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UVOD 

 

Medsebojno sodelovanje posameznikov, ki jih postavimo pred isto nalogo, lahko 

poimenujemo na različne načine. Ne glede na poimenovanje pa gre za timsko delo in prav 

dobro timsko delo je garancija za uspešno rešeno nalogo. 

 

V zaključni strokovni nalogi je raziskan pomen timskega dela v podjetju Plesna šola Bolero 

d.o.o., in sicer na primeru organizacije velikega dogodka, konkretno maturantskega plesa, v 

večnamenski dvorani Dvorane Stožice, ki se ga udeleži tisoč tristo gostov.  

 

Timsko delo v podjetju kot je Plesna šola Bolero d.o.o. dviguje uspešnost in kakovost 

delovanja, predvsem pri organizaciji prireditev, tekmovanj in drugih različnih dogodkov. 

Prav tako ima timsko delo velik pomen pri razvoju medosebnih odnosov v podjetju. 

 

Zaključna strokovna naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. Prvi del 

naloge predstavlja teoretični del. Iz domače in tuje znanstvene literature s področja timskega 

dela so povzeti nekateri bistveni pojmi za uspešnost timskega dela, njegove prednosti in 

slabosti ter reševanje konfliktov, razvrščanje timov in vloge članov tima, pomen 

komunikacije kot ključne prvine timskega dela in različne teorije motiviranja. Drugi, 

raziskovalni del naloge, predstavljata intervjuja z vodjo tima ter članom tima. V omenjenem 

delu je raziskan konkreten primer Plesne šole Bolero d.o.o. ter članov njenega tima, ki 

organizirajo različne dogodke. Raziskava se usmerja v analizo organizacije maturantskega 

plesa. Na podlagi ugotovljenih značilnosti delovanja tima je v zaključku predstavljenih tudi 

nekaj rešitev, ki bi podjetju v naslednjih letih omogočile še bolj uspešno delovanje. 

 

Namen zaključne strokovne naloge je raziskati uspešnost timskega dela v izbranem podjetju 

Plesna šola Bolero d.o.o., predstaviti prednosti in pomanjkljivosti v njegovem delovanju 

oziroma sodelovanju članov tima ter podati mnenje o izboljšanju timskega dela v prihodnosti 

izbranega podjetja. 

 

Osnovni cilj zaključne strokovne naloge je preučiti pomen timskega dela med člani tima v 

izbranem podjetju in vpliva vodje tima na njihovo delo ter z analizo prikazati pomen in 

nujnost timskega dela pri organizaciji večjih dogodkov. 
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1 TIMSKO DELO 

 

1.1 Definicija in pomen timskega dela 

 

V literaturi najdemo več definicij timskega dela. Ko govorimo o timu in timskem delu, pred 

očmi nimamo le skupine ljudi, ki slučajno opravljajo enako delo v istem oddelku. Bistveno 

je, da ta skupina deli skupen cilj, da se nadalje tega zaveda in tudi ve, da je za dosego 

skupnega cilja potrebna moč vsakega izmed članov tima. Gre za skupino petih do sedmih 

ljudi, ki dela tako, da se medsebojno dopolnjuje in da torej člani tima skupaj dosežejo več, 

kot znese le seštevek njihovih posamičnih prispevkov (Bauer, Kralj, Mihelič, Škafar & 

Vorina, 2009). Bauer et al. (2009) nadalje navajajo razliko med skupino oziroma skupinskim 

delom in timom oziroma timskim delom. 

 

 Skupino sestavljajo dva ali več posameznikov, ki so med seboj odvisni in so torej v neki 

medsebojni interakciji. Tekom sodelovanja člani skupine pridobijo ali oblikujejo skupne 

ali vsaj podobne vrednote, stališča, prepričanja, mnenja, cilje in ideale. 

 

 Tim je skupina posameznikov, za katere je značilno, da sodelujejo pri odločanju in pri 

opredeljevanju ter doseganju ciljev. Med posameznimi člani tima se tako vzpostavijo 

medsebojne vezi, ki jih pri skupinah ni zaslediti. 

 

Danes smo priča naglemu tehnološkemu napredku in naraščajoči konkurenčnosti tržnega 

okolja. Tak razvoj podjetja sili k optimatizaciji delovnih procesov, saj morajo z vedno manj 

razpoložljivih sredstev ustvarjati vedno več. Eno izmed področij, kjer se to odraža, je pri 

delovnih funkcijah, ki postajajo vse bolj povezane in medsebojno odvisne. To vodi v 

kompleksnejše delovne naloge, ki pogosto presegajo zmožnosti posameznika. Tu se pojavi 

zahteva po timskem pristopu. Timsko delo tako postaja čedalje pogostejša oblika 

organiziranosti dela v podjetjih in drugih organizacijah, ne glede na njihovo velikost ali 

področje dela (Babnik, 2007, str. 8). 

 

V strokovni literaturi se pojavlja vrsta definicij, konceptualnih modelov, taksonomij in 

empiričnih študij, ki dokazujejo pomen timskega dela. Raziskujejo tudi dejavnike, ki 

zagotavljajo optimalno uspešnost in učinkovitost timskega dela.  

 

Salas, Sims in Burke (2005) poročajo, da so strokovnjaki na podlagi kompleksne študije 

strokovne literature in raziskav v zadnjih dvajsetih letih izluščili pet temeljnih dejavnikov, 

ki pogojujejo učinkovito timsko delo, ne glede na vrsto tima ali področje delovanja. 

Dejavniki so predstavljeni v Tabeli 1.  
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Tabela 1: Dejavniki, ki pogojujejo učinkovitost timskega dela 

 

 

1. Vodenje, 

2. medsebojno spremljanje uspešnosti, 

3. medsebojna podpora, 

4. prilagodljivost in  

5. timska naravnanost.  

 

Vir: E. Salas, E.D. Sims, C.S. Burke, Is there a big five in teamwork?, 2005, str. 555 

 

Babnik (2007, str. 8) navaja, da je za implementacijo teh dejavnikov v notranjosti tima 

najprej potrebno zagotoviti: 

 

 kognitivni model timskega dela (angl. shared mental model of team work),  

 medsebojno komunikacijo (angl. closed-loop communication) in  

 medsebojno zaupanje. 

 

1.2 Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela 

 

Sinergijski učinki so tisti, ki v sebi skrivajo najbolj pomembno skrivnost timskega dela, 

čeprav so velikokrat na prvi pogled nevidni in zaradi tega tudi težko merljivi. Ob koncu je 

bistvo sinergijskih učinkov, da so rezultati dela v timu, kjer posamezniki med seboj 

sodelujejo, veliko boljši, kot pa rezultati seštevkov individualnega dela posameznikov v 

taistem timu. Seštevek dela se torej kar naenkrat podvoji ali celo potroji (Kos, 2008). 

 

Največja prednost timskega dela je, da vsak član namreč prinaša svoja znanja, razmišljanja 

in sposobnosti. To pomeni, da se pri reševanju problemov pojavi veliko različnih informacij 

in pogledov, kar praviloma prinaša boljše rešitve. Poleg tega je sodelovanje pri skupnih 

odločitvah in rešitvah v timu boljše. Zato prihaja tudi do manj napak (Kaše, Lipičnik, 

Mihelič & Zupan, 2007). Lahe in Kaučič (2006) sta prednosti in pomanjkljivosti timskega 

dela predstavila, kot to prikazuje Tabela 2. 

 

Tabela 2: Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela 

 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

Večja motiviranost (uspešnejše zadovoljevanje 

svojih osebnih in skupnih potreb). 

Skupno mišljenje. 

Kohezija odnosov (člani tima so med seboj zelo 

povezani, stopnja komuniciranja je zelo visoka). 

Prevladovanje posameznega člana. 

se nadaljuje 
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Tabela 2: Prednosti in pomanjkljivosti timskega dela (nad.) 

 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

Sinergijski učinki (sistematika, učenje iz izkušenj, 

neposreden prenos znanj, vedno novi pristopi k 

reševanju problemov, posamezniki so manj 

učinkoviti, pomembne so tehnološke, stroškovne, 

managerske in psihološke sinergije). 

Prelaganje odgovornosti na druge 

(neučinkovitost tima v začaranem krogu). 

V timu se vedno pojavlja veliko različnih rešitev 

problemov. 

Konkurenca med člani je pomembnejša od 

problemov. 

Kreativnost v timu je večja, ker se različna znanja 

dopolnjujejo in se ustvarjajo nova skupna znanja. 

Prekrivajoča se komunikacija (nekatere probleme 

se ignorira, vendar lahko še vedno zelo vplivajo na 

tim). 

V timu ni nihče osamljen. Člani si med seboj vedno 

nudijo podporo in čustveno sprejetost, da lahko 

vsak posameznik lažje najde svojo identiteto. 

Verovanje v čarobne učinke tima (očaranju sledi 

razočaranje). 

Kritična analiza rezultatov in doseženih ciljev 

pomagata pri reševanju nastajajočih težav, kar krepi 

skupno in osebno zadovoljstvo. 

Timsko delo zahteva veliko časa. 

 

Vir: M. Lahe, B. M. Kaučič, Timsko delo v očeh študentov zdravstvene nege: kateri dejavniki vplivajo na 

njegovo uspešnost, 2006, str. 152-153 

 

1.3 Vrste timov 

 

Možina et al. (2002) navajajo spodnjo delitev timov: 

 

 V timih za reševanje problemov je navadno pet do deset zaposlenih, ki se tedensko 

srečujejo za nekaj ur in poizkušajo izboljšati kakovost, produktivnost in delovne 

razmere.  

 

 Samovodeni timi so običajno sestavljeni iz deset do petnajst zaposlenih. Zaposleni 

izvajajo zelo povezane naloge, pri čemer prevzemajo nase tudi odgovornosti načrtovanja 

dela, razdelitve nalog in kontrole kakovosti, ki sicer pripadajo vodji tima.  

 

 Medfunkcijski timi so skupine zaposlenih, katerih namen je razvijanje idej, reševanje 

problemov, usklajevanje kompleksnih projektov in izmenjava informacij. Zaposleni 

prihajajo z različnih delovnih področij, vendar so običajno na isti hierarhični ravni. 

 

 Timi za obvladovanje kakovosti so timi, sestavljeni iz skupine zaposlenih, ki se redno 

sestajajo z namenom izboljšati kakovost. 

 

 Managerski timi sprejemajo skupne odločitve. Skupina managerjev kot tim vodi 

podjetje.  
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Grintal (2011) navaja, da so najpogosteje oblikovani timi v praksi timi za reševanje 

problemov, čeprav je to zelo odvisno od tega, kakšna je narava dela v podjetju, pa tudi od 

dejavnosti in velikosti podjetja. S timom za reševanje problemov poskušamo priti do rešitev, 

ko se v podjetju nenadoma začnejo pojavljati številne reklamacije. Ustanovi se manjša 

skupina ljudi, ki rešuje nastalo situacijo. 

 

Andrejčič et al. (1994) navajajo vrste tima, ki so podane v Tabeli 3.  

 

Tabela 3: Vrste timov po Andrejčiču 

 

 

1. Timi za opravljanje delovnih nalog, 

2. timi za reševanje problemov, 

3. projektni timi, 

4. timi za strategijo. 

 

Vir: R. Andrejčič et al., Globalni in kadrovski management, 1994, str. 155-162  

 

Nadalje Andrejčič et al. (1994) navajajo, da so pogosti projektni timi, ki se oblikujejo za 

izvajanje določene naloge in imajo znan svoj začetek in konec. 

 

1.4 Vloge v timu 

 

Po dosedanjih raziskavah je ugotovljeno, da je za uspeh tima odločilna mešanica značilnosti, 

ki jo prinašajo člani. Ti člani namreč v tim poleg strokovnega znanja prinašajo predvsem 

veliko različnih osebnostnih lastnosti, ki so ključne pri medsebojnem ujemanju v vlogah 

članov tima. Na podlagi tega lahko z ustrezno analizo napovemo, ali bo neki tim uspešen ali 

ne (Mihelič, 2005). Vloge Aritzeta, Swailes in Senior (2007) opredelijo na dva načina. 

 

 Antropološko-sociološki pogled, kjer posamezniku na določeni socialni poziciji, ki je 

povezana s specifičnim socialnim statusom, pripisujemo kombinacijo vrednot, 

prepričanj in vedenj. Vloga je opredeljena na podlagi vedenja osebe v odnosu do te 

socialne pozicije in socialnega statusa. 

 

 Psihosocialni pogled, kjer gre za pričakovano vedenje posameznika na specifični 

funkciji. Za uspešnost v vlogi, ki je povezana s pozicijo, sta pomembna kognicija in 

pričakovano vedenje. 

 

Nadalje avtorji navajajo, da ima vsak član v timu dve vlogi, in sicer funkcionalno in timsko. 

Strokovno znanje in izkušnje posameznika sta sestavna dela funkcionalne vloge, vzorci 

vedenja, ki jih posamezniki razvijejo v skupinah, in način komuniciranja z ostalimi člani 
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tima, pa so sestavni deli timska vloga. V Tabeli 4 je predstavljenih devet timskih vlog in 

njihovih značilnosti, kot jih je na podlagi raziskovanja del različnih avtorjev povzela 

Zakrajšek (2015). Za razumevanje dinamike v timu in načrtovanja aktivnosti so te 

značilnosti ključnega pomena (Aritzeta, Swailes & Senior, 2007). 

 

Tabela 4: Značilnosti, prednosti in slabosti timskih vlog 

 

IZVAJALEC  

TIPIČNE ZNAČILNOSTI  Konservativen,  

 predvidljiv,  

 vesten. 

POZITIVNE LASTNOSTI  Dobre organizacijske sposobnosti,  

 praktičen,  

 trdo dela,  

 samodiscipliniran,  

 vesten,  

 opravi tudi rutinska dela,  

 sistematičen. 

MOŽNE SLABOSTI  Nefleksibilen,  

 ne odziva se na nepreverjene ideje,  

 lahko je tog,  

 vztraja pri načelih,  

 ne vidi novih priložnosti. 

KDAJ JIH POTREBUJEMO?  Kadar je potreben deloven in sistematičen način reševanja problemov. 

KOORDINATOR 

TIPIČNE ZNAČILNOSTI  Miren,  

 samozavesten,  

 obvladan. 

POZITIVNE LASTNOSTI  Sposoben sprejeti ostale člane tima glede na njihove prednosti in brez 

predsodkov,  

 močan čut za objektivnost,  

 optimalno izkorišča vire,  

 pozna prednosti in pomanjkljivosti članov ter skupine,  

 miren in stanoviten. 

MOŽNE SLABOSTI  Povprečno inteligenten in povprečno ustvarjalen,  

 ni izrazito kreativen. 

KDAJ JIH POTREBUJEMO?  Kadar se je s problemom potrebno soočiti mirno. 

INOVATOR 

TIPIČNE ZNAČILNOSTI  Individualističen,  

 resen,  

 neortodoksen. 

POZITIVNE LASTNOSTI  Genialen,  

 bujna domišljija,  

 inteligentnost in znanje,  

 kreativen,  

 domiseln,  

 neortodoksen,  

 rad se loteva zapletenih in težavnih problemov,  

 lahko spregleda protokole in predpisane postopke. 

se nadaljuje 
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Tabela 4: Značilnosti, prednosti in slabosti timskih vlog (nad.) 

 

INOVATOR  

MOŽNE SLABOSTI  Ne zanimajo ga sposobnosti realizacije,  

 sanjaški. 

KDAJ JIH POTREBUJEMO?  Kadar je potrebno ustvariti predloge ter rešiti kompleksen problem. 

RAZISKOVALEC VIROV 

TIPIČNE ZNAČILNOSTI  Ekstravertiran,  

 entuziastičen,  

 radoveden,  

 komunikativen. 

POZITIVNE LASTNOSTI  Sposobnost vzpostavljanja kontakta z ljudmi in raziskovanja novosti,  

 sposobnost za soočanje z izzivi,  

 odlično prepoznava priložnosti,  

 raziskuje ideje,  

 ima dobre komunikacijske sposobnosti,  

 predstavlja vez med skupino in okoljem. 

MOŽNE SLABOSTI  Nagnjen k izgubi interesa po tem, ko prvotna navdušenost mine,  

 nima pravih idej. 

KDAJ JIH POTREBUJEMO?  Kadar je potrebno vzpostaviti zunanji kontakt ter kasnejša pogajanja. 

KRITIK 

TIPIČNE ZNAČILNOSTI  Trezno razmišljanje,  

 nečustven,  

 preudaren. 

POZITIVNE LASTNOSTI  Realen,  

 analitičen,  

 odloča se racionalno, s premislekom,  

 razmišlja strateško in dolgoročno. 

MOŽNE SLABOSTI  Primanjkuje mu inspiracije ali sposobnosti za motiviranje drugih,  

 lahko je nečustven,  

 pretirano kritičen,  

 brez občutka za okolico,  

 dlakocepski. 

KDAJ JIH POTREBUJEMO?  Kadar je uspeh ali neuspeh odvisen od relativno majhnega števila 

kriznih odločitev. 

DOVRŠEVALEC 

TIPIČNE ZNAČILNOSTI  Natančen,  

 metodičen,  

 vesten,  

 prizadeven. 

POZITIVNE LASTNOSTI  Sposobnost izpeljati stvari do konca,  

 perfekcionist,  

 pazi, da se ne dogajajo napake, da se skupina drži rokov,  

 ne mara površnosti,  

 netočnosti. 

MOŽNE SLABOSTI  Nagnjenost k zaskrbljenosti zaradi majhnih stvari,  

 lahko nestrpen in pretirano perfekcionističen. 

KDAJ JIH POTREBUJEMO?  Kadar delovne naloge zahtevajo natančnost in visoko koncentracijo. 

se nadaljuje 
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Tabela 4: Značilnosti, prednosti in slabosti timskih vlog (nad.) 

 

TIMSKI DELAVEC 

TIPIČNE ZNAČILNOSTI  Socialno usmerjen,  

 blag in občutljiv. 

POZITIVNE LASTNOSTI  Ima sposobnost odzivanja na ljudi in situacijo,  

 dviguje timski duh,  

 pomembno mu je vzdušje v skupini,  

 motijo ga nesporazumi,  

 bori se za pravice drugih,  

 je razumevajoč in zna prisluhniti. 

MOŽNE SLABOSTI  V kritičnih situacijah neodločen,  

 hitro zapade pod vpliv močnejšega. 

KDAJ JIH POTREBUJEMO?  Pod vodilnim režimom, kjer so konflikti pogosti ali navidezno zatreti. 

STROKOVNJAK 

TIPIČNE ZNAČILNOSTI  Strokoven,  

 nezainteresiran za druge,  

 resen,  

 samodiscipliniran,  

 učinkovit. 

POZITIVNE LASTNOSTI  Umirjen,  

 notranje motiviran,  

 ima poglobljena, specialistična znanja,  

 poglablja znanje. 

MOŽNE SLABOSTI  Njegov prispevek je ozek,  

 lahko se preveč zadržuje pri tehničnih podrobnostih in tehnologijah,  

 praviloma ga ne zanima delo z drugimi. 

KDAJ JIH POTREBUJEMO?  Kjer je produkt ali storitev organizacije osnovana na določenih redkih 

veščinah ali znanju. 

 

Vir: T. Zakrajšek, Oblikovanje in vodenje učinkovitih timov: Belbinove timske vloge, 2015.  

 

Fisher, Hunter in Macrosson (2001) navajajo, da lahko posameznik učinkovito deluje v 

različnih timskih vlogah. Osnovna ideja je, da mora posameznik v timu za njegovo uspešno 

delovanje dobro delovati v vsaki izmed devetih opredeljenih nalog. Pri izbiranju kandidatov 

za sestavo tima si mora organizacija, ki ga sestavlja, prizadevati, da znotraj tima zagotovi 

prisotnost vseh timskih vlog. Specializirane vloge znotraj tima so opredeljene glede na 

osebne značilnosti posameznika. Glede na to, da lahko en posameznik pokriva več vlog 

hkrati, seveda ni potrebno, da je v timu devet ljudi, je pa pomembno, da je v timu zastopana 

vsaka od vlog. 

 

1.5 Komuniciranje v timu 

 

Stare (2011, str. 220) navaja, da je dobra delovna klima v timu zagotovo pogoj za uspešno 

delovanje. Dobra in pogosta komunikacija med člani ustvarja dobre medosebne odnose, ki 

bistveno pripomorejo k izboljšanju klime v timu. Manager za usmerjanje projekta, vodenje 
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sestankov, spodbujanje idej in povezovanje ostalih udeležencev s člani tima potrebuje dobro 

ter učinkovito komuniciranje.  

 

Dobro komuniciranje v timu omogoča boljšo analizo problemov in reševanje težav. Temelji 

ustreznega komuniciranja v timu so predvsem: 

 

 medsebojno spoštovanje,  

 prizadevanje za razumevanje drugih članov in sprejemanje drugačnih mnenj ter  

 odkritosrčnost.  

 

Neustrezno komuniciranje lahko ogroža dobro delovanje tima, na kar mora biti posebej 

pozoren vodja tima. Najpogostejše napake komuniciranja so: 

 

 skrivanje informacij,  

 vodja se preveč posveča posameznikom v timu,  

 avtokratsko vodenje sestankov,  

 neaktivno ali selektivno poslušanje ter 

 nezaupanje med člani. 

 

1.6 Motivacija v timu 

 

Panza Frece (2010) pravi, da je motivacija vsak vpliv, ki predstavlja povod za določeno 

obnašanje, ga usmerja ali ohranja. Motivacija pojasni, zakaj se zaposleni v podjetjih 

obnašajo tako, kot se. Vsak od zaposlenih se srečuje z notranjo motivacijo, ki prihaja iz 

zadovoljstva s samim delom, in z zunanjo motivacijo, ki prihaja iz nagrade kot posledice 

opravljenega dela. Motivacijske teorije navadno delimo na: 

 

 vsebinske teorije, ki obravnavajo posamezne dejavnike – motivatorje zaposlenih, ki 

motivirajo zaposlene in  

 

 procesne teorije, ki skušajo razložiti glavne načine za doseganje in ohranjanje 

motivacijskega obnašanja.  

 

Panza Frece (2010) nadalje navaja, da so ne glede na motivacijske teorije vodje timov 

prepričani, da je denarna nagrada najpomembnejša oblika motivacije. Nekatere raziskave to 

potrjujejo, saj kažejo, da visoki zaslužki zmanjšujejo fluktuacijo zaposlenih in povečujejo 

njihovo produktivnost. Spet druge raziskave pa kažejo, da so napredovanje, usposabljanje in 

identifikacija s podjetjem uvrščeni višje kot zaslužek.  

 

Preprost model človeške motivacije sta predstavila Dimovski in Penger (2008) in je podan 

na Sliki 1. 
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Slika 1: Preprosti model motivacije 

 

 
 

Vir: V. Dimovski & S. Penger, Temelji managementa, 2008, str. 132. 

 

1.6.1 Vsebinske teorije motiviranja 

 

Vsebinske teorije poudarjajo potrebe, ki ljudi motivirajo. Potrebe nato vodijo v določeno 

obnašanje, ki vodi do zadovoljitve potreb. Posameznikove potrebe so kot skriti katalog 

stvari, ki jih posameznik želi in bo delal v smeri, da jih tudi dobi. Managerji morajo razumeti 

potrebe zaposlenih, da jim jih lahko pomagajo zadovoljiti in da lahko zaposlene spodbujajo 

k usmerjanju energije in prioritet proti doseganju ciljev podjetja. Dimovski in Penger (2008, 

str. 132) med vsebinske teorije motiviranja prištevata tri teorije, kot je prikazano v Tabeli 5. 

 

Tabela 5: Vsebinske teorije motiviranja 

 

 

1. Maslowo teorijo hierarhije potreb, 

2. Herzbergovo dvofaktorsko teorijo,  

3. McClellandovo teorijo pridobljenih potreb.  

 

Vir: V. Dimovski & S. Penger, Temelji managementa, 2008, str. 132. 

 

1.6.1.1 Maslowova teorija hierarhije potreb 

 

Motivacijska teorija Maslowa temelji na hierarhiji in pomembnosti človeških potreb, ki jih 

avtor razdeli na pet stopenj, prikazanih v Tabeli 6 (Kejžar et al., 1995). 

 

Tabela 6: Stopnje pomembnosti človeških potreb 

 

 

1. Fiziološke potrebe, 

2. potrebe po varnosti in zaščiti,  

3. socialne potrebe (prijateljstvo, ljubezen, pripadnost),  

4. potrebe po spoštovanju in samospoštovanju, ugledu,  

5. potrebe po samouresničevanju, samopotrjevanju (razvoj sposobnosti, kreativnost).  

 

Vir: I. Kejžar et al., Modra knjiga: plače v Sloveniji, 1995, str. 55–56. 
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1.6.1.2 Herzbergova dvofaktorska teorija 

 

Kaše et al (2007, str. 84) shematsko prikažejo Herzbergovo dvofaktorsko motivacijsko 

teorijo, ki jo prikazuje Slika 2. Bistvo Herzbergove dvofaktorske teorije je, da na motivacijo 

vplivata dve vrsti dejavnikov, higienski dejavniki in motivatorji. Tudi, kadar so higienski 

dejavniki dobri, sami po sebi ne vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, temveč samo 

odstranjujejo nezadovoljstvo v zvezi z njihovim delom ali motivacijo. Motivatorji vplivajo 

na zadovoljstvo pri delu. Vključujejo dosežke, priznanja, odgovornost in priložnost za rast, 

torej potrebe višjega ranga. 

 

Slika 2: Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija 

 

 

 

Vir: r. Kaše et al., Organizacijsko vedenje: Zbirka tekstov za študij in gradiv za vaje, 2007, str. 84. 

 

1.6.1.3 McClellandova teorija pridobljenih potreb 

 

David McClelland je razvil motivacijsko teorijo pridobljenih potreb, ki pravi, da nekatere 

potrebe pridobivamo tekom življenja oziroma se jih z življenjskimi izkušnjami naučimo 

(Dimovski & Penger, 2008, str. 135). Najbolj pogoste potrebe, ki naj bi jih pridobili oziroma 

se jih naučili skozi življenje, so prikazane v Tabeli 7. 
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Tabela 7: Najpogosteje obravnavane potrebe po McClellandu 

 

   

 Potreba po dosežkih. Doseči nekaj težkega, biti pred drugimi. 

 Potreba po vključitvi. Oblikovati tesne odnose, izogibanje konfliktom. 

 Potreba po moči. Avtoriteta, kontrola in odgovornost nad drugimi. 

 

Vir: V. Dimovski & S. Penger, Temelji managementa, 2008, str. 135. 

 

1.6.2 Procesne teorije motiviranja 

 

Procesne teorije razlagajo, kako zaposleni izbirajo svoje vrste obnašanj, da bi zadovoljili 

potrebe in določili, katere izbire so bile uspešne. Dimovski in Penger (2008, str. 137) 

navajata, da poznamo tri temeljne procesne teorije, ki so podane v Tabeli 8. 

 

Tabela 8: Tri temeljne procesne teorije 

 

  

Adamsova teorija enakosti Osrednja se na posameznikovo dojemanje, kako pošteno je obravnavan 

v primerjavi z drugimi.  

Vroomova teorija pričakovanj Predpostavlja, da je motivacija odvisna od posameznikovih pogledov 

na lastno sposobnost izvršiti neko nalogo in prejeti želeno nagrado. 

Skinnerjeva teorija okrepitve S tehniko pozitivne okrepitve poskušamo doseči ponavljanje 

zaželenega vedenja.  

 

Vir: V. Dimovski & S. Penger, Temelji managementa, 2008, str. 135. 

 

1.7 Reševanje konfliktov v timu 

 

De Wit, Greer in Jehn (2012) navajajo, da je konflikt proces, ki izvira iz različnosti med 

člani tima. Znotraj tima avtorji razlikujejo tri vrste konfliktov. 

 

 Konflikt, vezan na nalogo, ki vključuje nestrinjanja med člani tima v povezavi z 

vsebino in izidi naloge, razlike v idejah, mnenjih in pogledih na vsebino naloge. 

 

 Medosebni konflikt, o katerem govorimo, kadar prihaja do težav in nestrinjanj med 

člani tima, ki so medosebne narave. To so npr. nekompatibilnost prepričanj, vrednot, 

navad in osebnostnih značilnosti. 

 

 Procesni konflikt, kjer prihaja do nestrinjanj pri delitvah nalog in odgovornosti med 

člani tima oziroma do nestrinjanj glede izvedbe naloge. 
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De Wit et al. (2012) nadalje navajajo, da konflikt oziroma nestrinjanje na uspešnost tima 

nimata vedno negativnih posledic, pač pa konflikti in nestrinjanja lahko tudi spodbujajo 

inovativnosti in kritična mišljenja znotraj tima. To velja predvsem za konflikte, vezane na 

nalogo.  

 

Izide tima lahko delimo na distalne in proksimalne. 

 

 Na uspešnost timov, ki vključujejo inovacije, produktivnost in učinkovitost se nanašajo 

distalni izidi. 

 

 Zaupanje in kohezivnost tima je kognitivno, motivacijsko in čustveno stanje tima. Tako 

stanje vključujejo proksimalni izidi.  

 

1.7.1 Konflikt, vezan na nalogo 

 

Shaw, Zhu, Duffy in Scott (2010) odgovarjajo na vprašanje, kakšen vpliv ima konflikt, 

usmerjen na nalogo za izvedbo naloge in zadovoljstvo članov tima oziroma kakšen je njegov 

vpliv na dimenzije učinkovitosti tima. Izvedba naloge se nanaša na obseg, znotraj katerega 

tim izpolnjuje pričakovanja glede kakovosti, količine in prožnosti, zadovoljstvo članov tima 

pa se nanaša na posameznikovo ovrednotenje dela v svojem trenutnem timu.  

 

Shaw et al. (2010) navajajo dve perspektivi pri ločevanju odnosa med izvedbo naloge ter 

konfliktom, različni strokovnjaki pa imajo različna mnenja o obeh.  

 

 Negativna perspektiva poudarja negativnost pri odnosu med konfliktom in izvedbo 

naloge. Ta pogled je zasnovan na informacijsko procesni teoriji. Shaw et al. (2010) 

opozarjajo, da konflikt, usmerjen na nalogo, povečuje stres in napetost, kar močno ovira 

izvedbo nalog.  

 

 Obrnjena U-krivulja odnos razloži drugače. Pri tej perspektivi prihaja do zanemarjanja 

informacij in slabših izvedb naloge, neaktivnosti in izogibanja, do česar prihaja zaradi 

nizkega konflikta. Visok konflikt oslabi izvedbo nalog zaradi znižanja sposobnosti 

spoznavanja okolja, obravnavanja podatkov in presojanja informacij. Shaw et al. (2010) 

navajajo, da so raziskave pokazale perspektivo obrnjene U-krivulje v pozitivnem smislu 

le, kadar je za reševanje zapletenih zgodb potrebno reševanje problemov. 

 

Najbolj pozitivno na tim vpliva srednja raven konflikta, ki vzbudi različna mnenja, rešitve, 

motivacijo in perspektive, na odnose pa nadalje vplivajo tudi medosebni konflikt ter mnogi 

drugi dejavniki.  
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Vse te raziskave so omogočile, da se je bolj jasno opredelil odnos med konfliktom in 

zadovoljstvom dela. Strokovnjaki ugotavljajo, da konflikt zagotovo sproža nezadovoljstvo, 

iz česar sledi, da sta zadovoljstvo članov tima in konflikt med seboj negativno povezana, kot 

so zaključili Shaw et al. (2010). 

 

1.7.2 Medosebni konflikt 

 

Na odnos med konfliktom, usmerjenim na nalogo, izvedbo naloge in zadovoljstvom članov 

v timu najbolj vpliva medosebni konflikt. Shaw et al. (2010) za to navajajo dva argumenta. 

 

1. Člani tima imajo omejen obseg pozornosti, saj so za medosebni konflikt značilni 

negativna energija, čustva in medosebna nestrinjanja. Negativna napetost, emocije in 

medosebna trenja člane tima motijo pri dejavnostih, usmerjenih na nalogo in zmanjšujejo 

njihovo sposobnosti za interpretacijo in analizo nesoglasij glede nalog. 

 

2. Člani tima negativne in neugodne motive prelagajo na druge člane tima, predlagajo 

svoje rešitve naloge in kritizirajo predloge ter rešitve drugih članov. Shaw et al. (2010) 

navajajo, da visok medosebni konflikt sproži nepotrpežljivost in nasprotne potrebe pri 

vzrokih, s katerimi člani tima pojasnjujejo posledice oziroma uspešnost svojega vedenja 

in vedenja drugih članov. Selektivne misli članov tima se pojavijo, ko se znotraj tima 

pojavljajo negativne emocije in medsebojna vplivanja, težave se pojavijo pri novih 

povezavah in usklajevanjih informacijskih virov. 

 

1.7.3 Procesni konflikt 

 

Pri procesnem konfliktu gre za nestrinjanja članov znotraj tima glede delitve nalog in 

odgovornosti oziroma nestrinjanja glede izvedbe naloge. Medtem, ko konflikt, vezan na 

nalogo, ni vedno škodljiv za tim, imajo procesni in tudi medosebni konflikti veliko bolj 

škodljive posledice (De Wit et al., 2012).  

 

2 TIMSKO DELO V IZBRANEM PODJETJU 

 

V teoretičnem delu naloge so predstavljeni različni konstrukti, ki vplivajo na uspešnost 

timskega dela, povzeti po strokovni literaturi. V raziskovalnem delu naloge je preučen 

primer timskega dela v enem izmed uspešnih slovenskih podjetij, v Plesni šoli Bolero d.o.o. 

V podjetju se poleg ostalih dejavnosti, ki jih opravljajo, vsakoletno srečujejo tudi z 

organizacijo različnih, tako večjih kot manjših dogodkov. V drugem delu naloge so tako 

teoretični konstrukti analizirani na primeru organizacije večjega maturantskega plesa 

gimnazije Bežigrad v športni dvorani Stožice. Za analizo je uporabljen inštrument intervju z 

direktorjem Plesne šole Bolero, ki je hkrati tudi vodja tima ter enim izmed članov tima, 

plesno pedagoginjo. Na podlagi pridobljenih rezultatov so v zaključku drugega dela podana 
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konkretna priporočila za še uspešnejše delovanje podjetja v prihodnje. Iz Slike 3, ki kaže 

postavitev prostora za maturantski ples Gimnazije Bežigrad 2016 v Športni dvorani Stožice, 

je razvidno, da gre za resnično velik dogodek.  

 

Slika 3: Postavitev prostora za maturantski ples Gimnazije Bežigrad 2016 

 

 
 

Vir: Maturantski ples Gimnazije Bežigrad, http://bolero.si/arhiv-novic/191-gimnazija-

bezigrad-2016.html, 2016. 

 

2.1 Predstavitev Plesne šole Bolero 

 

Plesna šola Bolero d.o.o., družba za razvoj in popularizacijo plesa, uspešno deluje že 

sedemindvajset let. Gre za eno izmed največjih in najuspešnejših plesnih organizacij v 

Sloveniji, kar dokazuje tudi dejstvo, da v njej deluje trinajst redno zaposlenih delavcev, 

poleg katerih tekom plesne sezone sodeluje še preko trideset honorarnih sodelavcev ter 

študentov. Glavne dejavnosti Plesne šole Bolero d.o.o. so predstavljene v Tabeli 9.  

 

Tabela 9: Dejavnosti Plesne šole Bolero d.o.o. 

 

 

 Poučevanje plesa ter vodenje plesnih tečajev različnih plesnih zvrsti za različne starostne skupine. 

 Organizacija gala maturantskih ter valetnih plesov. 

 Organizacija plesnih tekmovanj. 

 Organizacija ostalih prireditev povezanih z dejavnostjo ples (plesni večeri, plesni vikendi). 

 

Velik del prihodkov, ki jih podjetje prejme od svojih dejavnosti, vlaga nazaj v ples predvsem 

v obliki sofinanciranja treningov tekmovalcev, kritja stroškov poti na svetovna in evropska 

prvenstva, prirejanja plesnih tekmovanj in dobrodelnih prireditev ter tudi za izobraževanja 

svojih plesnih vaditeljev, učiteljev in trenerjev. Plesna šola Bolero je ena izmed osmih 
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plesnih šol v Sloveniji, ki se lahko pohvali z nazivom »dobra plesna šola«. Na podlagi strogih 

kriterijev strokovnosti in poslovnosti na področju plesa naziv podeljuje Gospodarska 

zbornica Slovenije – Podjetniško trgovska zbornica. Podjetje je do naziva prišlo na podlagi 

dobrih referenc in delovanja ter poslovanja po dobrih poslovnih običajih in izpolnjenih 

kriterijih (Plesna šola Bolero, 2016). Slika 4 kaže eno izmed plesnih dvoran Plesne šole 

Bolero, v kateri so pogosto organizirani tako maturantski in valetni plesi kot tudi plesna 

tekmovanja, plesni večeri ter seveda plesni tečaji, ki predstavljajo osnovno dejavnost plesne 

šole. 

 

Slika 4: Plesna dvorana Plesne šole Bolero 

 

 
 

2.2 Tim plesne šole Bolero 

 

Tim Plesne šole Bolero d.o.o. se deli na strokovni in administrativni tim, ki se kljub delitvi 

med seboj uspešno sodelujeta in dopolnjujeta. Strokovni tim usposobi in ustrezno izobrazi 

tečajnike (maturanti, valetniki itd) za kulturno ali plesno prireditev (maturantski ples, valetni 

ples itd.), ki jo organizacijsko pripravi administrativni tim. Shematsko je razdelitev 

prikazana na Sliki 5. 
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Slika 5: Organizacijska shema sodelavcev v Plesni šoli Bolero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Strokovni tim 

 

Strokovni tim predstavljajo vsi plesni pedagogi oziroma pedagoginje, ki delujejo na 

področju učenja in izobraževanja v plesu. Strokovni tim pripravlja in oblikuje letne programe 

plesnih tečajev, treningov in sestavi plan dela za celotno sezono, ki traja eno šolsko leto. 

Zaradi uspešnosti in stalnega širjenja podjetja se vsako šolsko leto pojavlja potreba po novih 

članih v strokovnem timu. Novi član se s tem, ko se pridruži strokovnemu timu, eno šolsko 

leto interno izobražuje pod vodstvom strokovnega vodje in ostalih izkušenih članov 

strokovnega tima, praviloma bivših tekmovalcev ustreznih plesnih zvrsti, s pridobljenimi 

najvišjimi licencami s strani Plesne zveze Slovenije in Združenja plesnih vaditeljev, učiteljev 

in trenerjev Slovenije. Licence so prav tako potrjene s strani Olimpijskega komiteja 

Slovenije in so usklajene s slovensko klasifikacijo športnih delavcev. Člani strokovnega dela 

tima so tisti, ki podjetje predstavljajo navzen, saj so v stiku s strankami in naročniki in so 

glavni izvajalci dejavnosti podjetja. Strokovni tim predstavljajo različni profili plesnih 

pedagogov, od zelo mladih do starejših moških in žensk z različnimi stopnjami in smermi 

osnovne izobrazbe. Vsak prihaja tudi iz svojega plesnega sveta (hip hop, jazz, latinsko-

ameriški, standardni plesi), za katerega veljajo določene značilnosti. Na prvi pogled 

predstavljajo zelo nehomogeno skupino ljudi, ki pa mora za dosego ciljev podjetja delovati 

enotno in usklajeno, kar koordinira strokovni vodja.  

 

2.2.2 Administrativni tim 

 

Administrativni tim opravlja vsa administrativna dela in druge delovne naloge glavnih 

dejavnosti podjetja, ki so opisane v poglavju o predstavitvi podjetja. Glavne zadolžitve 

administrativnega tima so prikazane v Tabeli 10. 

 

 

DIREKTOR STROKOVNI VODJA 

ADMINISTRATIVNI TIM STROKOVNI TIM 
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Tabela 10: Dela in naloge, ki jih opravlja administrativni tim Plesne šole Bolero 

 

OPIS DELA NALOGE IN ZADOLŽITVE 

Planiranje Načrtovanje različnih dogodkov skozi celo sezono, kot so plesna tekmovanja, plesni 

vikendi, maturantski in valetni plesi, poletna plesna šola za otroke in podobno.  

Organizacija Organiziranje zgoraj naštetih dogodkov in prireditev. 

Koordinacija Usklajevanje urnikov plesnih tečajev, potovanja na tekmovanja v Sloveniji in v tujino, 

določanje nalog za zgoraj naštete dogodke in prireditve.  

Finance Podjetje določen del vseh finančnih in računovodskih nalog opravlja samo.  

Pisarniška dela Vsa pisarniška dela, urejanje dokumentov in podobno.  

Recepcija Vpis tečajnikov in podajanje informacij.  

Vzdrževalna dela Skrb za red in čistočo prostorov plesne šole (garderobe, sanitarije, dvorane).  

Ostalo Vsa ostala dela, ki se pojavljajo občasno. 

 

2.3 Metodologija 

 

Raziskovalni del zaključne strokovne naloge temelji na kvalitativni raziskavi, narejeni s 

pomočjo dveh intervjujev, izvedenih 23. 5. 2016. Vprašanja v intervjujih so zastavljena tako, 

da pokažejo vpogled v delo tako administrativnega kot tudi strokovnega tima Plesne šole 

Bolero d.o.o. Intervju s članom strokovnega dela tima obsega 8 vprašanj in so predstavljena 

v Prilogi 1, intervju člana administrativnega dela pa obsega 9 vprašanj, ki so predstavljena 

v Prilogi 2. Metoda kvalitativne raziskave je izbrana zaradi prednosti, ki izhajajo iz 

osredotočenja na specifične situacije ali ljudi in dajejo prednost besedam pred številkami. 

 

2.4 Analiza intervjuja 

 

Pri obeh kvalitativnih intervjujih so uporabljena vprašanja odprtega tipa. Oba člana tima sta 

imela prosto pot pri odgovarjanju. Cilj obeh intervjujev je ugotoviti pomen timskega dela v 

strokovnem in administrativnem timu ter kako se oba tima združujeta in povezujeta pri 

organizaciji večjega dogodka, kot je maturantski ples. Povzetki odgovorov so predstavljeni 

v Tabeli 11 in v Tabeli 12. 

 

2.4.1 Intervju strokovni tim 

 

V Tabeli 11 je povzetek intervjuja s plesno učiteljico Katjo Simić, ki različne plesne zvrsti 

različnih starostnih kategorij poučuje že trinajst let, od tega je že devet let redno zaposlena 

v Plesni šoli Bolero. Katja Simić je v Plesni šoli Bolero d.o.o. zadolžena interna 

izobraževanja plesnih pedagogov in za pripravo plesnih programov mladostnikov.  
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se nadaljuje 

Tabela 11: Povzetek intervjuja s plesno učiteljico 

 

VPRAŠANJE* POVZETEK ODGOVORA 

1.  Trener športnega plesa »športni delavec 3«. 

 Plesna sezona: september do junij. 

 Programi ločeni glede na starost. 

2.  Dodela se osnova iz prejšnjih sezon. 

 Programi se ves čas spreminjajo, izboljšujejo. 

 Določi se cilje in vrhunce sezone. 

3.  Občasni konflikti. 

 Finančno predragi treningi. 

 Velika zasedenost dvoran. 

4.  Priprava na plesni del. 

 Vodenje plesa. 

 Animacija na plesih. 

 Vloga hostes, garderoberk in ostalo. 

5.  Dva meseca za pripravo. 

 Dodatna vaja in generalka pred plesom. 

 Dodatna priprava za ples s starši. 

6.  Dobro znanje je zelo pomembno. 

 Pomembna je skupina kot celota (usklajenost). 

 Slabše se skrije med dobre. 

7.  Obvladati plesne programe, figure, korake, tehnike plesov. 

 Dober pedagog in animator. 

 Poznati osnove tehničnih zadev, ki jih uporablja. 

 Dobra kondicija. 

8.  Administrativni tim poskrbi za tehnično izpeljavo. 

 Priprava dvorane. 

 Ključna dobra komunikacija med administracijo in plesnim učiteljem. 

* vprašanja so predstavljena v Prilogi 1 

 

2.4.2 Intervju administrativni tim 

 

V Tabeli 12 so povzetki intervjuja z direktorjem Plesne šole Bolero d.o.o., gospodom 

Zoranom Kljunom, ki je ustanovitelj in idejni vodja podjetja. Poleg tega je aktiven 

funkcionar v različnih plesnih institucijah in predsednik Plesne zveze Slovenije. Zoran Kljun 

predstavlja vodjo administrativnega dela tima, ki poleg vodenja podjetja in svojih zaposlenih 

tudi komunicira z naročniki in podizvajalci. Kot vodja administrativnega dela tima sodeluje 

tudi z vodjo strokovnega dela tima, s katerim usklajujeta medsebojno delovanje obeh timov.  

 

Tabela 12: Povzetek intervjuja z vodjo tima 

 

VPRAŠANJE* POVZETEK ODGOVORA 

1.  Več kot 20 let. 

 V zadnjem obdobju pet do sedem plesov na leto. 

 V preteklosti več kot 20 plesov letno. 

 Dumping cen manjših plesnih šol. 

2.  Posredno ves kolektiv, neposredno 6 članov tima. 

 Nadzor in usmerjanje podizvajalcev. 

 Število delavcev odvisno od lokacije in števila gostov. 
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Tabela 13: Povzetek intervjuja z vodjo tima (nad). 

 

VPRAŠANJE* POVZETEK ODGOVORA 

4.  V preteklosti že sodelovali. 

 Prvi ples v dvorani Stožice. 

 Več kot 1300 gostov. 

 Največja in najbolj prestižna gimnazija v Sloveniji. 

5.  Odlična organizacija. 

 Svoje delo vsi opravili dobro in korektno. 

 Pohvale in zahvale po prireditvi. 

6.  Sanitarije bližje. 

 Večje plesišče. 

 Več strežnega osebja. 

7.  Finančna bilanca pričakovano negativna. 

 Visoki stroški najema opreme in dvorane. 

 Namen narediti edinstveno prireditev, ki bi v prihodnjem letu privabila več šol k 

sodelovanju. 

8.  Komercialist, zadolžen za prodajo. 

 Ponudba se pripravi timsko. 

 Komercialist na šoli predstavi ponudbo. 

 Ponudba se navadno še prilagaja in spreminja. 

* vprašanja so predstavljena v Prilogi 2 

 

2.5 Priporočila 

 

Uspešno delo podjetja Plesna šola Bolero d.o.o. je plod dobre komunikacije znotraj obeh 

timov in uspešnega medsebojnega sodelovanja ter povezovanja obeh timov. K uspehom 

pripomore, da se sodelavci dobro razumejo ter hitro rešujejo konflikte. Nekatera priporočila 

za uspešno in še boljše delovanje v prihodnosti so podana v Tabeli 13. 

 

Tabela 14: Priporočila za še boljše in uspešnejše delovanje 

 

PRIPOROČILA 

1.) Več poudarka na motivaciji in nagrajevanju zaposlenih, da bodo svoje delo opravljali še bolj zavzeto in 

natančno. 

2.) Še več medsebojnega komuniciranja v timu, saj je dobro komuniciranje prvi pogoj za uspešno 

delovanje tima. 

3.) Bolj natančna opredelitev vlog v timu in posledično bolj smiselna razdelitev nalog. 

 

SKLEP 

 

Primerjava med teorijo in prakso na primeru organizacije maturantskega plesa v Plesni šoli 

Bolero d.o.o. je pokazala, da velika večina teorij glede timskega dela tudi v praksi drži. 

Namen zaključne strokovne naloge je bil raziskati in predstaviti uspešnost timskega dela v 

Plesni šoli Bolero d.o.o. Primer organizacije maturantskega plesa v Dvorani Stožice je dober 

primer vzporednic, ki jih lahko realno potegnemo med teorijo in prakso. Na podlagi 

raziskovalnega dela je možno potrditi, da gre v primeru Plesne šole Bolero d.o.o. za 
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delovanje tima in ne skupine. Na podlagi intervjuja z vodjo tima je jasno, da pri odločitvah 

sodeluje skupina šestih posameznikov. Ti posamezniki sodelujejo pri odločanju, 

opredeljevanju in končno, doseganju ciljev. Pokrivajo vseh devet timskih vlog, ki naj bi jih 

imel vsak dober tim.  

 

V podjetju kot je Plesna šola Bolero d.o.o., je zahteva po sodelovanju v timu velika, tako 

zaradi narave projektov, kot zaradi vsakoletnega pojavljanja zahtevnejših delovnih nalog, ki 

izhajajo iz želje po ustvarjanju novih poslovnih priložnosti. Dodatne, zahtevnejše delovne 

naloge pogosto presegajo zmožnosti posameznika in zaradi same narave dela zahtevajo 

delovanje v timu. Iz strukture podjetja lahko vidimo, da gre v osnovi za sodelovanje 

strokovnega in administrativnega dela tima. Ta skupaj dosegata rezultate, ki ga vsak zase 

zaradi pomankanja znanja in kompetenc, ki so dodana vrednost drugih posameznikov znotraj 

tima, ne bi mogla. Zaradi združevanja različnih področij, ki jih pokrivajo posamezniki 

znotraj tima, ima podjetje znanje in širino, ki je potrebna za izvedbo dogodka, kot je 

maturantski ples v Dvorani Stožice. Ker je tim, ki deluje na področju organizacije, usklajen 

in sodeluje že več let, je nevarnost skupnega mišljenja majhna, saj so naloge dodeljene 

posameznikom, ki delujejo na različnih področjih.  

 

Do konfliktov v timu občasno prihaja, največ jih je vezanih na delovni proces ali nestrinjanja 

v izvedbi dogodkov. Medosebnih konfliktov zaradi dobrih medsebojnih odnosov v timu ni. 

Konflikti prvenstveno izhajajo iz izvajanja delovnih nalog in povečanja obsega dela, ti isti 

razlogi pa le še dodatno poudarjajo pomen timskega dela. Podjetje delavcev ne motivira v 

obliki denarnih nagrad v primeru dobre izvedbe projekta, kar nakazuje, da člani tima delujejo 

tudi na osnovi lastnega zadovoljstva. Podjetje bi bistveno večje zadovoljstvo zaposlenih ter 

boljše delovanje v timu doseglo z motiviranjem v obliki denarnih nagrad. Organizacija plesa 

je namreč namenjena promociji in prihodnjim potencialnim sodelovanjem. Razlog za uspeh 

podjetja pri organizaciji takšnega projekta je dobra komunikacija znotraj tima ter 

medsebojno sodelovanje in povezovanje obeh timov plesne šole. Sodelavci se med seboj 

dobro razumejo, hitro rešujejo medsebojne konflikte in med seboj dobro komunicirajo.  

 

Podjetje lahko svoje delovanje s konstantnim dvigovanjem ravni timskega dela dvigne na 

naslednjo raven, v kolikor bodo znotraj svojega tima neprestano delali na še boljši 

komunikaciji, jasni razdelitvi delovnih nalog in predvsem izboljšanju načina motivacije 

zaposlenih. Tako se bo njihova pripadnost podjetju in skupnim ciljem samo še povečevala. 

S takšnim delovanjem lahko Plesna šola Bolero d.o.o. ne le obdrži svojo pozicijo med 

»dobrimi plesnimi šolami« v Sloveniji, ampak se povzpne še korak dlje in postane vodilna 

plesna organizacija na slovenskem trgu.  
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PRILOGA 1: Intervju s plesno učiteljico 

 

1. Kakšen je vaš naziv oziroma izobrazba v plesu? 

 

2. Kaj vse mora poleg plesa plesni učitelj še znati? 

 

3. Kako poteka oblikovanje in priprava plana dela in treningov za novo sezono? 

 

4. Ali prihaja med pripravami na novo sezono pri članih tima do medosebnih konfliktov 

in nestrinjanj? Kako potem te konflikte rešujete? 

 

5. Kakšna je naloga plesnih učiteljev/ic, vaditeljev/ic in trenerjev pri dogodkih, kot je 

gala maturantski ples? 

 

6. Koliko časa je potrebno, da maturante ustrezno pripravite na maturantski ples? 

 

7. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše v relaciji administrativni tim – strokovni 

tim? 

 

8. Kako pomembno je po vašem mnenju dobro plesno znanje in izgled maturantov na 

samem dogodku?  

 

PRILOGA 2: Intervju z vodjo tima 

 

1. Koliko let se v Plesni šoli Bolero že ukvarjate z organizacijo maturantskih plesov? 

Koliko maturantskih plesov na leto naredite? 

 

2. Koliko ljudi sodeluje pri organizaciji maturantskega plesa in koliko na samem 

dogodku? Kakšne so njihove delovne naloge? 

  

3. Koliko podizvajalcev in zunanjih sodelavcev sodeluje pri organizaciji maturantskega 

plesa? Kakšne so njihove naloge? Kdo in po kakšnih kriterijih določa podizvajalce? 

 

4. Zakaj je bil maturantski ples Gimnazije Bežigrad v Športni dvorani Stožice tako 

pomemben? 

 

5. Kaj je bilo po vašem mnenju na tem dogodku dobro? 

 

6. Kaj bi lahko bilo po vašem mnenju boljše? 

 

7. Kakšna je končna bilanca? 

 

8. Kdo prodaja produkt maturantski ples in na kakšen način poteka prodaja? 

 

9. Kakšni so vaši cilji glede maturantskih plesov v naslednjem letu? 


