri vrste tima, to so
majhen, velik in virtualen tim. V zaključni nalogi se bomo osredotočili na virtualen tim, ki
je v današnjih časih zelo popularen, saj vse informacije potekajo bolj ali manj preko
sodobnih računalniško podprtih komunikacijskih sredstev. Nadalje bomo spoznali vloge
znotraj tima, katere so bistvene lastnosti, ki jih morajo imeti člani in kaj je potrebno za razvoj
uspešnega projektnega tima. V drugem delu naloge pa se bomo osredotočili na primer
gradnje projektnega tima za izbrani projekt.
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2. Timsko delo kot pogoj za uspešno
izvajanje projektov
2.1. Skupina
Skupina je skupnost dveh ali več posameznikov v določenem območju, ki jo druži isto
zanimanje in prepričanje [1]. Znotraj skupine obstajajo individualne vloge. Vsak
posameznik ima določen položaj v odnosu do drugih članov. Pomembni za skupino pa so
medsebojni odnosi znotraj nje, saj ti zagotavljajo komunikacijo med posamezniki in
njihovimi stiki.
V skupini imamo pogosto med 3 in 20 posameznikov, ki opravljajo skupno nalogo. Vsak
posameznik je osredotočen na svoj del naloge, s katero je seznanjen vnaprej, jo opravi in
preda rezultate. Za skupino ni običaj, da posamezniki svoje delo in rezultate usklajujejo z
drugimi člani skupine. Pri opravljanju naloge se posameznik zanaša le na svoje znanje in
sposobnosti [2].

2.2. Projektni tim
Projektni tim sestavlja več strokovnjakov, ki pomagajo vodji projekta doseči postavljeni cilj.
Tim je lahko sestavljen iz poljubnega števila članov. V optimalnem primeru bo število
članov oz. strokovnjakov v timu tolikšno, kolikor jih je potrebno za določen projekt, za
katerega bo odgovoren tim. Vsak projektni tim ima vodjo tima, ki vodi tim, ga organizira in
razvija v uspešen tim. Naloge projektnega tima so izvajanje in spremljanje aktivnosti na
projektu ter pregled doseženih ciljev [3].
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2.3. Razlika med skupino in timom
Med skupino in timom je kar nekaj pomembnih razlik, ki so prikazane v preglednici 2.1.
Preglednica 2.1: Razlika med skupino in timom [8].

Skupina
Člani tima so prepričani, da so organizirani v
skupine le iz administrativnih razlogov.
Posamezniki delajo neodvisno. Le kadar
imajo skupne cilje v povezavi z drugimi, se
prilagajajo.
Člani niso dovolj vključeni v načrtovanje
ciljev skupine, zato si prizadevajo vso
pozornost usmeriti sami nase. Delo jemljejo
kot najeti delavci.
Članom je delo dodeljeno, še preden jih
vprašajo, kakšen bi bil najboljši način.
Predlogov ne spodbujajo.
Člani ne zaupajo ciljem sodelavcev, ker ne
razumejo njihove vloge v skupini. Izražanje
lastnega mnenja ali nestrinjanje je
nezaželeno, ker ne podpira, temveč ogroža
enotnost skupine.
Resnično razumevanje v skupini je
nemogoče, ker se člani zelo previdno
izražajo. Lahko se pojavi namišljeno igranje
vlog, postavljajo se pasti v komuniciranju, v
katere se lahko ujamejo vsi, ki niso dovolj
previdni.
Za delo so lahko člani dobro usposobljeni,
vendar jih vodja ali drugi sodelavci ovirajo
tako, da ne morejo uporabiti znanja.
Konfliktnih situacij člani ne znajo rešiti.
Njihov vodja navadno odlaga s
posredovanjem, dokler ne nastane resna
škoda.
Člani lahko pri odločitvah, pomembnih za
skupino, sodelujejo ali ne. Skladnost z
mnenjem vodje je pogosto pomembnejša
kakor uspešni delovni dosežek skupine.

Tim
Člani se zavedajo medsebojne odvisnosti in
vedo, da so osebni in timski cilji najlažje
dosegljivi z vzajemno pomočjo. Ne tratijo
časa s prepiri okrog tega, kam sodi določeno
specializirano delo, in se ne poskušajo
osebno okoriščati na račun drugih.
Člani sprejmejo delo kot svojo last in
združijo moči, saj so predani cilju, ki so ga
pomagali postaviti sami.
K uspešnosti tima člani prispevajo s svojo
izvirnostjo in z znanjem, kar omogoča, da
podjetja dosegajo boljše cilje.
Člani delajo v vzdušju zaupanja, drug
drugega spodbujajo, da odkrito izražajo svoja
mnenja, predloge, občutke ali nesoglasja.
Vprašanja so dobrodošla.
Članom je v interesu, da je komunikacija
odprta in poštena. Trudijo se, da bi razumeli
stališče vsakega izmed njih. Ne igrajo
namišljenih vlog.
Člani se med seboj spodbujajo, da svojo
usposobljenost še bolj razvijajo in da pri delu
uporabljajo, kar so se naučili.
Člani priznavajo konflikt kot normalen pojav
v medčloveških odnosih. Tako vidijo
priložnost za nove rešitve in kreativnost.
Trudijo se, da bi konflikte razreševali hitro in
konstruktivno.
Člani sodelujejo pri odločitvah, ki so
pomembne za tim. Razumejo, da mora vodja
v nekaterih primerih hitro ukrepati in včasih
sam sprejemati končne odločitve. Cilj je
vedno uspešnost tima in ne zgolj skladnost z
mnenjem vodje.
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2.4. Gradnja tima
Gradnja tima je proces s katerim razvijamo izbrane člane tima, da izboljšamo njihove
lastnosti, učinkovitost, zadovoljevanje potreb in delovnih pogojev. Gradnja tima poveča
učinkovitost tima za doseganje postavljenega cilja projekta. Z gradnjo tima dosegamo večjo
povezanost in enotnost med člani tima.
Osnovni program gradnje tima razdelimo na strokovni in zabavni del, ki ga izvajajo zato
usposobljeni moderatorji. Pri strokovnem programu gre za izvajanje aktivnosti, ki s
strokovnim vodenjem pripomorejo k razvoju in spodbujanju skupine, da ta stopi korak naprej
in postane tim. Pomembna je usmerjenost v profesionalni razvoj tima, s čimer dosega tim
tako boljše rezultate kot tudi zadovoljstvo članov in s tem sproščeno vzdušje znotraj tima.
Takšni programi se večinoma izvajajo s pomočjo praktičnih nalog, ki jim sledi diskusija o
aktivnosti. Pod zabavne programe pa štejemo aktivnosti, ki so zastavljene tako, da si zadamo
skupne izzive, ki jih v sodelovanju rešujejo vsi člani tima. Imamo lahko kompleksne
dejavnosti ali pa enostavne zabavne igrice. Programi spodbujajo interakcijo preko različnih
zabavnih iger, izzivov ali nalog. Zabavni program tako pripomore k boljši sproščenosti,
povezanosti in medsebojnemu spoznavanju med člani tima. Tako lahko nastajajo nove,
močnejše vezi, kar pripomore k boljšemu sodelovanju med člani in vzdušju v timu [7].

2.5. Vrste tima
Projektni tim sestavljajo različni člani z različnimi vlogami. Za različne potrebe je projektni
tim različno prilagojen. Lahko ima malo število članov (5 do 7), lahko pa ima tudi več kot
25 članov. Glede na število članov tako delimo projektni tim na dve vrsti: majhen in velik
tim [3].
Glede na druge specifikacije pa time delimo na [7]:
 tradicionalni tim,
 model timskega duha,
 zmagoviti tim,
 projektni tim,
 virtualna skupina oz. tim.

2.5.1. Majhen projektni tim
Majhen projektni tim sestavlja manjše število članov in sicer najmanj dva člana in največ 25
članov. Kadar tim obsega do 7 članov, lahko vsi člani tima komunicirajo med seboj
neposredno. Ko pa je tim sestavljen z do 15 članov, pa je znotraj tima že potreben vodja
tima, ki komunicira z vsakim članom tima in hkrati opravlja nalogo člana tima. Če je tim
sestavljen iz 25 članov, pa imamo nad člani tima vedno vodjo tima [3]. Na sliki 2.1 je
prikazan princip vodenja tima v odvisnosti od števila njegovih članov.
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Slika 2.1: Prikaz vodenja tima v odvisnosti od števila članov [3].

2.5.2. Velik projektni tim
Velik projektni tim obsega nad 25 članov. V tem primeru se lahko tim deli na podtime (slika
2.2), ki ga vodi vodja podtima, ki je hkrati tudi član tima zadolžen za določene naloge. S tem
lahko pripomoremo k boljšemu vodenju in nadzoru projekta in tima. Celoten tim pa vodi
glavni vodja tima, katerega naloga je izključno skrb za vodenje tima in s tem projekta [3].

Slika 2.2: Prikaz vodenja velikega tima [3].

2.6. Vloge v projektnem timu
Projektni tim sestavljajo vodja, in člani tima. Belbin [3] v svojih raziskavah ugotavlja, da je
tim lahko uspešen le, če so v njem zastopane vse vloge kot so:
- izvajalec,
- koordinator,
- snovalec,
- strokovnjak,
- iskalec virov,
- ocenjevalec,
- sodelavec,
- dovrševalec,
- tvorec.
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Izvajalec pretvarja strategije v praktične postopke. Njegova naloga je opravljati sistematično
in učinkovito ter odgovorno delo. Dobra lastnost izvajalca je samokontrola in realizem.
Izvajalci so zelo praktični. Poleg dobre lastnosti imajo tudi nekaj slabosti, kot je na primer
pomanjkanje fleksibilnosti. Izvajalci ne prispevajo k idejam [4].
Koordinator usklajuje člane tima za doseganje cilja. Njegova dobra lastnost je dajati moč
ostalim članom tima. Ima občutek ravnotežja in časa. Med člani tima zelo dobro komunicira.
Vendar pa koordinator običajno ni kreativen [4].
Snovalec v timu prispeva k novim idejam in strategijam. Poleg tega išče rešitve tima.
Njegova dobra značilnost so visoka inteligenca in neodvisna mnenja, ima pa tudi nekaj
slabosti, kot je nepraktičnost in slabo komuniciranje s člani oz. sodelavci [4].
Strokovnjak ima specializirano znanje. Njegova dobra lastnost je, da ohranja strokovni nivo
ter razvija svoje specialistično področje. Vendar pa se v timu ne obremenjuje z drugimi deli,
saj se osredotoči le na svoje delo [4].
Iskalec virov je osredotočen na iskanje novih idej in informacij zunaj tima. O vseh novih
idejah ter informacijah poroča znotraj tima. Njegova dobra lastnost je, da je zelo odprta oseba
in se zanima za nove ideje ter je v vsakem trenutku sposoben poiskati prave informacije [4].
Ocenjevalec analizira problem in oceni tveganje ideje oz. projekta. Vsako stvar oceni z dobre
in tudi slabe strani. Lastnost dobrega ocenjevalca je, da se redko moti. Vendar pa se odloča
počasi, saj rabi čas za premislek o posamezni ideji z vidika vpliva na projekt [4].
Sodelavec spodbuja in podpira člane v timu. V timu izboljšuje komunikacijo, vsekakor pa
prispeva k timskemu duhu. Njegova dobra lastnost je zelo dobra prilagodljivost, je pa tudi
zelo dober poslušalec. V timu je zelo priljubljen. Vendar pa ni odločen in s tem ne prispeva
k razvoju tima. Sodelavec ne mara trenja v timu [4].
Dovrševalec v timu pravočasno izpolnjuje roke za izvedbo aktivnosti. Je vztrajen. Redko mu
ne uspe dokončati aktivnosti. Je dobro motiviran. Dela ne prelaga na druge člane, temveč ga
opravi sam [4].
Tvorec se v timu znajde nad problemi. V primeru resnega problema prevzame vodenje za
iskanje najprimernejše rešitve. Je zelo visoko motiviran in željan uspeha. V timu rad vodi in
spodbuja k dobri izvedbi aktivnosti [4].

2.7. Delovanje članov tima v običajnih in konfliktnih
situacijah
Konflikt med člani tima nastane zaradi nezdružljivih ciljev, idej, misli in čustev. Z eno
besedo bi lahko rekli, da je konflikt posledica z različnosti ljudi [9]. V timu, skupinah in
organizacijah vedno prihaja do konfliktov. Konflikti zmanjšujejo zdravje tima, saj nam
prinašajo večinoma negativne lastnosti. Vpliv negativnih lastnosti pa nam znižuje zaupanje
znotraj tima, s tem pa tudi uspešno delovanje in komuniciranje med njegovimi člani. V
6

običajnih konfliktnih situacijah nam delovanje tima zelo hitro zaniha. Znotraj vseh članov
pride do nihanja njihovega razpoloženja, s tem pa tudi do zaupanja v druge člane. Zelo
pogosto konflikt nastane zaradi nedoseganja skupnega cilja, saj se en član tima lahko zelo
trudi, medtem ko prispevajo ostali člani za dosego cilja le minimalno. Poleg tega lahko slabo
komunicirajo in sodelavci jih ne razumejo, kaj želijo sporočiti. Velikokrat prihaja do
nestrinjanja med člani tima, saj ima vsak svojo idejo in rešitev. Vzrok so lahko tudi čustva
posameznega člana, ker ga je kdo od članov užalil ali razjezil. To običajno vodi v konflikt,
saj se mu prizadeti želi maščevati. Pogosto pa konflikt med dvema članoma privede do
konflikta med vsemi člani tima. Razlogov za konflikte v timu je veliko in so velikokrat lahko
različnega izvora. Pomembno je, da imamo v timu zelo malo konfliktov, saj je tako delovanje
uspešno, vendar pa se mora vsak konflikt, ki nastane, čim prej razrešiti. Če v timu nastanejo
veliki konflikti, lahko tim razpade, kar pa povzroči veliko škodo zaradi nedoseganja ciljev
[10].

2.7.1. Reševanje konfliktov s pomočjo orodja SDI
Z uporabo orodja SDI izboljšujemo odnose med člani tima ali skupine. Orodje nam s
pomočjo analize osebnostnih vrednot, ki jo opravimo za vsakega člana posebej, poda
rezultate, kako se član odzove v dani situaciji (brez konfliktov in pri stopnjevanju konflikta).
Člani tima odgovorijo na 20 trditev. Obsegajo teorijo zavedanja odnosov za razumevanje,
izboljšanje odnosov in delovanje posameznika v konfliktu. Med 20 trditvami je deset
takšnih, ki opisujejo situacijo brez konfliktov, medtem ko ostalih deset opisuje konfliktne
situacije. Pri reševanju član poda deset točk pri vsaki trditvi [11]. Glede na dobljene rezultate
iz odgovorov na trditve, osebo razvrstimo v trikotnik v območje modre, zelene, rdeče, rdečemodre, modro-zelene, rdeče-zelene ali v območje hub (slika 2.3). V območju modre barve
se član trudi pomagati drugim, vendar s tem naredi zmedo. V zeleno območje spadajo člani,
ki se trudijo, da bi svoje delo opravili zelo dobro, vendar ovirajo delovanje skupine. V
območju rdeče je član vztrajen za dokončanje naloge, vendar je z njegovo vztrajnostjo
prizadel sodelavce. V hub območju pa član tima odpre vse možnosti, nakar povzroči zmedo
[12].

Slika 2.3: SDI trikotnik, prikaz območja posameznih skupin [12].
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S pridobitvijo analize dobimo trikotnik. Puščice v trikotniku nam pomagajo predvideti
vedenje člana (slika 2.4).

Slika 2.4: Prikaz puščic v trikotniku nam sporoči spremembo vedenja člana.

S pomočjo SDI trikotnika vodja tima predvideva vedenje vsakega člana posebej pri
stopnjevanju konfliktov. To pa omogoča vodji tima izbor najprimernejše strategije, da
prepreči ali pa razreši nastale konflikte znotraj tima.

2.8. Virtualni projektni tim
Virtualni projektni tim razumemo kot tim, ki lahko deluje na razdaljo, na različnih lokacijah.
To si lahko razlagamo tako, da imamo sestavljen poljuben tim, znotraj katerega so člani.
Vendar pa člani med seboj niso na enaki lokaciji, lahko prihajajo z različnih lokacij. Za lažjo
razlago si lahko predstavljamo, da je en član tima v Ljubljani, drugi član pa na Dunaju. Član
tima lahko prihaja tudi z drugega kontinenta. Ni nujno, da je iz Evrope [6].
Uporaba virtualnega tima nam velikokrat prinese veliko boljše učinke in rezultate. Dandanes
ta oblika tima pripomore k uspešnejšemu timu, saj poznamo različne vrste komunikacijskih
povezav med njimi. Člani tima lahko komunicirajo preko različnih orodij in
telekomunikacijskih naprav. V preteklosti je bilo to težje, saj so se morali člani fizično
sestati, ker telekomunikacijska povezava še ni bila tako razvita, kot je danes. Tako si člani
tima med sabo niso mogli pošiljati ter prikazovati rezultatov projekta. Zato je virtualni
projektni tim običajna oblika dela tima. Dobre člane, ki so specializirani vsak za svoje
področje znotraj naloge, imamo lahko zbrane z vseh lokacij, ti pa lahko pripomorejo še k
večji in boljši izvedbi samega projektnega tima. Dobra lastnost virtualnega tima je časovni
prihranek in s tem tudi manjši stroški, saj se članom ni treba fizično srečevati. Vsa
komunikacija in prikaz rezultatov potekata preko komunikacijskih orodij [5]. Tim ima lahko
tudi fizične kratke sestanke – zgolj za pomembne in ključne napotke. Včasih se člani tima
fizično med seboj vidijo samo enkrat ali dvakrat na leto, da se seznanijo med seboj in skupaj
pregledajo delo in rezultate dela na projektu. Člani, ki delajo znotraj virtualnega tima in član,
ki tega vodi, morajo imeti posebne sposobnosti, kot je razumevanje človeške dinamike in
zmogljivosti brez koristi normalnih socialnih pokazateljev. Spoznati se mora na nacionalne
kulture in kako delovati na vseh funkcionalnih področjih [6].
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2.8.1. Tipi virtualnega tima
Poznamo sedem osnovnih tipov virtualnega tima [6]:
- Mrežni tim:
člani tima prihajajo in odhajajo v tim, kot je potreba. Tim nima jasne meje z organizacijo.
- Vzporedni tim:
tim ima jasne meje, posebno članstvo. Tim v kratkem času pripravi poročila za izboljšanje
procesa ali sistema.
- Projektni ali produktni razvojni tim:
tim ima tekoče članstvo, jasne meje. Naloga dolgoročnejšega tima ima pristojnost
odločanja.
- Funkcionalni ali proizvodni tim:
tim ima jasne meje in svojo pripadnost. Tim opravlja redno in tekoče delo v enem
funkcionalnem območju.
- Servisni tim:
tim ima svojo pripadnost in podpira dejavnost poteka omrežja.
- Vodstveni tim:
Tim ima svojo pripadnost in dela in vodi dela redne podjetniške dejavnosti.
- Ukrepni tim:
Tim se ukvarja s takojšnim ukrepanjem, običajno v izrednih razmerah. Članstvo je lahko
tekoče in se razlikuje.

2.8.2. Oblikovanje virtualnega tima
Virtualni tim moramo oblikovati po naslednjih korakih [5]:
- 1. korak: ugotoviti potrebo po uvedbi virtualnega tima:
globalna konkurenca in hitre spremembe na trgu zahtevajo visoko kakovostne
informacije, da smo pomembni in poceni. Če podjetje nima potrebnih strokovnjakov v
svoji bližini, je potrebno oblikovanje virtualnega tima za realizacijo proizvoda.
- 2. korak: definicija virtualnih nalog tima:
virtualne timske naloge morajo biti jasno opredeljene, z izvedbami nalog postopkov,
opisanih v podrobnosti. Vsi virtualni člani tima morajo razumeti svoje naloge, vloge in
odgovornosti na enak način. Cilji virtualnega tima morajo biti jasno opredeljeni in vsi
člani virtualnega tima jih morajo sprejeti.
- 3. korak: opredelitev postopkov in procesov za doseganje skupnega cilja:
operativne postopke in procese je treba razviti in izvajati v virtualnem timu. Člani
virtualnega tima morajo razumeti, kako in v kakšnem vrstnem redu se bodo sočasne
naloge tudi izvajale.
- 4. korak: izbira virtualnih članov tima:
v tem koraku je treba določiti, katere vrste strokovnega znanja so potrebne za uspešno
izvedbo aktivnosti realizacije proizvoda in katere strokovnjake bi bilo najbolje izbrati za
opravljanje te dejavnosti. Izbrani člani virtualnega tima bi morali učinkovito delovati v
virtualnem okolju s pomočjo ITC-infrastrukture za virtualno delovanje tima.
- 5. korak: imenovanje virtualnega vodja tima:
uspeh virtualnega vodja tima je odvisen od njegove spretnosti, ter uporabljenih orodij,
tehnik in strategij v virtualnem okolju. Zaradi različnih oblik strokovnega znanja in
vodstvene sposobnosti je mogoče, da se vodja virtualnega tima po potrebi zamenja. Člani
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virtualnega tima lahko prevzamejo tudi vlogo vodje tima, če to zahtevajo različne faze
procesa razvoja izdelkov [5].

2.9. Razvoj uspešnega tima
Za uspešno izvedbo projekta razvoja novega izdelka je odgovoren projektni tim. Da pa lahko
uspešno izvede dano nalogo, pa je pomembna njegova sestava, torej mora izpolnjevati pogoj,
da imajo člani tima ustrezne lastnosti in kompetence za opravljanje timskih vlog. Dobre
lastnosti vsakega posameznega člana tima so pogoj za razvoj uspešnega tima. Bolj kot je
član uspešen v timu, več prispeva k uspešnemu delu. Vedeti moramo tudi, da v vsakdanjem
življenju ni vedno tako, saj ima vsak član znotraj tima dobre in prav tako tudi slabe lastnosti.
Več kot imajo člani projektnega tima skupnih lastnosti in lastnosti za svojo vlogo, bolj
učinkovito bo tim deloval. Pri sestavi uspešnega tima lahko izbiramo tudi člane, ki so z
različnih lokacij, zato morajo biti usposobljeni za uporabo sodobnih komunikacijskih
sredstev. Pri oblikovanju in razvoju uspešnega projektnega tima moramo gledati na
motivacijsko lastnost, saj ta zelo pripomore k uspehu in samemu dosegu cilja. Če član znotraj
tima ni motiviran, bo zaradi tega dosegal slabe rezultate in pri tem bo svoje delo opravljal
površno oz. ga bo opravil slabo. S tem bo vplival tudi na ostale člane tima, saj se bo njegova
negativna motivacija prenesla še na druge člane, torej bo sledila ena izmed bolezni tima –
slaba motivacija, saj ti ne bodo imeli zaupanja v člana z negativno motivacijo. Dokler ima
projektni tim motivacijo na najvišji ravni, ki jih žene do ključnega uspeha, je ta za tim zelo
pozitivna, saj bodo s takšnim pristopom lahko rešili veliko težav do cilja [3]. V prejšnjem
odstavku smo se dotaknili bolezni, ki je definirana kot lastnost posameznih članov tima, na
primer pomanjkanje zaupanja, strah pred konflikti, nepovezanost, zavračanje odgovornosti
in nezanimanje za rezultate. Ko se nam pričnejo pojavljati takšne bolezni, moramo hitro
pristopiti k reševanju teh problemov, saj se v primeru nereševanja teh bolezni razvijajo še
ostale bolezni, kar pa za sam projektni tim ni priporočljivo, saj vsaka bolezen vpliva na
končni rezultat oz. cilj ter na uspešnost izvedbe same naloge [3].

2.9.1. Značilnosti uspešnega tima
Za uspešen tim je potrebno dobro sodelovanje in odvisnost med člani znotraj tima. Med
seboj morajo dobro komunicirati, saj to pripomore uspehu celotnega tima. Pri tem je vsak
posamezni član odgovoren za svoje naloge oz. izvedbo dela. Vsak rešuje svoje težave v
nalogah, saj je specializiran le za te. Znotraj tima pa je zelo pomembna tudi uspešna
organizacija in uvedba timskega dela. To je nekaj ključnih pomembnih lastnosti za uspešnost
tima [3].
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2.10.

Komunikacija v timu

Komunikacija znotraj tima, še posebej pa virtualnega tima je zelo pomembna, saj z njo člani
tima izmenjujejo informacije in dosežene rezultate. Pri tem lahko uporabimo različna
komunikacijska orodja, ki jih lahko razdelimo na dva sklopa:
- Strojna oprema:
telefon, modemi in komunikacijske povezave;
- Programska oprema:
učinkoviti programi, LAN, komunikacija in druga orodja za timsko delo.
Uporaba internetne povezave danes vse bolj izpodriva fizične sestanke in postaja
vsakodnevna in neprestana komuniciranja med člani tima. Tako lahko preko interneta
vodimo video konferenco, avdio konferenco, glasovno pošto, mail, elektronsko pošto,
virtualna pisarna (GroupWare) in elektronsko belo tablo [5].

2.10.1.1. Video konferenca
Video konferenca (slika 2.5) je način komuniciranja med člani tima, ki poteka preko
interneta z uporabo video kamere ter mikrofona. Člani tima se med seboj vidijo in si lahko
izmenjajo rezultate in predloge. Lahko si dodelijo tudi nadaljnje delo oz. popravke projekta.
Člani so zbrani v konferenčni sobi, kjer se zberejo skupaj za video klic. Za video konferenco
s člani tima, ki so na drugi lokaciji, je potreben pogoj, da imata obe skupini članov potrebno
orodje oz. isti program na PC-ju, da lahko med seboj komunicirajo. Hkrati pa je tudi potreben
dovolj zmogljiv PC ter dovolj hiter prenos podatkov, da dobimo dovolj kakovosten video in
avdio prenos med skupinama. Pri sami video konferenci skupini shranita in posnameta
rezultate ostalih članov druge skupine, saj so ti ključni za nadaljnje izvajanje projekta [5].
Video konferenco lahko izvedemo na več načinov:
- video konference med dvema članoma tima,
- video konference med enim članom tima na eni strani ter več člani tima na drugi strani,
- video konference med več člani tima na eni in drugi strani.

Slika 2.5: Prikaz organizacije video konference [5].
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2.10.1.2. Avdio konferenca
Avdio konferenca (slika 2.6) je eden izmed enostavnih in cenenih načinov komuniciranja
virtualnega tima. Poteka podobno kot video konferenca. Razlikuje se v tem, da pri tej vrsti
konference ni prenosa slike druge skupine tima. Poteka samo zvočno. Glavni cilj avdio
konference med člani tima je, da zadržuje elektronski način komuniciranja dveh članov oz.
več članov virtualne skupine, ki pa so na različnih lokacijah [5].

Slika 2.6: Prikaz organizacije avdio konference [5].

2.10.1.3. Glasovna pošta
Glasovna pošta je način komuniciranja, kjer uporabljamo glasovna sporočila znotraj
virtualnega tima. Najpogostejša glasovna sporočila se pošiljajo preko telefonskih naprav.
Dobra lastnost glasovnega sporočila je v tem, da v primeru nedosegljivosti člana tima temu
sočlan tima lahko pošlje glasovno sporočilo in s tem ohranja njuno komunikacijo [5].

2.10.1.4. Elektronska pošta
Elektronska pošta (slika 2.7) je enostavna oblika komuniciranja med člani tima. Uporablja
se lahko namreč tako za pošiljanje datotek, slik in glasovnih sporočil kot tudi za prejemanje
le-teh. Elektronska pošta tako povečuje komuniciranje virtualnega tima med seboj [5].
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Slika 2.7: Prikaz organizacije e-poštnega sistema s podatkovno bazo [5].

2.10.1.5. Virtualna pisarna
Virtualna pisarna ( GruopWare) je univerzalni sistem za združevanje virtualnih članov tima.
Uporablja se lahko kadarkoli in kjerkoli. To je orodje, s katerim se člani virtualnega tima
povezujejo ter komunicirajo med seboj. Orodje je zanesljivo, hitro in poceni. Prav tako pa
je tudi bistveno, da je enostavno za uporabo [5]. Princip delovanja virtualne pisarne prikazuje
slika 2.8.

Slika 2.8: Primer uporabe virtualne pisarne [5].
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Virtualna pisarna projektnemu timu zagotavlja ustvarjalno delovno okolje. Orodje deluje
preko internetne komunikacije. Koraki pri ustvarjanju virtualne pisarne so (slika 2.9) [5]:
- 1. korak: vodja virtualne skupine vzpostavlja stike z drugimi virtualnimi člani skupine,
na primer po elektronski pošti.
- 2. korak: vodja virtualne skupine opredeljuje komunikacijski proces v internetnem okolju,
ki predstavlja virtualni urad.
- 3. korak: drugi virtualni člani ekipe se morajo vpisati v virtualni urad z uporabo svojih
gesel.
- 4. korak: sodelovanje in izmenjava informacij med člani virtualne ekipe potekata samo
preko virtualne pisarne [5].

Slika 2.9: Vzpostavitev virtualne pisarne z GroupWarom [5].

2.10.1.6. Elektronska bela tablica
Elektronska bela tablica je kombinacija med strojno in programsko opremo, ki služi kot
podpora sestankom skupine. S pomočjo te vrste komunikacije imajo člani tima skupne
sestanke, čeprav so na različnih lokacijah. Med sestanki jim tablica omogoča pisanje
zapiskov in ključnih točk sestanka. Zapiske, ki jih član zabeleži na tablico, lahko nato shrani
ter pošlje preko komunikacijskih kanalov drugim članom virtualnega tima. Pošiljanje teh
podatkov je lahko direktno na sestanku med samo video konferenco ali pa kasneje preko
virtualne pisarne [5].
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2.10.2. Prednosti in slabosti komunikacijskih orodij
Vsa komunikacijska orodja, ki jih lahko danes uporabljamo in nam omogočajo lažje življenje
ter hitrejše komuniciranje, pa imajo poleg dobrih lastnosti tudi slabosti. Prav tako imamo pri
komunikacijskih orodjih za uporabo pri virtualnem projektnem timu nekaj prednosti in
slabosti [5]:
- Sestanki tima:
Prednosti: verbalna komunikacija omogoča stike med člani, tako se lahko člani med seboj
spoznajo, člani oz. udeleženci se lahko prijavijo na sestanek, da je glede na število
udeležencev izvedena ustrezna priprava.
Slabosti: v primeru, da člani nimajo dovolj časa, nastopi velik problem, saj timsko
srečanje zahteva veliko časa; člani pa, če niso z iste lokacije, porabijo veliko časa, da
pridejo na lokacijo srečanja. Pri tem so lahko njihovi stroški potovanja na kraj srečanja
tudi precej visoki.
- Video konferenca:
Prednosti: verbalna komunikacija omogoča poceni komuniciranje na velike razdalje,
člani tima lahko ne glede na to, kje se nahajajo, opravijo hitro video konferenco za
sestanke, sploh če vnaprej vedo, kakšen je njihov delovni red, uporablja se lahko slikovno
in glasovno.
Slabosti: vsi člani tima, ki želijo uporabiti video konferenco, morajo biti ob istem času v
sejni sobi oz. v istem prostoru, video konference moramo pripraviti vnaprej, treba je
določiti dan in uro za potek sestanka, zaradi oddaljenosti lahko pride pri prenosu slike in
zvoka tudi do zamika, za uporabo oz. najem video konference ima projektni tim lahko
visoke stroške.
- Avdio konferenca:
Prednosti: je zanesljiva oblika komuniciranja, je vedno na voljo, kljub različnim
lokacijam posameznih članov tima se avdio konferenca lahko izvaja, oblika
komuniciranja je zelo poceni.
Slabosti: oblika komuniciranja je samo govorna – brez slikovnih podatkov, vsi udeleženci
tima morajo biti sočasno dosegljivi v komunikacijskem omrežju.
- Glasovna pošta:
Prednosti: glasovno sporočilo pošljemo prejemniku oz. članu tima kadarkoli – ne glede
na to, ali je dosegljiv ali nedosegljiv, ni nujno, da sta oba člana istočasno dosegljiva.
Slabosti: neosebna komunikacija, preko glasovnih sporočil pošiljamo samo kratka
glasovna sporočila.
- Elektronska pošta:
Prednosti: uporabljamo jo za pošiljanje/prejemanje besedilnih dokumentov, sporočil,
pošljemo lahko tudi video dokumente, vračamo potrdila.
Slabosti: neosebna komunikacija, vendar pa je pošiljanje datotek omejeno na njihovo
velikost, tako ne moremo pošiljati velikih datotek.
- Virtualna pisarna:
Prednosti: vsi udeleženci tima istočasno sodelujejo na različnih lokacijah, sočasna
izmenjava podatkov informacij med člani tima, vsi imajo dostop do podatkov na skupnem
strežniku, lahko uporabljajo video komunikacijo le ob pogoju ustrezne potrebne opreme.
Preko orodja si člani lahko pošiljajo glasovna sporočila.
Slabosti: visoka obremenitev za računalniške komunikacije, potrebni veliki podatki
pošiljanja, kar pripomore k visokim stroškom.
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- Elektronska bela tablica:
Prednosti: enostavna za uporabo, uporaba predvsem za zapiske rezultatov, omogoča
elektronski prenos vsebine drugih članov tima.
Slabosti: za uporabo te vrste komunikacije so stroški investicije zelo visoki. Zaradi
vzdrževanja sistema pa je vzdrževanje drago in zapleteno [5].
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3. Primer analize razvoja uspešnega tima v
podjetju
3.1. Namen analize tima
V izbranem podjetju so se odločili, da za oblikovani projektni tim ugotovijo, ali je sestava
tima takšna, da se lahko razvije v uspešen tim, ki bo uspešno dosegel zahtevane rezultate
projekta. V opravljeni analizi tima se bomo osredotočili na zastopanost timskih vlog,
obvladovanje timskega dela, motivacijo, bolezni in SDI analizo.
Ker v podjetju nimajo ustreznih znanj za analizo timskega dela, se je podjetje odločilo, da
opravi analizo zunanji izvajalec.

3.2. Timske vloge
Z uporabo matrike odgovornosti (slika 3.1) smo ugotovili, kakšne odgovornosti imajo
posamezni člani tima na obravnavanem projektu. Slika 3.1 nam prikazuje matriko
odgovornosti članov projektnega tima za izvedbo izbranega projekta. Kot je razvidno iz
matrike, timska vloga Čistilnica nima nikakršne odgovornosti, tako vloge Čistilnica ne
potrebujemo, saj za izvedbo projekta ne potrebujemo čistilcev, zato zastopanost te
organizacijske enote odstranimo iz tima.
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Slika 3.1: Matrika odgovornosti za izbrani projekt.

Na podlagi matrike odgovornosti smo ugotovili, da podjetje za izvedbo izbranega projekta
potrebuje osem članov tima (slika 3.2).

Slika 3.2: Prikaz sestave projektnega tima z osmimi člani za analizo [5].

Iz slike 3.2 je razvidno, da projektni tim sestavljajo predstavniki oddelkov: kontrola, razvoj,
komerciala, vodja projekta, nabava, tehnologija, montaža in plan. Vsak član v timu je
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odgovoren za svoje področje. Nad vsemi področji pa ima največjo odgovornost vodja
projekta, saj se on odloči o sprejemanju pomembnih odločitev za projekt osvajanja izdelka.
Da bi ugotovili, ali imamo v projektnem timu zastopanih vseh devet timskih vlog, so bili
članom tima razdeljeni vprašalniki za izvedbo Belbinovega testa o zastopanosti timskih vlog.
Vsak član tima je odgovarjal na štiri vprašalnike, s katerimi je izvedel samoocenjevanja in
ocenjevanje sodelavcev v timu. S pomočjo Belbinovega testa smo ugotovili naravne vloge
posameznih članov projektnega tima. Rezultati zastopanosti timskih vlog po Belbinovem
testu so prikazani v preglednici 3.1.
Preglednica 3.1: Rezultati zastopanosti timskih vlog po Belbinovem testu.
Projektni
tim/ timske
vloge
Izvajalec
Koordinator
Snovalec
Strokovnjak
Iskalec virov
Ocenjevalec
Sodelavec
Dovrševalec
Tvorec

Kontrola

Razvoj

Komerciala

Vodja
projekta

X

X

X

X
X

Nabava

X

X
X

Montaža

Plan

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Tehnologija

X

X
X
X

X

X

Iz preglednice 3.1 je razvidno, da je v analiziranem projektnem timu zastopanih vseh devet
timskih vlog, kar kaže, da je projektni tim zmožen za učinkovito timsko delo [5].

3.3. Obvladovanje timskega dela
Za analiziranje potrebnega znanja za obvladovanje timskega dela je vseh osem članov
odgovorilo na 14 zastavljenih vprašanj. Vsakemu vprašanju so morali dodeliti 1, 2 ali 3
točke, ena točka je ustrezala odgovoru »redko velja«, dve točki »včasih velja« in tri točke,
da »vedno velja«. Na podlagi seštevka vseh točk iz vseh 14 zastavljenih vprašanj smo dobili
skupno število točk za vse člane tima, kar prikazuje preglednica 3.2. Obvladovanje timskega
dela se ocenjuje na podlagi naslednje ocenjevalne skale:
 od 33 do 42 točk: član tima obvladuje timsko delo,
 od 24 do 32 točk: član tima delno obvladuje timsko delo in
 od 14 do 23 točk član tima ne obvlada timskega dela.
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Preglednica 3.2: Prikaz obvladovanja timskega dela.

Zap. št.

Član tima

Skupno št. točk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola
Razvoj
Komerciala
Vodja projekta
Nabava
Tehnologija
Montaža
Plan
Povprečje vseh
skupnih točk

30
40
41
41
39
29
26
31
34,6

Obvladovanje
timskega dela
Delno obvlada.
Obvlada.
Obvlada.
Obvlada.
Obvlada.
Delno obvlada.
Delno obvlada.
Delno obvlada.
Obvlada.

Iz preglednica 3.2 je razvidno, da štirje člani tima obvladujejo timsko delo, štirje člani pa le
delno obvladujejo timsko delo. Zaključimo lahko, da tim obvladuje timski delo, ker je v
povprečju doseženih 34,6 točke [5].

3.4. Motivacija
Člane tima smo nadalje analizirali na podlagi motivacije za timsko delo, zato so ponovno
odgovarjali na vprašalnik s 14 vprašanji. Kriteriji o skupnem številu točk so enaki kot pri
analizi obvladovanja timskega dela. Preglednica 3.3 prikazuje dobljene rezultate na podlagi
vprašalnika o motivaciji dela.
Preglednica 3.3: Prikaz motivacije timskega dela.

Zap. št.

Član tima

Skupno št. točk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola
Razvoj
Komerciala
Vodja projekta
Nabava
Tehnologija
Montaža
Plan
Povprečje vseh
skupnih točk

39
40
30
39
30
39
27
36
35

Motivacija za
timsko delo
Motiviran
Motiviran
Delno motiviran
Motiviran
Delno motiviran
Motiviran
Delno motiviran
Motiviran
Motiviran

Dobljeni rezultati med posameznimi člani tima so nam pokazali, da so med člani tima štirje
motivirani, ostali štirje člani pa so delno motivirani. Kot je razvidno iz povprečja vseh točk,
je projektni tim ponovno v območju pogojev za motiviran projektni tim [5].
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3.5. Bolezni
Člane tima smo analizirali tudi glede dovzetnosti za bolezni tima. Člani tima so morali
odgovoriti na 15 vprašanj. Za vsako bolezen so bila zastavljena po tri vprašanja. Pri vsaki
bolezni se je član lahko odločil za 1, 2 ali 3 točke, kar je enako kot pri vprašalniku za
obvladovanje timskega dela.
Analiza odgovorov na zastavljena vprašanja je za vsakega člana tima in celotni tim pokazala,
kako so dovzetni za bolezni tima, kot so: pomanjkanje zaupanja, strah pred konflikti,
nepovezanost, zavračanje odgovornosti in nezanimanje za rezultate, kar je prikazano v
preglednici 3.4.
Preglednica 3.4: Prikaz rezultatov podanega vprašalnika o dovzetnosti tima.
Član tima/
bolezen
Kontrola
Razvoj
Komerciala
Vodja projekta
Nabava
Tehnologija
Montaža
Plan
Vsota vseh
točk/vsota vseh
članov

Pomanjkanje
zaupanja
6
8
5
8
6
7
5
4
6,125

Strah pred
konflikti
8
7
4
6
6
7
5
6
6,125

Nepovezanost
8
6
8
7
6
5
5
7
6,5

Zavračanje
odgovornosti
7
8
6
7
8
7
7
6
7

Nezanimanje za
rezultate
7
4
3
8
5
5
6
4
5,25

Iz seštevka točk vpisanih v preglednico 3.4 lahko sklepamo na možnost za obstoj bolezni in
sicer:
Od 3 do 5 točk: bolezen obstaja.
Od 6 do 7 točk: velika verjetnost da se bo bolezen pojavila.
Od 8 do 9 točk: bolezen ne obstaja.
V preglednici 3.5 so točke iz preglednice 3.4 pretvorjene v možnosti za obstoj bolezni.
Preglednica 3.5: Možnosti za obstoj bolezni v timu.

Bolezen
Pomankanje zaupanja
Strah pred konflikti
Nepovezanost
Zavračanje odgovornosti
Nezanimanje za rezultate

Vsota vseh točk/ vsota vseh
članov
6,125
6,125
6,5
7
5,25

Stanje bolezni
Bolezen se bo pojavila
Bolezen se bo pojavila
Bolezen se bo pojavila
Bolezen se bo pojavila
Bolezen obstaja
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Iz preglednice 3.5 lahko zaključimo, da v timu že obstaja bolezen Nezanimanje za rezultate.
To pomeni, da je za obravnavani projekt potrebno zelo natančno definirati postavljene cilje.

3.6. Uvrstitev članov v SDI trikotnik
Osebne vrednote vseh članov projektnega tima smo analizirali z metodo SDI, ki odgovori
na vprašanje, kako se član odziva v različnih situacijah, kakšne ima posameznik odnose do
drugih ter kako reagira v nastalih konfliktnih situacijah.
Za izvedbo metode SDI so člani tima ponovno odgovorili na 20 vprašanj. Rezultate
dobljenih odgovorov smo vrisali v SDI trikotnik, kar je prikazano na sliki 3.3.

Slika 3.3: Usmeritev članov tima v SDI trikotnik.

Slika 3.3 podaja usmeritev članov tima, ki so v trikotniku označeni s črkami: A – kontrola,
B – razvoj, C – komerciala, D – vodja projekta, E – nabava, F – tehnologija, G – montaža in
H – plan. Vsakemu članu tima pripada puščica, katere začetek predstavlja motivacijo člana
v ne konfliktnem okolju, smer puščice pa predstavlja spremembo motivacije člana v
stopnjevanju konflikta [5].

22

3.7. Osebnostne vrednote članov tima
Ugotovimo lahko, da se osebne vrednote med člani znotraj tima zelo razlikujejo. Član tima
A ima analitično avtonomno motivacijo. Sprva se sooča s težavami analitično, z logičnim in
zadržanim pristopom, kasneje pa z močnim napadom. Če ne vidi rešitve, odneha s svojim
stališčem. Raje dela samostojno, a kljub temu deluje v timu.
Član tima B ima tekmovalno motivacijo in veliko sposobnost za timsko delo. Ker je
tekmovalen, želi doseči prevlado nad vsemi. V situaciji, ko mu tekmovalnost ne pomaga, se
odloči za analitični pristop, če pa ne uspe, se praviloma umakne.
Član tima C ima prilagodljivo in povezovalno motivacijo z veliko sposobnostjo za timsko
delo. Ob srečanju s težavami se ne odzove takoj, ampak za njihovo reševanje izbere primerno
strategijo. Kadar ne najde rešitve, se preda.
Za člana tima D je značilna tako prilagodljiva, kot tudi povezovalna in zaščitniška
motivacija. Ko se sreča s težavo, z logičnim sklepanjem zavzame svoje stališče, ki ga
zagovarja dokler ga moč argumentov drugih članov tima ne prisilijo k vdaji. Zelo je
motiviran za timsko delo, zato je v tem timu zanj vloga vodje projekta zelo primerna.
Član E se odlikuje s prilagodljivostjo in povezovalnostjo ter veliko pripravljenostjo za delo
v timu. Ob soočanju na težavo reagira v odvisnosti od nastalih okoliščin, kar je tudi njegova
slabost.
Član F ima analitično in avtonomno motivacijo ter je pripravljen za timsko delo. Rad
tekmuje, vendar kadar tekmovanje ne pripomore k doseganju cilja, se odloči za logičen in
analitičen pristop. Če so argumenti proti njemu premočni, se umakne.
Član G ima prav tako analitično in avtonomno motivacijo. Sprva se odzove na težave
zadržano, nato pa se odloča na osnovi analiziranja problema. Če tudi s tem ne najde rešitve,
se vda. Je pripravljen za delo v timu, vendar mu bolj ustreza individualno delo.
Član H je ima predvideno in zaščitniško motivacijo. Prizadeva si za skladnost in je
pripravljen na sodelovanje. V kolikor cilja ne doseže, se umakne v ozadje in rešuje le tisto,
kar se rešiti da. Kadar pa tudi to ne prinese pozitivnih rezultatov, ustavi prepir, včasih je
lahko tudi zelo eksploziven. Je sicer pripravljen delati v timu, vendar delo raje opravlja
individualno [5].
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4. Rezultati
Z uporabo matrike odgovornosti smo ugotovili, katere predstavnike organizacijskih enot
podjetja potrebujemo v projektnem timu za izvedbo izbranega projekta. Projektni tim v tem
primeru sestavljajo predstavniki oddelkov: Kontrola, Razvoj, Komerciala, Vodja projekta,
Nabava, Tehnologija, Montaža in Plan. Ugotovili smo, da oddelek Čistilnica na tem projektu
nima nikakršne odgovornosti, zato njenega predstavnika v timu ne potrebujemo.
Na podlagi Belbinovega testa smo ugotovili, da je v projektnem timu zastopanih vseh devet
timskih vlog, kot so Izvajalec, Tvorec, Koordinator, Snovalec, Strokovnjak, Iskalec virov,
Ocenjevalec, Sodelavec, Dovrševalec in Tvorec. Ker so zastopane vse timske vloge lahko
pričakujemo, da bo tim uspešen. Pri analizi obvladovanja timskega dela smo ugotovili, da
polovica članov tima obvlada timsko delo, druga polovica pa le delno obvlada timsko delo.
V celoti je projektni tim v območju obvladovanja timskega dela, kar je dobro za uspeh
projekta. Rezultati analize motivacije za timsko delo nam kažejo, da so trije člani tima
motivirani, ostalih pet članov pa je le delno motiviranih. V celoti je tim motiviran, vendar
nas skrbi ugotovitev, da je nekaj članov tima le delno motiviranih za timsko delo.
V timu se razvija in nastaja bolezen nezanimanja za rezultate. Analiza glede bolezni je na
zelo nizki ravni, saj nam rezultati prikazujejo nizke ocene.
V konfliktnih situacijah na podlagi SDI trikotnika vidimo, da se predstavnik Plana trudi
pomagati drugim, vendar s tem povzroča zmedo v timu. Predstavnik Montaže je vztrajen,
vendar s tem prizadene druge v timu, enako je s predstavnikom Razvoja. Predstavnik Nabave
lahko v konfliktni situaciji naredi zmedo. Predstavnika Kontrole in Tehnologije se trudita za
delo, vendar s svojim ravnanjem ovirata skupino. Predstavnik Komerciale se trudi vztrajati,
vendar s tem lahko povzroči zmedo in ovira druge.
Na podlagi vseh rezultatov, dobljenih iz vprašalnika, smo ugotovili, da je tim primeren za
izvedbo obravnavanega projekta, vendar bo potrebno pri gradnji odličnega tima popraviti
nekatere napake, predvsem pa povečati motivacijo članov tima za delo na projektu .
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5. Diskusija
V današnjih časih je težko dobiti projektni tim, ki bo ustrezal kriterijem odličnosti. Analiza
projektnega tima je seveda zgolj neki približek dejanskemu stanju v projektnemu timu, saj
je smiselna glede na dobljene rezultate in uporabljene metode. Vsi člani ne morejo imeti
samo dobrih lastnosti. Prav tako ne morejo imeti vsi člani znotraj tima sposobnosti
obvladovanja vseh področij, ker so po naravi specializirani za svoje delo, ki ga opravljajo v
svoji organizacijski enoti. K boljšemu obvladovanju timskega dela pa bi lahko pripomogla
dodatna izobraževanja članov. Pri tem bi bil vsak posameznik sicer specializiran za svoje
področje, in v timu pripravljen sodelovati in izmenjevati izkušnje z ostalimi člani tima, ki so
specialisti na drugih področjih. Pri obravnavi bolezni tima, moramo vedeti, da imamo več
vrst bolezni znotraj tima, saj imamo osem članov in vsak ima svoje naravne lastnosti. Velika
težava nastane pri medsebojnem druženju, saj nimamo zaupanja med seboj, ali pa smo v
stalnih konfliktih z drugimi člani ali pa smo z drugimi člani tima nepovezani. Glavni razlog
za nastanek te vrste bolezni je, da se člani tima med seboj premalo družijo in si zaupajo. To
bolezen bi odstranili z uvedbo in izvajanjem izobraževanja povezanega z druženjem, čemur
s tujko rečeno team building. Ta način izgrajevanja in razvoja tima v uspešen tim uporabljajo
vsa mlada in uspešna podjetja, saj dajejo veliko na počutje in komunikacijo med člani tima.
Več druženja in povečana komunikacija med člani bi vplivala na sproščeno okolje v timu,
kar bi bistveno pripomoglo k uspehu in dosegu ciljev. Ob naši analizi so ugotovitve
posameznih članov pričakovane. Vendar bi s prej naštetimi aktivnostmi lahko dosegli
bistveno boljše stanje v timu. Seveda se moramo zavedati, da danes praktično težko dobimo
odličen tim, ki bi bil brez bolezni in kjer bi vsi obvladovali timsko delo ter imeli visoko
motivacijo zanj. Z uporabo virtualnega projektnega tima bi verjetno lahko dosegli boljše
lastnosti in s tem boljšo analizo projektnega tima. Pri sami uporabi virtualnega tima bi lahko
izbrali le kandidate, ki imajo naravne lastnosti, podobne drugim članom tima – pri tem pa
tudi dobre praktične in teoretične lastnosti. Člani bi bili z večje oddaljenosti, vendar bi
dosegli učinkovitejši in boljši rezultat. Vsak član bi opravil samo (svojo) nalogo, ki bi mu
bila določena. Do komunikacijskih konfliktov bi tako prihajalo v manjši meri, saj bi
komunicirali samo ob sestankih in video konferencah, kjer bi vsak predstavil svojo nalogo,
ki mu je bila dodeljena ter se dogovorili, kje so njihove skupne točke in kje se naloge
prekrivajo in zato zahtevajo neprestano in neposredno sodelovanje izvajalcev.
Pri prvih opažanjih pomanjkanja motivacije člana bi moral projektni vodja ali odgovorna
oseba za člane pristopiti k reševanju problema. Problem bi bilo treba rešiti v čim krajšem
možnem času, da tim ne čuti posledice nemotivirane osebe, saj lahko ta prenese ne
motivacijo na ostale člane tima, s tem pa lahko nastanejo slabši rezultati pri izvajanju
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projekta. Člane bi bilo treba motivirati s primernimi nagradami, saj bi tako reševali
pomanjkanje motivacije. Vsak član ima želje in cilje v življenju, če bi jih pri tem motivirali,
bi pri svojem delu bolj učinkovito delovali. Ob tem bi verjetno povečali stroške podjetja,
doseg cilja in uspeh pa približali.
S tem bi, kot je namen zaključne naloge, razvili uspešen projektni tim, vendar pa bi za to
porabili kar nekaj časa, saj bi rabili ponavljati enake oz. podobne analize projektnih timov.
Vendar sem prepričan, da bi ob razvijanju in eksperimentiranju dosegli boljšo in večjo
učinkovitost uspešnega projektnega tima. Vendar pa moramo poznati tudi določeno merilo
med ceno in časom, saj moramo uspešen projektni tim prilagoditi vsakemu projektu posebej,
ter da s tem ne povečujemo stroškov podjetja.
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6. Zaključki
V okviru zaključne naloge so bili ugotovljeni naslednji zaključki:
1) Analizirali smo projektni tim za izbrani projekt.
2) Projektni tim v povprečju obvladuje timsko delo.
3) Projektni tim je v povprečju motiviran za timsko delo.
4) Analiza je pokazala, da je pri članih tima prisotna bolezen in sicer nezanimanje za
rezultate.
5) Ugotovili smo, da je v timu zastopanih vseh devet timskih vlog.
6) Projektni tim ima možnost za učinkovito izvedbo projekta.
Z zaključno nalogo sem doprinesel k združitvi gradiv iz različnih virov na mojo temo
naslova. Nakar sem tako dobil teoretične osnove kot tudi primer, ki je opisan v tretjem
poglavju. Prikazal sem, da se tudi na podlagi primera iz podjetja lahko bistveno približamo
teoriji, opisani v drugem poglavju. Z rezultati sem prikazal bistvo analize sposobnosti tima.
V diskusiji pa sem doprinesel ideje za izboljšanje tima.
Predlogi za nadaljnje delo
Nadaljnje delo bo usmerjeno predvsem na izbor in implementacijo metod, ki bodo
omogočale postopno gradnjo uspešnega tima, ki bi se z odličnostjo izkazal tudi v virtualnem
okolju.
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