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Povzetek 

 
Brez ustvarjalnosti človek ne bi mogel preživeti. Pred par desetletji pa je prišlo v ospredje tudi 

timsko raziskovalno delo. Timsko delo je na eni strani narekovala potreba po novih izdelkih 

in znanju, po drugi strani pa to, da se človek kot skupinsko bitje najbolje počuti v skupini. 

Namen diplomske naloge je bil spoznati značilnosti dobrega tima, ugotoviti, kakšen vpliv ima 

timsko delo na ustvarjalnost, raziskati zakaj in kdaj je primerno oblikovati time in poiskati 

oziroma spoznati načine za spodbujanje ustvarjalnosti. Zanimalo nas je tudi, zakaj je 

primernejše oblikovati time, kot pa da bi vsak samostojno reševal določeno nalogo. Predvsem 

pa smo želeli izvedeti kakšne so razlike v ustvarjalnosti članov tima v primerjavi s tistimi, ki 

enako nalogo rešujejo samostojno. Na osnovi prebrane literature in ogledanih video 

posnetkov predavanj smo v začetnih poglavjih diplomske naloge predstavili kreativnost, tim 

in kreativnost v timu. Nato smo v empiričnem delu izvedli intervjuje s strokovnjaki na 

področju gospodarstva (Sumida d.o.o, Blejska Dobrava), šolstva (Osnovna šola Koper) in 

zdravstva (Bolnišnica Valdoltra). Po opravljenem transkriptu posnetih intervjujev smo vse 

zapise uredili v smiselne enote in s pomočjo kodiranja prišli do sodb. Poleg intervjujev smo 

anketirali še člane timov v podjetjih, šolstvu, zdravstvu, športu, turizmu, gledališču, v 

glasbeni skupini ter v gasilski brigadi. Ugotovili smo, da je res primernejše delati v timu, in 

sicer predvsem zaradi sinergijskih učinkov na vseh področjih, boljše motivacije, večje 

prožnosti in hitrosti učenja ter zaradi veliko večje verjetnosti nastajanja ustvarjalnih dosežkov. 

Spoznali smo, da mora ustvarjalen tim imeti dober skupinski cilj, plemenitost poslanstva, 

radovedne in raznolike člane, med katerimi vlada medsebojno spoštovanje in sproščeno 

vzdušje, kjer uporabljajo metode za spodbujanje ustvarjalnosti in kjer se člani kot zadovoljni 

posamezniki prostovoljno povežejo med seboj in s skupnimi močmi pripomorejo k 

spremembam na boljše.  

 

Ključne besede: ustvarjalnost, kreativnost, tim, timsko delo, skupinski cilj 
 
 
Abstract  
 
The man would not be able to survive without creativity. However, a few decades ago team 

research work was also given a prominent place. Team work was imposed, on one hand, by 

the need for new products and knowledge, and on the other, by the fact that as a social being 

the man feels best in a group. The goal of the thesis was to acknowledge the characteristics of 

a good team, to determine the type of influence that team work has on creativity, to 



 

investigate why and when it is appropriate to form teams, and to search or recognise methods 

to encourage creativity. One of the objectives was also to find out why it is more suitable to 

form teams rather than solving determined tasks individually. But, above all, we wanted to 

recognize what are the differences in creativity of the team members in comparison to those, 

who solve the same task individually.  On the basis of reviewed literature and examined 

lectures videos, in the initial chapters of the thesis we presented creativity, team and team 

creativity. Afterwards, in the empirical part we carried out interviews with professionals in the 

fields of economy (Sumida d.o.o., Blejska Dobrava), educational system (Elementary School 

Koper) and health care (Valdoltra Hospital). After the transcription of recorded interviews, we 

organised the records into logical units and with the help of coding we established an 

evaluation.  Besides the interviews, we also questioned the team members in enterprises, 

educational system, heath care, sports, tourism, theatre, in a music band and a fire brigade. 

We realised that it is indeed more appropriate to work in a team, especially due to the synergy 

effects in all fields, better motivation, bigger flexibility and learning speed, and due to a 

greater possibility of reaching creative achievements. We concluded that a creative team 

should have a good common goal, nobility in mission, curios and diverse members, among 

whom there is mutual respect and relaxed atmosphere, where they use creativity motivation 

methods and where members, as satisfied individuals, voluntarily connect between each other 

and contribute to changes for the better with common forces.        

 

Key words: inventiveness, creativity, team, team work, common goal 
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1. UVOD  

 
V današnjem svetu se kljub izredno razviti tehnologiji in udobju življenja ljudje počutijo bolj 

osamljeni, kot so se počutili v preteklosti. V stresnem, tekmovalnem in potrošniško 

naravnanem načinu življenja velikokrat primanjkuje dobrih medsebojnih odnosov, ljudje se 

počutijo zanemarjeni, nepomembni in so velikokrat brez ustvarjalne vneme. Tekma za 

bogastvom ali pa boj za izhod iz revščine sta bolj pogosta kot harmonično ustvarjalno 

življenje posameznika in s tem tudi družbe. V diplomski nalogi bomo izvedeli, da uspešno 

timsko delo ustvarja zadovoljne ljudi, saj je pogoj za uspešen tim spoštovanje in upoštevanje 

posameznika, ki se počuti pomemben, upoštevan in odgovoren. Spoznali bomo, da mora 

ustvarjalni tim najprej ustvariti dober medsebojni odnos med člani tima in s tem zagotoviti 

zadovoljevanje osnovnih potreb članov tima, notranjo kulturo in etiko ter ustvarjalni zanos. 

Individualizem mora pri timskem delu dati prednost sodelovanju.  Ker naj bi bila ustvarjalnost 

etično naravnana, bi moralo, po našem mnenju, tudi to pozitivno vplivati na vsesplošno 

blaginjo. Ustvarjalni timi torej pomenijo tudi zadovoljne ljudi v družbi. Vzroki za nastanek 

timov so: želja po izboljšanju stanja, po iskanju najugodnejših rešitev, združevanju moči in 

znanja. In prav ta pozitivni prizvok oziroma prednosti, ki ga ima timsko in ustvarjalno delo, je 

bil povod, da smo se odločili, da v diplomski nalogi poskusimo bolje spoznati ustvarjalnost v 

timu.  

 

Ustvarjalni so prav vsi ljudje.  Ustvarjalnost je del človeka oziroma njegovega delovanja in 

zato je prisotna prav na vseh področjih človekove dejavnosti. Kot je vsak človek unikaten, 

tako je njegova ustvarjalnost edinstvena. Ustvarjalnost izvira iz človekove notranjosti, iz 

njegove lastne volje, moči in svobodne misli. Praviloma se ustvarjalne ideje porodijo v 

pogojih sproščenosti, radovednosti, prepričanosti vase. Včasih se pripeti, da čeprav je nekdo v 

neprijetnem položaju, morda celo v smrtni nevarnosti, da se mu porodi ustvarjalna ideja za 

rešitev problema oziroma izhod iz neprijetnega stanja. In spet smo pri zadovoljstvu, sreči, 

olajšanju, dvigu samozavesti, ki ga občuti tisti, ki mu je uspelo najti rešitev. Torej lahko 

ustvarjalnost vedno povežemo s srečo, izpolnjenostjo in z zadovoljstvom. Ustvarjalen človek 

je torej srečen, zadovoljen, izpolnjen človek. Novo spoznanje, dejanje ali produkt naj bi 

koristil ljudem in naravi nasploh, saj nas lahko edino tako privede do individualne ali 

kolektivne samorealizacije. Zato je pri ustvarjalnosti zelo pomembno tudi etično ravnanje. 

 



2 

V diplomski nalogi bomo predstavili nekaj definicij ustvarjalnosti, govorili o njenih fazah, 

našteli teorije ustvarjanja in metode, ki spodbujajo in razvijajo ustvarjalnost. Razložili bomo 

tudi, kako je z mišljenjem na osnovi vpogleda in kako pri postopni analizi ter spoznali, da si 

strokovnjaki niso enotni glede merjenja ustvarjalnosti.  

 

Ker pa človek ni individualno, temveč predvsem skupinsko bitje in mora živeti v sožitju z 

drugimi, bomo govorili tudi o skupinah. Toda to ne bodo navadne delovne skupine, katerih 

cilj je rutinsko delo. Zanimali nas bodo predvsem timi, katerih poglavitni cilj je ustvarjalno 

delo. Spoznali bomo razvojno pot zrelosti tima, timsko delo, osnovne lastnosti tima, njegove 

sestavine, vrste in strukturo tima ter vloge v timu. 

 

Cilj diplomske naloge je raziskati in preučiti kreativnost, timsko delo in predvsem ugotoviti 

povezavo med timskim delom in ustvarjalnostjo. Želimo torej spoznati, kakšen vpliv ima 

timsko delo na ustvarjalnost, značilnosti dobrega tima in izvedeti, kakšni načini za 

spodbujanje ustvarjalnosti obstajajo.  Zanima nas, ali obstaja razlika v ustvarjalnih dosežkih 

tima v primerjavi z ustvarjalnimi dosežki samostojnih posameznikov. Temeljno raziskovalno 

vprašanje torej je:  Kakšne so razlike v ustvarjalnosti članov tima v primerjavi s tistimi, ki 

enako nalogo rešujejo samostojno? 

 

Vzroki za nastanek timov naj bi bili predvsem v nadseštevnosti (sinergiji) in večji verjetnosti 

nastajanja ustvarjalnih dosežkov. Pa je res tako? Kako je z oblikovanjem timov v praksi? Kdaj 

in zakaj jih formirajo? Kakšni so pogoji za čim boljše delovanje timov? Kako je s 

spodbujanjem ustvarjalnosti? Ali to, kar izvemo iz literature, drži tudi v praksi? Da bi dobili 

odgovore na vsa zastavljena vprašanja, smo se odločili, da bomo poleg prebiranja relevantne 

literature izvedli še tri intervjuje. Zanimalo nas bo, kako je z ustvarjalnostjo in ustvarjalnimi 

timi v gospodarstvu, šolstvu in v zdravstvu. Poleg intervjujev pa bomo izvedli še anonimno 

anketo med člani različnih ustvarjalnih timov, ki pa ne bodo le iz gospodarstva, šolstva in 

zdravstva, temveč tudi iz gasilske brigade ter iz  področja  javne uprave, kulture, športa in 

turizma.    
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2. USTVARJALNOST – KREATIVNOST 

2.1 Človek − ustvarjalno bitje 

Človek je ustvarjalno bitje. Anton Trstenjak je v svojem članku Človek ustvarjalno bitje 

(Trstenjak, 1990) menil, da premalo poudarjamo človekovo ustvarjalnost, saj se ravno po 

ustvarjalni zmožnosti dvigamo nad ves živalski svet. Tako pravi: »Človek se mora nenehno 

učiti, če hoče sploh preživeti. Drugače: človek mora vse življenje ustvarjati, če hoče 

preživeti« (Trstenjak 1990, str. 2).  

 

Človek je najbolj ustvarjalen v otroštvu in to predvsem, ko se uči govoriti:   

      Premalo se zavedamo, da pomeni ta prehod iz živalske nižine predvsem refleksno 

odzivnega bitja v razumsko govoreče človeško bitje najbolj ustvarjalno dobo v vsem 

človekovem življenju. Nobena poznejša doba v človekovem življenju, pa najsi bo še tako 

ustvarjalen znanstvenik, tehnik ali umetnik, pozneje ni več tako kar revolucionarna, 

skokovito ustvarjalna, kakor je otrokovo razumevanje slušne govorice, njena uporaba in 

njeno posredovanje drugim, ko izstopa iz sebe v dialog, pogovor, s sočlovekom, z družbo 

(Trstenjak 1990, str. 1). 

 

»Ustvarjalni preskoki odraslega človeka in njegove civilizirane družbe so najbolj vidni v 

znanosti, tehniki in umetnosti raznih panog.  Tu pa ne smemo prezreti druge odločilne 

posebnosti človekove ustvarjalnosti. Najsi bo še tako usmerjena navzven v ustvarjanje 

zunanjih, materialnih dobrin, vselej vsaka ustvarjalna dejavnost obenem nehote oblikuje 

tudi človeka samega. Človek je začuda občutljiv za vsako doživetje, ki iz njega izhaja: 

nikoli se mu docela ne odtuji. Jedro človekove ustvarjalnosti je docela neodtuljivo. Človek 

ob sodelovanju  zunanjega sveta nehote in neizogibno oblikuje samega sebe, svojo 

osebnost (Trstenjak 1990, str. 2).  

 

Z rastočo ustvarjalnostjo se posameznik razvija v vedno popolnejši lik človeka in torej se 

razvoj človeka še nadaljuje:  

»Vsa živa bitja imajo svojo specifično in zvečine tudi individualno popolnost že z naravo 

dano; so naravne danosti. Le človek ni zgolj naravna danost, marveč je predvsem obenem 

kulturna zadolženost. Tej kulturni zadolženosti pa pravimo etičnost. Človek je edino etično 
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bitje nad vsemi živalmi. V moči človekove ustvarjalnosti naj bi torej hominizacija (biološki 

razvoj) prehajala v humanizacijo (kulturni razvoj) ( Trstenjak 1990, str. 3). 

 

Za človeštvo je torej zelo pomembna tudi etična stran človekove osebnosti. V človeku naj se 

bi ustvarjalno delovanje izkazovalo kot etična zadolženost. Na žalost pa v današnjem času 

moderni človek velikokrat sploh ne pride do svojih spoznanj, ampak predvsem dobiva že 

»informacijsko predelane« podatke in sporočila drugih (prek interneta, televizije, raznih 

drugih tehničnih naprav...), ki pa mu velikokrat celo preprečujejo, da bi sam razmišljal 

svobodno, kar se kaže tudi v nezadovoljstvu današnjega človeka. Rešitev je gotovo v človeku, 

v odločilni strani človekove ustvarjalnosti, ki ni usmerjena v zunanjo produktivnost in njeno 

uporabnost. Potrebna je temeljna preusmeritev oziroma ustvarjanje vzornega človeka ali 

osebnosti, ki bi se dvignil iz »primitivne nižine ljudožerca«. Prav vsak človek je sposoben 

takega ustvarjanja ali drugače rečeno udejanjanja samega sebe in nikakor ni to privilegij 

izredno nadarjenih ljudi. Velikokrat so prav vsakdanji, preprosti ljudje plemenitejše in 

odličnejše osebnosti od slavnih imetnikov patentov(Trstenjak, 1990). 

 

Moči in pomembnosti ustvarjalnosti pa se ni zavedal le Anton Trstenjak. O ustvarjalnosti se 

vedno več piše in raziskuje, a je kljub temu še vedno le malo raziskana.  

2.2 Definicije ustvarjalnosti – kreativnosti 

Slovenski fizik, popotnik in inovator Andrej Detela je takole opisal ustvarjalnost: »To, kar 

delamo s svojo kreativno dejavnostjo, je pravzaprav samo to, da se uglasimo s tistim izvirom 

sreče, ki je v nas samih. Če zanemarimo neko aktivno dejavnost navzven, tudi naš notranji vir 

sreče nekako zamre, ker v materialnem svetu, v katerem živimo in z ljudmi tedaj ne ohranimo 

najbolj harmoničnih odnosov« (Detela, 2010). 

 

Anton Trstenjak pa je o ustvarjalnem umetniku zapisal: »Umetnik, pri katerem je volja po 

lastni individualnosti dovolj močna, da pride do svojega izraza, predstavlja idealno podobo 

kreativnega človeka volje in dejanja, ko združuje voljo in protivoljo s podobo ideala kot 

oblikujoče sile, da izide zopet enoten sam s seboj« (Trstenjak 1981, str. 151). 

 

»Kreativen biti pomeni iti izven okvirov, omejitev, ki jih imamo, in to je tudi ključ do pravih 

odločitev: prepoznati možnosti izven naše realnosti« (Tovornik, 2011).  
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»Ustvarjanje ni nikoli nekaj egoističnega niti nekaj altruističnega, temveč nerazdružljiva 

integracija obojega. Družbene potrebe so sila, ki povzroča pritisk na posameznika, ustvarjanje 

pa je tako proces njegove samopotrditve v smislu njegove eksistence in tudi njegovega 

generičnega bistva« (Jurman 2004, str. 85). 

»Ustvarjalnost je lastnost, s katero človek presega že ustvarjeno« (Mayer 2001, str. 65). 

Ena izmed definicij ustvarjalnosti je, da je to miselni proces, katerega rezultati so originalni in 

ustrezni dosežki. Originalnost ali izvirnost tu pomeni nekaj novega, svojevrstnega, redkega in 

lahko tudi enkratnega ali pa neponovljivega. Ustreznost se kaže v rešitvah problema, načinih 

reševanja problema ali v odkrivanju problemov. Pri ustvarjalnosti je pomembno divergentno 

mišljenje (razvijanje novih misli, ki dajejo nenavadne in nepričakovane zamisli, te pa 

privedejo do nove sinteze znanja). »Glavna značilnost ustvarjalnega mišlenja je izvirnost. 

Ustvarjalnost daje izvirne dosežke, kar pomeni, da so redki, nenavadni, izjemni, v skrajnem 

primeru enkratni in neponovljivi« (Musek in Pečjak 2001, str. 174).   

Za mnoge je bistvo ustvarjalnosti v postavljanju vprašanj in odpiranju problemov. Tako Vid 

Pečjak na primer pravi, da ustvarjalec opazuje in proučuje svoje okolje, ki je zanj odprto 

polje, kar pomeni, da najde v njem veliko vprašanj in nobenih dokončnih odgovorov (Jurman, 

2004). 

Izraz kreativnost je sinonim pojma ustvarjalnost. Ko na ustvarjalnost gledamo kot na proces, 

običajno uporabimo izraz kreativnost. Kakor koli gledamo ta dva pojma, ju nikoli ne smemo 

istovetiti z inteligentnostjo. Ustvarjalnost nikakor ni isto kot inteligentnost, bistrost ali 

nadarjenost (Jurman, 2004). 

Ker mnogi ne razlikujejo pojmov inteligentnost in ustvarjalnost, si oglejmo še pomenski 

koren izrazov za inteligentnost in ustvarjalnost, ki jih najdemo v latinskem jeziku (glej Tabelo 

2.1).  

Tabela 2.1: Korenine izrazov za inteligentnost in ustvarjalnost 

INTELIGENTIA Razum, pojmovanje, znanost, izvedenost, vednost 

INTEL-LEGO Zaznati, opaziti, uvideti, spoznati, razumeti, pojmovati, meniti, 

misliti, predstavljati si 

LEGO Izbirati 

CREO Ustvariti, zaploditi, roditi, izvoliti 

Vir: Jurman (2004, str. 29) 
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Pojem inteligentnost se v latinskem jeziku nanaša samo na funkcije človekovega razuma, 

medtem ko se pojem kreativnost nanaša predvsem na iste funkcije s ciljem, da se izoblikuje 

nek produkt. Izraz kreativnost je prišel v evropske jezike prek izjemno uspešnega razvoja 

francoske umetnosti (Jurman 2004, str. 29).  

 

Edward de Bono s svojimi metodami uspešno dokazuje, da je kreativno razmišljanje 

spretnost, ki jo lahko razvijemo, in da sploh ni povezana z inteligenco. Takole pravi: 

Pogosto me vprašajo, ali je kreativnost odvisna od spretnosti, talenta ali osebnosti. 

Pravilen odgovor se glasi, da je odvisna od vsega trojega. Toda ne odgovorim tako. Če se 

ne potrudimo razviti kreativnih spretnosti, potem je odvisna samo od nadarjenosti in 

osebnosti. Ljudje se preradi sprijaznijo z mislijo, da je kreativnost odvisna od talenta ali 

osebnosti, in ker sami nimajo ne enega ne drugega, prepustijo kreativnost drugim. Zato 

poudarim zavestni razvoj kreativnega mišljenja kot spretnosti, veščine (kot na primer pri 

tehnikah lateralnega razmišljanja). In potem poudarim, da so nekateri ljudje bolj spretni 

pri tem, tako kot so nekateri bolj spretni za tenis ali smučanje – toda vsi ljudje lahko 

dosežejo zadostno raven. Ni mi všeč ideja, da je kreativnost nek poseben dar. Ljubše mi je, 

da jo vidim kot običajen in nujen del razmišljanja vseh nas (De Bono 2005, str. 138).  

2.3 Preučevanje in razumevanje kreativnosti 

Ker je kreativnost prisotna na vseh področjih človekove aktivnosti, ni samo predmet 

proučevanja psihologije, temveč cele vrste družbenih ved, kot so filozofija, antropologija, 

sociologija, etnologija, zgodovina ter vse umetniške discipline nasploh. 

 

Leonardo da Vinci je do svojih mnogih inovacij prišel s celovitim vpogledom, ki povezuje 

tako intelektualni kot intuitivni del človeške dejavnosti. Najbolj smo kreativni takrat, ko 

smo kot ptice. Pri tem si lahko mislimo, da je eno krilo intuicija, drugo intelekt. S tisto 

umetniško intuicijo, s tisto presežnostjo, s tisto celovitostjo, z neko ljubeznijo do sveta, do 

celotnega stvarstva smo občutljivi na tisoče drobnih impulzov. Novejše raziskave so 

pokazale, da če je več kot deset-dvajset informacij, ne moremo samo intelektualno 

analizirati stvari, temveč moramo to storiti z nekim občutkom oziroma bolje rečeno z 

intuicijo, ki jo lahko gojimo in jo je tudi treba gojiti. Če želimo, da intuicija pravilno 

deluje, mora biti ves čas v ravnovesju z drugo, levo polovico možgan, ki predstavlja 

intelektualno ustvarjanje. V desni polovici možgan pa je sedež kreativne intuicije. Narava 
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je naša velika učiteljica in spodbuja našo kreativnost. Izhajamo iz narave in prek narave 

pridobivamo izkušnje. Če se bi zaprli v sobe za neke računalnike, bi izgubili stik s tisto 

drugo polovico (Detela, 2008). 

 

Ameriški raziskovalci pri obravnavanju ustvarjalnosti razločujejo štiri vidike oziroma 

izhodišča, po katerih naj bi odkrili strukturo in dejavnike ustvarjalnosti. Ti so: 

- pritisk (okolje), 

- osebnost, 

- proces in 

- produkt (Jurman, 2004 in Trstenjak, 1981). 

 

V zgodovini se ustvarjalni dosežki v določenih obdobjih pogosteje pojavljajo (na primer v 

antični Grčiji, v obdobju renesanse ter v sodobnih družbah od konca 19. stoletja naprej), kar 

daje slutiti vpliv okolja na ustvarjalnost. Če vse štiri dejavnike ustvarjalnosti postavimo v 

zaporedje, dobimo potek ustvarjanja. Okolje pritiska na posameznika oziroma njegovo 

osebnost, ki pod pritiski uresničuje svoje potenciale, tako da pride do procesa ustvarjalnosti, 

ki se v najboljšem izidu opredmeti v nekem produktu (Jurman, 2004). 

 

Pogosto je rešitev nekega problema plod mnogih ustvarjalcev, kjer je zadnji povezal 

predhodno znanje z neko svojo, izvirno mislijo, s katero je rešil problem. Lahko pa se zgodi 

tudi obratno: za nekoga lahko delne rešitve drugih predstavljajo miselno blokado in šele ko se 

jih otrese in najde drugo pot, lahko reši problem (Jurman, 2004). 

 

Za ustvarjanje je potrebna tudi energija in mnogim manjka energije za končno rešitev. 

»Pogostokrat mora ustvarjalec uresničiti celotno svojo osebnostno energijo, da lahko ustvari 

svojo zamisel, pri tem pa dostikrat črpa še energijo drugih ljudi« (Jurman 2004, str. 87). 

 

Na ustvarjanje pa vplivajo tudi izkušnje. »Raziskave so pokazale, da je pri redkih izkušnjah 

ustvarjalnost šibka, ker tak človek nima znanj in izkušenj, ki bi jo podpirala. Pri srednji 

izkušenosti je ustvarjalnost največja. Pri zelo visoki pa znova upada, ker se zaradi pretirane 

izkušenosti mislec vrti v zaprtem krogu svojih izkušenj in ne more ven iz njih, ga omejujejo« 

(Likar in drugi 2006, str. 37–38). Povezava med izkušnjami in ustvarjalnostjo je prikazana na 

sliki 2.1:  
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Slika 2.1: Ustvarjalnost glede na izkušnje in znanje 

 
Vir: Likar, Križaj in Fatur (2006, str. 38). 

Čeprav zelo veliko izkušenj zmanjšuje ustvarjalnost,  je možno z »miselnim odmikom« od 

utečenega načina razmišljanja ohraniti ustvarjalnost (Likar in drugi, 2006). 

Pri ustvarjalnem mišljenju je velikokrat govora o mišljenju na osnovi vpogleda in o postopni 

analizi. 

2.3.1 Mišljenje na osnovi vpogleda 

Velik zagovornik mišljenja na osnovi vpogleda je predvsem Koehler, katerega najbolj znan 

poskus je poskus s šimpanzom, ki je po več neuspelih poskusih postavil zaboje enega na 

drugega, po katerih je nato splezal, da je dosegel banano. 

 

Glavne značilnosti mišljenja na osnovi vpogleda so naslednje: 

 slepo poskušanje nenadoma preneha, sledi pravilna rešitev; 

 pri ponovitvi iste problemske situacije posameznik reši problem pravilno brez slepega 

poskušanja; 

 rešitev je posamezniku tako jasna, da jo izpelje brez vmesnih napak; 

 problem je rešen na najvišji intelektualni ravni, to je ravni abstraktnih simbolov; 

 pojavi se transfer, kar pomeni, da se je posameznik rešitve tudi naučil in zna naučeni 

princip prenašati na sorodne situacije; 
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 vpogled se pojavi pri posamezniku toliko hitreje, kolikor bolj je problem enostaven; 

 možnost vpogleda je odvisna od filogenetske stopnje razvoja živega bitja, zato je 

raven mišljenja opaziti predvsem pri sesalcih oziroma človeku, pa še tu so velike 

razlike (Jurman 2004, str. 94). 

2.3.2 Postopna analiza 

Vinacke je prvi opazil način mišljenja, ki ga je poimenoval postopna analiza: 
 

 delne izkušnje posamezniku nakazujejo, da se rešitev nahaja nekje na polju 

problemov, med katerimi je tudi dani problem; 

 povezave med problemi polja so prezapletene, da bi posameznik dojel celotno polje, 

zato ga z vseh strani »naskakuje« tako, da rešuje problem za problemom; 

 pri tem si pomaga z znanjem, izkušnjami in s pravili logičnega mišljenja; 

 probleme rešuje na najvišji intelektualni ravni, vendar poskusi in napake tu niso 

izključeni, čeprav je analiza sintetična; 

 posameznik reši problem tedaj, ko je analiziral vse probleme polja, in s tem mu 

postane jasna struktura odnosov med njimi (Jurman 2004, str. 94-95). 

2.3.3 Faze ustvarjalnega mišljenja 

Mnogi avtorji so ustvarjalno mišljenje razdelili na faze (glej Tabelo 2.2): 

Tabela 2.2: Faze ustvarjalnega mišljenja 

Faze ustvarjalnega mišljenja 

Po Helmholtzu Po Poincareju Po Osbornu Po Vinackeju 

1. saturacija 1. saturacija 1. orientacija 1. prepoznavanje problema 

2. inkubacija 2. inkubacija 2. preparacija 2. eksploracija in manipulacija 

3. iluminacija 3. iluminacija 3. analiza 3. analiza 

 4. verifikacija 4. ideacija 4. delne rešitve 

  5. inkubacija 5. emocionalne reakcije 

  6. sinteza  

 Vir:  Jurman (2004, str. 97) 

Kot vidimo, gledajo znanstveniki različno na faze ustvarjalnega mišljenja. V našem primeru 

fazi, kot sta inkubacija in iluminacija, bolj ustrezata mišljenju na osnovi vpogleda. Faze, kot 
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so preparacija, ideacija in delne rešitve, pa bolj ustrezajo mišljenju na osnovi analize, 

poskusov ter napak (Jurman, 2004). 

Velja splošno prepričanje, da se najvišji ustvarjalni dosežki (kot na primer izumi in izjemna 

umetniška dela) oblikujejo na ravni mišljenja, ki temelji na vpogledu, torej daje ustvarjalne 

dosežke »iz uma« (Jurman, 2004).  

Manj zahtevni dosežki (kot na primer reševanje vsakdanjih problemov, inovacije in razne 

iznajdbe in odkritja) pa se oblikujejo na osnovi mišljenja, ki temelji na poskusih in napakah 

ali postopni analizi. Tedaj dobimo rezultate ob spoznavanju narave, a znotraj obstoječega 

človeškega znanja in spoznanja (Jurman, 2004). 

2.3.4 Teorije ustvarjanja 

Problem usmerjenosti ustvarjalnega mišljenja še ni povsem raziskan, saj ga ni mogoče 

enostavno razložiti le s pomočjo psiholoških pojmov. Svoje prijemališče ima tako v 

človekovem intelektu kakor tudi v človekovi osebnostni strukturi. Pomembno mesto pri 

ustvarjalnosti pa ima na primer tudi fantazija (Jurman, 2004). 

Benjamin Jurman našteje naslednje teorije ustvarjanja, s katerimi pa se lahko le delno razloži 

proces ustvarjanja: 

- asociativna teorija ustvarjalnosti (Mednick), 

- geštaltistična teorija ustvarjalnosti (Wertheimer), 

- teorija ustvarjalnosti na osnovi potez človekove osebnosti (Terman, Coxova, 

Woodworth, Barron, Jackson, Wallach in Kogan), 

- teorija ustvarjalnosti na osnovi toka zavesti (James, Husserl, Bergson, Edel), 

- psihoanalitična teorija ustvarjalnosti (Freud, Adler, Klein, Jung), 

- eksistencialistična teorija ustvarjalnosti (Sartre, Horneyjeva, Goldstein, Rogers, 

Maslow, Buhlerjeva), 

- teorija ustvarjalnosti na osnovi podzavestne logike (Trstenjak), 

- teorija ustvarjalnosti na osnovi trpljenja (Jurman) (Jurman, 2004). 

2.3.5 Merjenje ustvarjalnosti 

Kako pa je z merjenjem ustvarjalnosti? Ker je ustvarjalnost nedvomno nekaj kompleksnega, 

mnogi psihologi menijo, da se je ne da meriti oziroma da je vprašanje merjenja ustvarjalnosti 
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sporno. Drugi pa obratno trdijo, da je ustvarjalnost možno meriti. Za primer lahko navedemo 

Antona Trstenjaka, ki je zastopal stališče, da se ustvarjalnosti ne da meriti, Vid Pečjak pa se je 

pridružil stališčem tistih, ki so menili, da ustvarjalnost lahko merimo (Jurman, 2004). 

Tudi vprašanje, ali je ustvarjalnost enovita ali pa se deli na umetniško in znanstveno, še ni 

povsem rešeno. Trstenjak na primer pravi, da je ustvarjalnost po svoji naravi enovita, izraža se 

z vektorsko silnostjo in algoritmičnostjo, ki ju opredeljuje logika podzavesti. Zanj sta 

umetniška in znanstvena ustvarjalnost ločljivi le na pojavni ravni, ne pa na eksistencialni. Pri 

obeh je podlaga posebne vrste delo, ki daje visoke učinke, pa naj bo to na znanstvenem, 

tehniškem, umetniškem ali katerem koli drugem področju (Jurman, 2004). 

2.4 Metode, ki spodbujajo in razvijajo ustvarjalnost  

Ko je začela ustvarjalnost postajati pomembnejša, so pričele nastajati različne metode, s 

katerimi jo je mogoče spodbuditi in razvijati. Najbolj znane so: 

 Timsko ustvarjanje idej oziroma možganska nevihta – brainstorming (Alex Osborn) 

 Mindstorming – metoda 20 idej (Earl Nightingale) 

 Iskanje povezav - synectics: (George Prince) 

 Šest klobukov razmišljanja (Edward de Bono) 

 Lateralno mišljenje – lateral thinking (Edward de Bono) 

 Grafična predstavitev misli – Mind Mapping (Tony Buzan) 

Viri: Management inoviranja,  Likar in drugi (2006, str. 40-56), Lateralno razmišlamje,  De 

Bono (2006), Šest klobukov razmišljanja, De Bono (2005), Brezmejna moč mišlenja, Tracy 

(1998).  

2.5 Pet pogojev za ustvarjalno delovanje 

»Heureka! Heureka!« (prevedeno: »Našel sem! Našel sem!«) je vpil presrečen grški učenjak 

in iznajditelj Arhimed, ko je v tretjem stoletju pred našim štetjem, ki ga je odkritje (da krona 

kralja Hierona ni iz čistega zlata) med kopanjem v kopalnici tako prevzelo, da je kar gol tekal 

po ulicah Sirakuz. V tistem trenutku je bil Arhimed: 

 nag, 

 sproščen, 

 igriv, 
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 radoveden in 

 prepričan vase (Amadori in Piepoli, 1992). 

 

Alessandro Amadori in Nicola Piepori sta v knjigi »Come essere creativi« (prevedeno: »Kako 

biti kreativen«) zapisala, da je teh pet karakteristik dejansko pet osnovnih pogojev za 

kreativen preblisk. Pri tem sta še poudarila, da besedo gol oz. nag ne smemo jemati 

dobesedno. V tem kontekstu naj bi »gol« pomenilo: »brez maske«, »spontan«. V življenju 

imamo nadetih veliko mask, na primer tisto z vlogo z delovnega in profesionalnega področja, 

masko naše socialne pozicije, masko hinavščine, ki smo si jo prisiljeni nadeti ali pa pretrpeti, 

masko kolektivnih ritualov, katerim se ne moremo odpovedati. Če želimo torej biti gospodar 

svojih možganov in usode, moramo biti brez maske. V tem smislu je mišljena besedica »gol« 

oziroma »nag« (Amadori in Piepoli, 1992). 

 

Sproščenost naj bi pomenila stanje duha, biti v miru s seboj in s svetom. Torej so stres in 

tesnoba ter vse njune oblike veliki sovražniki kreativnosti (Amadori in Piepoli, 1992). 

 

Metafora Arhimeda v kontaktu z vodo naj bi pomenila, da resnost, odraslost in neigriva 

miselnost preprečujejo in pokvarijo prirojen zagon ustvarjalne miselnosti. Zato moramo 

prebuditi otroka, ki je v nas (Amadori in Piepoli, 1992).  

 

Trenutek kreativnosti sovpada z radovednostjo, odprtostjo k novostim in spremembam. Hoditi 

vedno po isti poti pomeni veliko oviro za kreativni um. Podati se je torej treba na nove poti, 

nenehno je treba vaditi vsak del možganov in se prepustiti neskončni raznolikosti sveta 

(Amadori in Piepoli, 1992). 

 

Kdor se znajde v kreativnem trenutku, je posameznik, ki je prepričan vase. Kot Arhimed, ki 

čuti tisto samozavest, ki ga postavi na prva mesta med znanstveniki svojega časa, lahko 

rečemo tudi vseh časov. Zagotovo je ta njegova absolutna prepričanost imela močan vpliv v 

trenutku, ko so mu okoliščine življenja dopustile »biti« – prepričan vase. Torej je strah »ne 

biti«: ne biti kos vlogi v družbi, nalogi, ki nam je bila dodeljena, zaupanju, ki nam je ob strani. 

Treba je samozavestno vaditi z ustreznimi tehnikami. Samozavest tokrat ni mišljena kot 

narcizem, kjer posameznik razmišlja le o sebi in pozabi na odnose z drugimi in se s tem 

samoobsodi na izolacijo. Samozavest oziroma samospoštovanje je tu mišljeno, da sprejmemo 
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sebe takšnega, kakršni smo, tako da lahko dajemo drugim. To pomeni spoznati svojo vitalno 

energijo in prepoznati svoje mesto v družbi (Amadori in Piepoli, 1992). 

 

Nemški psihoterapevt Erhard F. Freitag pravi: »Intuicija je visoko nad razumom, ki ga krmari 

volja. Nobeno načrtovanje intelektualca z vsemi finesami njegovega mnogostransko 

izobraženega razuma ne more nadomestiti enega samega samcatega intuitivnega duhovnega 

prebliska. Dokaz za to so življenjski uspehi velikih izumiteljev in pesnikov. Intuicija je večja, 

močnejša od vsega znanja! Intelekt je ne more priklicati in ne dojeti« (Freitag 1992, str. 20).  

2.6 Geografski vidiki ustvarjalnosti 

Da je na ustvarjalnost (pod ustvarjalnostjo je tukaj mišljena sposobnost uspešnega prenosa 

novih razpoložljivih znanj v prakso) možno gledati tudi z geografskega vidika, izvemo v 

knjigi Geografski vidiki ustvarjalnosti, kjer je med drugim tudi zapisano, da je geografska 

razprostranjenost človeških potencialov eden ključnih spodbujevalcev ustvarjalnosti in s tem 

družbenega razvoja. »Za ustvarjalna okolja je značilno, da nastanejo na območjih zgostitve 

prebivalstva, saj so v tesni odvisnosti od kritične mase »znanstvenikov«, ki se jih ocenjuje na 

približno 10 % prebivalstva. Vendar pa je eden temeljnih pogojev tudi obstoj izobraževalnih 

in raziskovalnih ustanov, ki skrbijo za prenos znanja. »Razvoj ustvarjalnih okolij je sicer 

možen tudi na agrarnih območjih, vendar je ta možnost zaradi pomanjkanja kritične mase 

izobraženih ljudi manj verjetna« (Ravbar in Bole 2007, str. 22). V knjigi Razvojni dejavniki v 

Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe pa piše: 

Za učinkovit regionalni razvoj so odločilnega pomena interakcije med ustvarjanjem in 

pospeševanjem tehnološkega znanja, zagotavljanjem prijaznega okolja ter relevantne 

informacijske, kulturne in socialne oblike ustvarjalnosti. Soodvisnost različnih oblik 

ustvarjalnosti v družbenem življenju pa ne razumemo zgolj kot individualni pojav, ampak 

predvsem kot kolektivni proces. Šele z razumevanjem »kreativnega« okolja lahko 

pričakujemo sinergijske učinke (Ravbar 2009, str. 125). 

2.7 Primer ustvarjalnega mišlenja v praksi 

Za primer ustvarjalnega mišlenja v praksi smo izbrali dogodek, ki ponazarja ustvarjalno 

mišlenje otroka. 
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Mama (avtorica diplome) je bila s hčerko v kuhinji, ko je opazila, da se njena triletna hčerka 

igra z ostrim predmetom. »Ne, to pa ni zate! Lahko se urežeš!« je dejala in deklici vzela 

predmet ter ga položila na predalčnik, ki je bil dovolj visok, da deklica ne bi mogla več priti 

do predmeta. Toda, to je mislila mati, ki je bila prepričana, da povsem pozna vse funkcije in 

uporabnosti predmetov  v kuhinji. Zavedala se je tudi, da ima dosti več izkušenj kot hčerka, 

zato je bila dobesedno šokirana, ko je videla, s kakšno lahkoto je deklica »odstranila oviro«.  

Triletna deklica je o uporabnosti predalčnika očitno vedela mnogo več, kot njena mati, ki je 

predalčnik leta in leta dnevno uporabljala.  Še preden se je mama prav zavedla, je deklica že 

odprla prvi predal skoraj do konca, drugega malo manj, tretjega še manj, četrtega še čisto 

malo. Petega, zadnjega ni potrebovala več odpreti. In že je po pravkar narejenih stopnicah 

splezala do predmeta. 

2.8 Ustvarjalnost in kakovost življenja 

O ustvarjalnosti in kreativnosti se vedno več piše in razpravlja, saj je nedvomno izredno 

pomembna. V današnjem času vsesplošnega izredno hitrega napredka in tekmovalnega načina 

življenja, kjer so spremembe stalnica našega vsakdana, se moramo neprestano prilagajati. 

Kreativnost ni pomembna le na znanstvenem in umetniškem področju. Z njo lahko tudi 

uspešno rešujemo vsakršne probleme (tako osebne, vsakdanje, kot tudi zelo pomembne, 

svetovne). Če bodo v človekovi domišljiji, ustvarjalnosti, kreativnosti in inovativnosti 

vsebovane oziroma upoštevane tudi etika, vrednote, verodostojnost ter spoštovanje narave, se 

bo kakovost življenja na zemlji zagotovo izboljšala. 

 

3. TIM (TEAM) 

»Ljudje smo v svojem bistvu igralci v timu. Družbene vezi, edinstvene po svoji obsežnosti, so 

v boju za preživetje pomenile bistveno prednost. Izjemno pretanjena nadarjenost za 

sodelovanje je dosegla svoj vrhunec v sodobni organiziranosti (Goleman 2001, str. 218). 

 

»Tim je skupina ljudi, ki uspešno deluje in uspešno rešuje skupne naloge. Uspešno delovanje 

pomeni kakovostno opravljeno delo v predvidenem času in ob smotrni rabi razpoložljivih 

virov. Med člani obstaja interakcija, vsi pa se aktivno prilagajajo skupnemu cilju – dosežku« 

(Možina in drugi 2002, str. 559).  
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3.1 Osnovne lastnosti tima 

Za tim je značilno, da njegovi člani pri odločanju sodelujejo med seboj in si tudi pomagajo pri 

uresničevanju ciljev. Tim je torej skupina, vendar moramo poudariti, da ni vsaka skupina tudi 

tim. Bistvene razlike med skupino in timom nazorno prikazuje tabela (Tabela 3.1): 

 

Tabela 3.1: Razlika med skupinskim in timskim delom 

SKUPINA TIM 

Člani skupine menijo, da so organizirani v 
skupine na administrativni osnovi. 
Posamezniki delajo neodvisno, le občasno 
sodelujejo, če imajo skupne cilje. 

Člani spoznavajo svojo medsebojno 
odvisnost in vedo, da je osebne in timske 
cilje najlažje doseči z vzajemno pomočjo. 

Ker člani skupine niso dovolj vključeni v 
načrtovanje ciljev, skušajo vso pozornost 
usmeriti na svoje lastno delo. Delo jemljejo 
pretežno kot najemni delavci. 

Člani tima sprejemajo delo kot svoje 
»delo« in združujejo svoje moči, ker so 
zavezani istemu cilju, pri določanju 
katerega so tudi sodelovali. 

Članom skupine določijo, kaj in kako 
morajo delati in jih ne sprašujejo za 
njihovo mnenje o izvajanju dela. Predlogov 
ne spodbujajo. 

Člani tima prispevajo k uspešnosti 
organizacije z inovativnostjo, s talentom in 
z znanjem, kar omogoča učinkovitejše 
doseganje ciljev tima. 

Člani skupine ne zaupajo ciljem svojih 
sodelavcev in ne poznajo svoje vloge v 
skupini. Izražanje lastnega mnenja ali 
nasprotovanje je nazeželeno, ker ne 
podpira, temveč deli enotnost skupine. 

Člani tima delujejo v ozračju zaupanja in 
medsebojnega spodbujanja. Vsak lahko 
neovirano izrazi svoje mnenje, predloge, 
občutke ali nesoglasje. Vprašanja so 
dobrodošla. 

Člani skupine so zelo previdni, kaj rečejo, 
tako da je resnično razumevanje zelo težko. 
Pojavlja se namerno zavajanje in pasti v 
komuniciranju, v katere se lahko ujamejo 
vsi, ki niso dovolj previdni. 

Člani tima si prizadevajo za jasno, 
nepotvorjeno in hitro komunikacijo. Vsi se 
trudijo, da bi razumeli stališča drug 
drugega. 

Člani skupine so za delo lahko zelo 
usposobljeni, vendar jih vodstvo ali drugi 
sodelavci ovirajo pri uporabi njihovega 
znanja. 

Člani tima naj se izobražujejo in razvijajo 
svoje sposobnosti ter jih uporabljajo pri 
svojem delu. Tim jih pri tem podpira. 

Vir: Marolt in Gomišček (2005, str. 49) 
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Zelo nazorno je v knjigi Zmagovalci – Čarobnost skupnega dela prikazano, kako mora delati 

uglajen, uspešen tim. Ko so povabili uspešno trenerko, da bi trenirala hokejsko moštvo, je 

med prvimi pogoji zahtevala, da iz moštva izključijo najboljšega igralca. In to igralca, ki je 

izstopal po dobri igri, ki je dal veliko večino zadetkov, brez katerega so vsi mislili, ne bi bili 

prav nič uspešni. In ravno tu je bila napaka. Vsi so računali le na enega igralca, ostali člani so 

bili le nerodni, podpovprečni igralci. Tako so vsaj mislili. Toda ko so iz moštva odstranili 

vodilnega, izstopajočega in dejansko neenakopravnega člana, je lahko trenerka iz preostalih 

nerodnih, podpovprečnih igralcev naredila uspešen, uigran tim, kjer so bili vsi enakovredni, 

kjer so morali računati vsak na svoje in hkrati skupne moči. Ko so te svoje »moči« združili v 

skupino, ki je delovala uigrano, povezano med seboj, ko so zaupali vase in hkrati v moštvo 

kot celoto, kjer je bil vsak član enakopraven del celote, so postali zmagovalni tim. V svoje 

vrste so nato spet sprejeli bivšega, izstopajočega igralca, vendar ne več kot nadpovprečnega 

soigralca, temveč kot enakopravnega člana. Končno so vsi v moštvu začutili svojo vrednost, 

torej pomembnost vsakega in le tako so lahko postali samozavestni igralci in začutili so, da so 

v uspešnem timu, da vsak izmed njih sestavlja del celote in da imajo skupen cilj, ki ni bil več 

zmagati, temveč v skupini povečati svoje sposobnosti (Blanchard in drugi, 2005).  

Podobno zapiše Patrick Lencioni (2002) v knjigi The five dysfunctions of a team (prevod: Pet 

motenj v timu), da je moštvo, ki je delovalo uigrano, premagalo moštvo, ki je imelo dosti 

boljše igralce. Vzrok je bil v tem, da so v moštvu z boljšimi igralci igrali bolj zase kot za tim 

in zato jih je bilo možno premagati. Prav tako je v isti knjigi glavna junakinja Kathryn 

priznala, da je nekoč izgubila službo, ker je zelo sposobnega strokovnjaka, ki pa je imel to 

slabo lastnost, da ni bil dober timski delavec, povišala v vodjo. Morala bi ga odpustiti. Te 

napake ni več ponovila in naslednjič ni več omahovala, ko je bilo treba iz tima odstraniti sicer 

dobrega, a vase zaverovanega strokovnjaka (Lencioni, 2002). 

Člani dobrega tima se torej zavedajo, da bodo cilji najuspešneje doseženi z vzajemno 

pomočjo. Člani si zaupajo, drug drugega spoštujejo, spodbujajo, sproščeno komunicirajo, 

izmenjujejo mnenja. Sodelovanje med člani v timu omogoča pridobivanje izkušenj in 

možnosti, da se bo delo nenehno izboljševalo. V konfliktih vidijo priložnosti za nove rešitve 

in ustvarjalnost. Čeprav sodelujejo pri odločitvah in to tudi pomembnih, se hkrati zavedajo, da 

mora, v določenih okoliščinah, vodja sam sprejeti končno odločitev. 

Dr. Bogdan Lipičnik (1991, str. 64) pravi, da mora skupina (tim) upoštevati osnovna pravila 

vljudnosti ter da mora za uspešno komuniciranje upoštevati naslednja pravila: 



17 

1. Delati v skupini pomeni skupno misliti. 

2. Skupinsko delo je najslabša priložnost za razkazovanje posameznikove 

domnevne premoči. 

3. Izogibajte se ubijalskim frazam, kot so: ne gre, nesmisel, niste naredili, 

popolnoma narobe, itd. V sogovornikovih besedah iščite pozitivna nagnjenja in 

ga usmerjajte v vnaprej določen cilj. 

4. Dobro poslušajte, kot si sami želite, da bi drugi poslušali vas. 

5. Prav je, da svoje ideje žrtvujete v korist skupne rešitve. 

6. Z višjim hierarhičnem položajem je povezana le večja obveznost dajati 

konstruktivne predloge. 

7. Svoja vprašanja in ideje po možnosti utemeljite. Tako jih bodo drugi lažje 

sprejeli. 

8. Trmoglavost duši vsako delo v skupini. 

9. Ni ene same resnice, kakor tudi ni ene same rešitve (Lipičnik 1991, str.64). 

3.2 Sestavine tima  

Dr. Stane Možina navaja, da tim določajo štiri pomembnejše sestavine: proces odločanja, 

narava dela, velikost tima in vloga vodje. 

3.2.1 Proces odločanja v timu 

Timsko odločanje ima prednosti: 

- Večje znanje: znanje in informacije tima so praviloma večje, kot pa je znanje enega 

člana. 

- Raznovrstne rešitve: diskusije in izmenjave mnenj med člani privedejo do novih 

rešitev. 

- Večja sprejemljivost: ker imajo člani možnost vplivati na odločitev, so zaradi tega bolj 

dovzetni za skupne rešitve in hkrati bolj pripravljeni sprejeti več odgovornosti. 

-  Boljše razumevanje: ko člani sodelujejo pri reševanju problema, dobijo dodaten 

vpogled v problematiko (Možina v Možina in drugi, 2002, str. 563). 
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Pomanjkljivosti timskega odločanja pa so predvsem: 

- Konformnost ali skupinsko mišljenje: zaradi vzdrževanja prijateljskih odnosov člani 

sprejemajo odločitve na podlagi poenotenja mišljenja in se torej ravnajo v skladu z 

družbenimi pričakovanji in zahtevami. 

- Prevlada posameznika: ko nekdo prevlada v diskusiji ali odločanju in preostali člani 

ne morejo prispevati svojih deležev, se lahko s tem uspešnost tima zmanjša. 

- Spregledanje ciljev: včasih člani tako »hitijo«, da ne najdejo najboljše rešitve, ampak 

najhitrejšo, najlažjo, kar pa ni cilj. Cilj je namreč najti najboljšo rešitev z najmanj 

nevšečnimi posledicami. 

- Poraba časa: Če na primer vodja lahko sam reši problem, ni smotrno, da skliče 

sestanek in s tem porabi veliko več časa vseh članov in hkrati povečuje stroške 

(Možina v Možina in drugi, 2002, str. 563–564). 

3.2.2 Narava dela 

Za uspešnost dela v timu je narava dela zelo pomembna. Da bi bilo delo v timu uspešno, je 

zaželeno: 

- če gre za razvoj novega izdelka, izboljšavo kakovosti in podobno je najboljše, da so 

podatki zbrani na enem mestu, 

- od članov je treba pridobiti čim več spretnosti in njihovih specifičnih znanj, 

- zamisli za morebitno preoblikovanje delovne situacije so dobrodošle, 

- ob uvajanju sprememb je pomembno, da člani v to privolijo, saj se s tem porabi 

mnogo manj stroškov, energije in časa, 

- zelo pomembno je, da vsakdo dobro pozna svoje in skupne naloge (Možina v Možina 

in drugi, 2002, str. 564). 

 

Pri naravi dela tima je torej pomembno, da imajo vsi člani tima dostop do vira informacij in 

hkrati se morajo strinjati z izbranimi zamislimi, idejami, s spremembami in z načinom dela. 

3.2.3 Velikost tima 

Prevladuje mnenje, da je najprimernejša velikost tima med pet in deset člani. Poglejmo, 

kakšne težave lahko nastanejo, če je članov več: 

- vodja mora posvetiti več časa usklajevanju dela in različnim dejavnostim, kar od njega 

zahteva dodaten psihični napor, hkrati pa se od članov tima nekako oddalji; 
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- timsko odločanje postane bolj centralizirano in tako je poudarjena vloga vodje; 

- vzdušje v timu slabi, ukrepi so vedno manj osebni;  

- oblikujejo se podtimi, ki se lahko sprevržejo v klike (neformalne skupine, ki imajo 

praviloma negativen predznak); 

- norme in postopki postajajo vse bolj formalizirani, s čemer pa člani niso zadovoljni 

(Možina v Možina in drugi, 2002, str. 564-565). 

 

Čeprav večji tim pomeni večji vir znanja in idej, je treba vedeti, da če se podtimi borijo za 

svoj položaj, poteka to praviloma v škodo skupinskega dela. Torej je bolje oblikovati 

podtime z vodji, ki pa se občasno sestajajo ter poročajo o svojem delu, predlogih in 

sklepih. V nasprotju z velikimi timi, kjer lahko pride do centralizacije, formaliziranosti in 

podtimov, se pri manjših timih lažje razvija sproščenost, izmenjava mnenj in inovativnost 

(Možina v Možina in drugi, 2002, str. 565). 

 

3.2.4 Vloga vodje 

Vodja tima mora zbirati informacije, spodbujati izmenjavo mnenj, odkrivati probleme in 

ugotoviti, kdaj je najprimernejši trenutek za njihovo rešitev, da bi prišli do skupne odločitve. 

Za primer si oglejmo tri vidike, kaj dela vodja v timu v zvezi z nesoglasji, s časom in ob 

spremembah: 

- Ravnanje ob nesoglasjih: Tudi nesoglasja so lahko ustvarjalna. Tu je pomembna 

vloga vodje, ki mora znati vzdrževati ustrezno ozračje. Vodja mora dopuščati različna 

mnenja in ob tem ne sme hiteti z zaključki ter ločevati med izrekanjem in 

ocenjevanjem idej. Pomembno je, da je vodja občutljiv in dovzeten za razlike v timu, 

na osnovi katerih izbira ustrezen način vodenja. 

- Ravnanje s časom: Vodja mora vzdrževati primerno ravnovesje med dopuščanjem 

svobodnega izražanja in omejevanjem časa. Hitenje na račun tega, da bi čim prej prišli 

do sklepa, ni primerno, saj morajo člani čutiti, da so imeli priložnost izraziti svoja 

stališča. Obratno tudi velja, da razprava, ki traja predolgo, povzroči, da se med člani 

zmanjša zanimanje in se začnejo dolgočasiti. 

- Ravnanje ob spremembah: Povsem normalno je, da so si predlogi članov med seboj 

različni in to po strokovni tehtnosti kot tudi po učinkovitosti. Dogaja se, da hočejo 

nekateri na silo uveljaviti svoje predloge. Vodja se mora pridružiti dobremu predlogu 
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oziroma mora podpreti boljšega. Pri pomanjkljivih podajanjih mora vodja poskrbeti, 

da spodbudi natančnejše izražanje in predstavljanje podatkov. Vodja mora torej 

neprestano spreminjati svojo vlogo: od informacijske vloge, pregledovalne vloge, 

pogajalske vloge... (Možina in drugi 2002, str. 565–566). 

 

Vodja naj bi imel podobno vlogo kot starši v družini: ščititi mora svoje člane, jih braniti, 

skrbeti zanje in dajati praktično pomoč. Nadarjeni timski vodje ne delujejo kot skupinski 

možgani ali kot samozvani možje odločanja, temveč bolj kot graditelji soglasja. Torej v 

visoko učinkovitih timih vodje skoraj nič več ne vodijo.  

Ne le v timih, že prej so cenili uspešne vodje. Andrew Carnegie (1835–1919), eden najbolj 

znanih in uspešnih poslovnežev v zgodovini Amerike (»kralj jekla«) ter filantrop, se je 

zavedal pomena uspešnega vodje, zato je dajal svojemu pomočniku Charlesu Schwabu bajno 

plačo: milijon dolarjev na leto. Charles Schwab ni bil nikakršen veleum in je o proizvodnji 

jekla vedel manj kot marsikateri inženir v podjetju A. Carnegia. Toda znal je z ljudmi. Tako je 

razmišljal: »Mislim, da je največji dar, ki ga imam, samo v tem, da znam svoje ljudi 

navduševati za delo, to pa je mogoče le s priznavanjem njihovih storitev in s spodbujanjem. 

Nič tako ne ubija človekove volje kakor kritika s strani nadrejenih. Jaz nikoli nikogar ne 

kritiziram. Verujem v učinkovitost spodbude. Če sem s čim zadovoljen, dam človeku polno 

priznanje in ga obilno zasujem s pohvalo« (Carnegie 1976, str. 31). 

 

Tudi ameriški naftni mogotec John Davison Rockefeller (1839–1937) v stiku z ljudmi ni 

skoparil z iskreno pohvalo in prav to je bila po mnenju Dala Carnegia (ki je med drugim 

proučeval življenja znanih ljudi) ena izmed skrivnosti njegove uspešnosti (Carnegie, 1976). 

Če torej vodja ne kritizira, temveč s priznavanjem in s spoštovanjem spodbuja sodelavce, bo 

veliko več dosegel, kot s kritiko. Le zadovoljni ljudje so lahko zares uspešni. In enaka trditev 

velja za time. 

3.3 Vrste timov 

Obstajajo različne vrste timov. V organizacijah obstajajo na primer: 

- Timi za reševanje problemov: ti imajo člane, ki so iz različnih oddelkov in služb in 

se sestanejo enkrat do dvakrat na teden ter razpravljajo o aktualnih vprašanjih v 

organizaciji, o možnih izboljšavah… 
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- Posebni timi: takšni timi so podobni timom za reševanje problemov, vendar so ti 

usmerjeni v kakšno posebno področje dela (na primer obravnavajo stroške 

poslovanja, novo tehnologijo, ustvarjanje novih izdelkov ali storitev...) Običajno ti 

sestanki niso plačani in se jih člani udeležujejo prostovoljno. 

- Samousmerjajoči se timi nimajo vodij. Vsak član se nauči več nalog in v slučaju 

potrebe je sposoben nadomestiti drugega. Ti timi v mnogih pogledih prevzemajo 

menedžerske dolžnosti, vodja pa, če obstaja, je zunaj skupine in opravlja strokovno 

delo ter ima vlogo mentorja. 

- Timi za izboljšanje kakovosti: izboljševanje kakovosti zajema prav vse enote in 

službe v organizaciji in ti timi so sestavljeni iz različnega osebja oziroma iz različnih 

enot in služb organizacije. 

- Krožki kvalitete: so posebna oblika timov za izboljševanje kakovosti in jih 

sestavljajo zaposleni iz istega delovnega področja. Prostovoljne sestanke imajo 

večinoma enkrat tedensko in so na prostovoljni bazi (Možina in drugi 2002, str. 566–

567). 

3.4 Struktura tima 

Strukture timov so lahko zelo različne. Predstavimo tri najpogostejše: 

- Funkcionalni tim: ta vključuje člane s približno enakim znanjem in strokovnostjo. 

- Medfunkcionalni tim: v takem timu posameznik obdrži svojo individualno 

funkcionalno strokovnost. To članom tima omogoča, da imajo boljši pregled nad 

celotno stvarjo oziroma procesom. Težava v takem timu lahko nastane pri 

komuniciranju med člani, saj nimajo vsi istega strokovnega znanja. 

- Večfunkcionalni tim: tu imajo posamezni člani tima sposobnost opravljati več vrst ali 

pa celo vse vrste dela, ki jih tim opravlja. Prednost takega tima je izredna fleksibilnost 

in zaradi raznolikosti dela so ljudje praviloma bolj zadovoljni. Pri takih timih se 

mnogokrat pokaže dodatna potreba po izobraževanju in usposabljanju tistih članov 

tima, ki imajo manj strokovnega znanja ali izkušenj (Marolt in Gomišček 2005, str. 

51-52). 
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3.5 Vloge v timu 

Pri timu je zelo pomembno tudi to, kako se člani med seboj ujemajo. Dokazano je, da je za 

uspešno reševanje nalog odločilnega pomena, kako člani v timu prevzemajo eno ali več vlog. 

Takih vlog je najmanj devet: izvrševalec, usklajevalec, oblikovalec, inovator, iskalec virov, 

ocenjevalec, timski delavec, zaključevalec naloge ter specialist – stokovnjak (Možina v 

Možina in drugi, 2002). 

 

V spodnji preglednici lahko vidimo še tipične poteze teh vlog ter morebitne pripadajoče 

osebnostne kvalitete in slabosti (glej Tabelo 3.2): 

Tabela 3.2: Vloge v timu 

VLOGA SIMBOL TIPIČNE 
POTEZE 

OSEBNOSTNE 
KVALITETE 

MOREBITNE 
SLABOSTI 

Izvrševalec IZ Vesten, 
predvidljiv. 

Organizacijsko 
sposoben, 
praktično razmišlja, 
marljiv, 
samodiscipliniran. 

Pomanjkanje 
fleksibilnosti, 
neodzivanje na razne 
zamisli. 

Usklajevalec US Miren, zaupa 
vase, se 
obvlada. 

Sposobnost, da 
obravnava vse, ki 
bi lahko kaj 
prispevali, poudarja 
njihove zasluge. 
Močan občutek za 
objektivnost. 

Ne izstopa po 
dinamičnosti ali 
ustvarjalnosti. 

Oblikovalec OB Zelo napet, 
dinamičen, se ne 
umika. 

Gonilna sila; 
pripravljen, da 
preobrne tok 
dogajanja, vztraja 
pri učinkovitosti. 

Nagnjenost k izzivanju, 
razburjanju in 
nepotrpežljivosti. 

Inovator IN Individualist, 
resen, 
nekonvencio-
nalen. 

Nadarjenost, poln 
domišljije in novih 
zamisli. 

Včasih nereden, 
spregleda praktične 
podrobnosti in 
protokole. 

Iskalec virov IV Ekstrovertiran, 
navdušen, 
radoveden, 
komunikativen. 

Sposoben 
navezovanja stikov 
z ljudmi in iskanja 
sredstev. Zna 
odgovarjati na 
izzive. 

Pogosto izgubi 
zanimanje, ko je pravi 
čar mimo. 

Ocenjevalec OC Resen, hladen, 
preudaren. 

Sposoben 
ocenjevanja 
vrednotenja, 
preudarnega 

Pomanjkanje navdiha 
oziroma sposobnosti 
motivirati druge. 
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razsojanja. 
Timski 
delavec 

TD Socialno 
usmerjen, 
pozoren, 
občutljiv. 

Zna se odzivati 
ljudem in situaciji 
ter podpira timsko 
delo.  

Neodločnost v kriznih 
trenutkih. 

Zaključevalec 
naloge 

ZN Vesten, reden, 
natančen, 
nestrpen. 

Sposobnost speljati 
zadeve do konca, 
perfekcionist. 

Skrbijo ga majhne 
stvari. Izraz »bo, kar 
bo« se mu upira. 

Specialist 
strokovnjak 

SS Strokoven, 
poglobljen, 
vesten.  

Zanimajo ga 
strokovne, 
specialne zadeve. 

Nima veliko časa za 
sodelovanje. 

Vir: Možina in drugi (2002, str. 568) 

3.6 Razvojna pot zrelosti tima 

Z zrelostjo tima je podobno kot z razvojem zrelosti pri človeku: triletnega otroka je treba 

nadzirati, mladostniku pa se že dopusti več samostojnega odločanja. Pri tem je zelo 

pomembna vloga staršev oziroma njihova pravilna odločitev, kdaj nehati ukazovati in 

nadzirati. Cilj razvoja tima je v čim boljšem prehodu od zgodnjega učečega tima do visoko 

učinkovitega tima (Marolt in Gomišček, 2005). 

 

Na spodnji sliki (glej Sliko 3.1) so predstavljene štiri možne razvojne stopnje tima in z njimi 

povezane stopnje zrelosti ter način odločanja. Črtkana puščica prikazuje idealen proces 

razvoja zrelosti tima. Čim večje bo v praksi odstopanje od direktnega prehoda, več bo 

problemov, stroškov, izgube časa in s tem večja verjetnost neuspeha. 
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Slika 3.1: Grafičen prikaz prehoda tima v zrelost 

 
Vir: Marolt in Gomišček (2005, str. 54). 

 

Optimalna vključitev članov v tim oziroma ključ za samostojen in uspešen tim je torej po tej 

predstavitvi v pravilnem vodenju tima. Opis visoko učinkovitega tima je nazorno prikazan v 

izjavi izvršnega vodja oddelka v podjetju Lucent Tehnologies: »V timu, ki se uspešno 

samostojno upravlja, z razčiščenimi pojmi o svojem poslanstvu, visokimi standardi svojih 

izdelkov in jasnim občutkom, kako je treba delati, enostavno ne opaziš niti strahu niti 

negotovosti, s katerimi se soočajo v drugih oddelkih. Člani tima ne vlivajo svojega zaupanja 

le organizaciji ali njenemu vodstvu, temveč sodelavcem v timu« (Goleman 2001, str. 237). 

Take time ameriški analitik Lyle Spencer opiše kot »hitre, vedno v žarišču, prijazne, 

samozavestne in vedre delovne skupine« (Goleman 2001, str. 237).  

3.7 Timsko delo 

Zadnja desetletja se vedno bolj govori o timskem delu. V timskem delu naj bi bili ljudje 

motivirani in naj bi sami skrbeli za kakovost svojega dela. Imeti morajo možnost in željo za 

učenje ter izpopolnjevanje svojega znanja. Če so ljudje zadovoljni in motivirani, če delajo v 

socialno kohezivni skupini, se praviloma povečuje njihova delovna prizadevnost. Tisti, ki jih 

druži veselje, ki uživajo v družbi drug drugega, ki se pošalijo in preživljajo skupaj lepe 

trenutke, so si ustvarili čustveni kapital, ki jim pomaga prestati tudi hude čase. V 
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kakovostnem timu mora biti spoštovanje, ustrežljivost, sodelovanje. Treba je pritegniti vse 

člane, da dejavno in navdušeno sodelujejo in hkrati gradijo timsko identiteto in solidarnost.  

V uspešnih timih prevladujejo: 

 neustavljiv izziv ali plemenitost poslanstva, 

 močna vdanost skupini,  

 raznolikost v nadarjenosti, 

 zaupanje in nesebično sodelovanje,  

 usmerjenost in zagrizenost,  

 delo, ki je samo po sebi zabavno in donosno (Goleman, 2001, str. 247-248). 

 

V takih timih vladajo spoštljiv odnos, empatija, prepričevanje oziroma ohranjanje soglasja in 

sodelovanje. V uspešnih timih torej dajejo prednost povezovanju in dobrim odnosom med 

člani tima. »Ko smo zadovoljni z odnosi, potem nam nobeno delo in nobena ovira, ki spremlja 

naše življenje, ni pretežka« (Zalokar Divjak 2001, str. 11). 

 

Dr. Sonja Treven našteva predvsem šest prednosti timskega načina dela: 

1. Motivacija: z delovanjem v timu člani uspešno zadovoljujejo svoje osebne in skupne 

potrebe. Zato so zadovoljni kot člani tima in hkrati motivirani za nove naloge. 

2. Skupna kohezija: posamezniki, ki sestavljajo tim, se medsebojno tesno povežejo. 

Tim je zato trdna skupina, ki jo člani redko zapustijo. 

3. Sinergija: enako število ljudi je učinkovitejše v timu, kot če delujejo kot 

posamezniki. Pri timskem delu je pomembna tehnološka, stroškovna, managerska in 

psihološka sinergija. 

4. Boljša organizacija: organizacija delovnega procesa v timu se razvije do precej višje 

ravni kot pri klasičnem konceptu poslovnega organiziranja. 

5. Skupna kreativnost: z delovanjem v timu se strokovnjaki, ki imajo različno znanje, 

medsebojno dopolnjujejo in ustvarjajo novo skupno znanje. To posamezniku ni 

dosegljivo. Neposredna komunikacija vpliva na večjo uspešnost članov tima, zato 

lahko govorimo o posebni, ustvarjalni komunikaciji. 

6. Zadovoljstvo: z rezultati timskega dela so zadovoljni vsi udeleženci: kupci ter tudi 

zaposleni delavci in lastniki podjetja (Treven 1998, str.141–142). 
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V uspešnih timih morajo biti ljudje s sposobnostjo, da obdržijo ljudi v skupini in da dobro 

opravljajo skupno delo. Mnogi so zato prepričani, da je prihodnost raziskovanja odvisna od 

raziskovalnih timov, ki imajo v svoji sredi take ljudi.  

 

4. KREATIVNOST V TIMU 

4.1 Vzroki za nastanek timov 

Anton Trstenjak je v prid skupini (timu) na področju ustvarjalnega prizadevanja dejal:  »Gre 

za bitne psihološke temelje, ki človeka nagibljejo v skupino. V ozadju te splošne smeri 

razvoja je človekova družbena naravnava. Človek ima potrebo po komunikaciji, po 

medsebojnem občevanju in končno po identifikaciji z družbo. V teh pranaravnavah je treba 

iskati ozadje za skupinsko raziskovalnost« (Mayer in drugi 2001, str. 12–13). 

 

Ker en sam človek ne more obvladati vsega, kot je to značilno na primer v znanosti in 

tehnologiji (predvsem zaradi vse večje specializacije, kjer strokovnjak vidi in pozna le svoj 

krog raziskovanja), je ustvarjalnost v timu zelo pomembna.  

 

Sigmund Freud, Albert Einstein, Pablo Picasso, Igor Stravinski, Thomas Stern Eliot, Martha 

Graham ter Mahatma Gandhi niso delovali v timu, pa vendar je Hovard Gardner v svoji knjigi 

Creating minds med drugim ugotovil, da ti nedvomno zelo kreativni ljudje niso delovali v 

izolaciji. Nasprotno, pri vseh je bil ključnega pomena prav vpliv drugih ljudi in to čez njihovo 

celotno življenjsko obdobje (Gardner, 1994). 

 

Dr. Anton Trstenjak je zapisal: »Večino stvari v svojem znanstvenem delu sem opravil sam. 

Dandanašnji bi zagotovo ustvarjal v timu in s tem dosegel veliko več« (Mayer in drugi 2001, 

platnica). V zvezi z ustvarjalnim timom pa je v isti knjigi takole zapisal:  

Eno je gotovo: če naj skupina res uspešno dela, morajo biti vsi njeni člani vsaj približno 

enako iniciativni, izvirni in ustvarjalni; če naj bi bil ustvarjalen samo en član, so-strogo 

vzeto-vsi drugi nekoristni in njihov prispevek je nepomemben. Razen tega morajo biti 

neodvisni drug od drugega, ne smejo biti prepisovalci. Res pa je, da ima skupina to 

prednost, da daje posamezniku pobude, ki jih sicer sam ne bi imel. Vse po znanem pravilu: 

v slogi je moč. Pobudo, in sicer ustvarjalno, daje kdaj tudi član skupine, ki je sam 
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neustvarjalen, a ima to srečo, da z drugovrstnimi mislimi ugodno vpliva na ustvarjalne 

asociacije ustvarjalno dejavnega člana. Vse to se preprosto dogaja po zakonitosti, ki je v 

stavku: več oči več vidi (Trstenjak v Mayer in drugi 2001, str. 11). 

   

John Seely Brown (vodja raziskovalcev družbe Xerox) je dejal: »Pri nas ni osamljenih 

genijev. Poslujemo s človeškim kapitalom; zamisli se ne rojevajo v osamljenih glavah, 

temveč iz najglobljega sodelovanja« (Goleman 2001, str. 221). 

 

Patrick Lencioni (2002) pravi, da lahko uspešen tim doseže mnogo več, kot si posameznik 

sploh ne more niti predstavljati, da bi lahko sam naredil. 

4.2 Kreativnost tima v povezavi z IQ članov tima 

Da na ustvarjalnost v timu inteligentni kvocient nima velikega vpliva, so dokazale mnoge 

raziskave, med njimi tudi nadzorovani poskusi na poslovni šoli univerze v Cambridgeu, kjer 

so raziskovalci zbrali 120 skupin. Nekatere izmed skupin so sestavljali le visoko inteligentni 

ljudje. Toda kljub tej očitni prednosti, so te skupine z visokim IQ imele slabši uspeh od 

drugih, v katerih niso bili zbrani le sijajni bistroumneži (Goleman 2001, str. 222). Torej za 

uspešno ustvarjalno delo v timu IQ ni toliko pomemben, kot je vzdrževanje koristnih 

medsebojnih odnosov, usklajeno delovanje z drugimi zaradi usmerjenosti k skupnim ciljem in 

hkrati ustvarjanje sinergije pri izpolnjevanju skupnih ciljev.  

4.3 Sestave uspešnih, kreativnih timov 

Ugotovljeno je, da tim, ki je sestavljen iz samih raziskovalcev in analitikov, razen veliko 

poudarkov ne bo ustvaril veliko idej. Zakaj? Pri slednjih deluje predvsem leva polovica 

možgan. Kakor je pri človeku pomembno, da delujeta obe možganski sferi v sozvočju, tako je 

tudi pri ustvarjalnem timu pomembno, da ga sestavljajo različni ljudje. Enoumje ne vodi 

nikamor. Ravno zato je pomembno, da tim sestavljajo različno misleči ljudje, ki se med seboj 

dopolnjujejo. Nekako tako kot desna in leva polovica možgan. Ali drugače rečeno: tim naj 

sestavljajo tako ljudje, pri katerih prevladuje leva polovica možgan, kot tudi ljudje, pri katerih 

izstopa delovanje desne hemisfere. Torej je treba sestaviti ne le strokovno močan tim, ampak 

tudi takšen, ki se bo miselno dopolnjeval in nadgrajeval.  
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4.4 Razlike v kreativnosti med spoloma 

Večina velikih stvaritev, izumov, umetniških del ter ustvarjalnih zamisli se je v zgodovini 

pokazala kot plod moške miselnosti. Zakaj? 

 

Andrej Pompe (2007) v svoji knjigi Ustvarjalnost in inovativnost pravi, da je vzrok treba 

iskati v tem, da je še pred desetletji v svetu vladal moški. V rokah je imel vse pomembne 

funkcije in nekako ni dopuščal ženskam, da bi se vključevale v te procese. Kot drugi vzrok 

navaja, da so moški bolj nagnjeni k tveganju, revolucionarnosti in drugačnosti, medtem ko 

ženske raje ostajajo pri uveljavljenih formulah, vedenju in jim je pomembna predvsem 

varnost. Prepričan je tudi, da žensko mišljenje, ki je predvsem močno socialno obarvano, 

nekako ne posega na področja tehničnih problemov in procesov, ki sodijo zraven. Prav tako 

pove, da žensk informacijska tehnologija, gradbeništvo, metalurgija, logistika in podobno ne 

zanimajo, čeprav so po njegovem mnenju to med najbolj pomembnimi razvojnimi vejami 

človeštva. Pravi, da je dandanes veliko žensk v razvojnih inštitutih in laboratorijih na 

naravoslovnem področju ter da jih precej prevzema tudi vodilne funkcije v terciarnem 

sektorju.  

 

Razlike v razmišlanju med moškim in žensko vsekakor so. Vendar menimo, da je pomembno 

poudariti vlogo ženske v materinstvu, čeprav ustvarjalnost mamic po navadi ne seže v javno 

obravnavo oziroma njihovo ustvarjalnost občutijo večinoma le najožji družinski člani. To pa 

ne pomeni, da je zato ta ustvarjalnost manj pomembna. Nasprotno, večina otrok se svojih 

mam spominja kot zelo ustvarjalnih na področju odnosov, gospodinjstva ter vsakodnevnih 

reševanj problemov, tako da so se lahko možje bolj svobodno udejstvovali na znanstvenem, 

umetniškem ali pa kakšnem drugem področju. Zato velikokrat drži rek, da za uspešnim 

moškim stoji sposobna ženska. Tudi družina je neke vrste tim. In več kot je medsebojnega 

spoštovanja, ljubezni, razumevanja, občutka pripadnosti, uspešnejši je tim oziroma družina in 

bolje ter hitreje se rešujejo in uresničujejo cilji. Menimo, da ni mogoče določiti, kdo je bolj 

kreativen: moški ali ženska. Oblik kreativnosti je nešteto in ni prav, da se upošteva le 

določene. 

 

Janez Mayer je v zvezi z ustvarjalnostjo moških in žensk zapisal: 

Poudariti pa je potrebno še en ustvarjalni vzgib, ki se pojavlja, ko so v timu člani obeh 

spolov. Ženski in moški um sta si komplementarna. Moški je izrazito racionalen, hladen in 
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prodoren (brezobziren), manj pod vplivom čustvovanja kot ženski. Le-ta je bolj preudaren, 

čustveno obarvan in intuitiven, opremljen z več smisla za pravično in več čuta za lepo. 

 

V čem je torej njuna ustvarjalna komplementarnost? Živimo v izrazito moški civilizaciji, za 

katero je na eni strani značilen tehnični napredek kot posledica hladnega ustvarjalnega 

uma, a tudi številne vojne, konflikti in ogroženost naravnega okolja. V ustvarjalnosti na 

planetu Zemlja prevladuje destruktivnost pred konstruktivnostjo, vzrok za to pa je v prešibki 

ženski komponenti. Ustvarjalnost je žlahtna le, ko je usmerjena v dobro in le takrat je človek 

vreden svoje stvariteljske pameti (Mayer in drugi 2001, str. 65). 

4.5 Spodbujanje kreativnosti v timu 

Kako ustvariti kreativen tim? Dokazano je, da so ljudje najbolj ustvarjalni v otroštvu, in sicer 

v starosti od 3 do 5 let. Naj zato v tim povabimo tudi otroke? Nikakor ne. Prav pa je, da v 

članih tima spet prikličemo tisto ustvarjalnost, ki so jo imeli kot otroci. Einstein je na primer 

bil prepričan, da je do relativnostne teorije lahko prišel, ker je znal razmišljati kot otrok. 

 

Za spodbujanje kreativnosti v timu so zelo pomembne tudi tehnike ustvarjalnega mišlenja. 

Zaradi tehnik za kreativno razmišljanje timov ni več treba čakati na naključje, navdih ali 

kreativni dar. Tehnike kreativnega mišlenja so se izkazale kot izredno uspešne in timi z 

izvajanjem teh tehnik resnično postajajo vedno uspešnejši. Brainstorming, lateralno 

razmišlanje, metoda šestih klobukov in še mnoge druge metode pripomorejo k preprečevanju 

marsikaterih nekonstruktivnih dokazovanj lastnega prav in bahanja posameznikov ter 

nepotrebnih prepirov med člani tima. Problemi se hitreje rešujejo in prihrani se ne le  čas, 

temveč tudi denar. In kar je najpomembnejše: kreativnost se povečuje.  

 

V Centru Dedalus iz Ljubljane pravijo, da je v ustvarjalnem timu potrebno zlitje 

posameznikov v sicer heterogen, a obenem uglašen tim, kot ga poznamo v vrhunski športni 

ekipi ali virtuoznem glasbenem ansamblu. Ob popolnem upoštevanju individualnosti 

(večzvočnost) in interesov posameznih članov (enozvočnost), sočasno nastajajo skupne vizije 

in stvaritve (sozvočnost) (Majer in drugi 2001, str. 7). 
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4.6 Osnovne potrebe članov tima 

Človekove potrebe so po Abrahamu Maslovu urejene hierarhično:  

 fiziološke potrebe, 

 varnost, 

 sprejetost, 

 potrditev in 

 samouresničevanje. 

 

Ta hierarhija velja za vse ljudi in torej tudi za time. 

4.6.1 Fiziološke potrebe 

Osnovne fiziološke potrebe so potrebe po dihanju, hrani, gibanju idr. Višje potrebe se 

razvijejo šele, ko so nižje vsaj delno zadovoljene. Dokler nas pesti lakota, iščemo le hrano in  

drugi (višji) cilji nas tedaj ne zanimajo. Ko pa so osnovne potrebe zadovoljene, posameznik 

začuti željo po »višjih« ciljih (Musek in Pečjak, 2001). Te pa lahko dobimo oziroma 

zadovoljimo med drugim tudi v timu. 

4.6.2 Varnost 

Prof. dr. Janez Bečaj (Skrivnost ustvarjalnega tima, 2001) pravi, da v skupinah zagotavljajo 

varnost predvsem osnovna pravila (pravilniki, opis del in nalog, statut, jasnost organizacijske 

strukture, pravila komuniciranja, jasna razdelitev nalog idr.), ki so nujna za uspešno delovanje 

celote ter seveda tudi nadzor nad njihovim izvajanjem. Da bi se člani tima počutili varne, 

mora tim delovati v okviru določenih pravil (Bečaj v Mayer in drugi, 2001). 

4.6.3 Sprejetost, ljubezen 

Za zadovoljstvo članov tima je pomembno, da lahko vsak izrazi svoje mnenje, čustva in 

občutja, ki so vezana na delo. Prav možnost, da lahko ljudje brez prevelike zadrege izrazijo 

svoje težave, kaže na dobro socialno klimo in visoko kolegialnost. Dobra sprejetost pomeni 

tudi možnost sprotnega predelovanja konfliktov in napetosti, ki se jim nobena skupina ne 

more izogniti (Bečaj v Mayer in drugi, 2001). 
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4.6.4 Potrditev, ugled 

Pomanjkanje potrditve povzroča občutke manjvrednosti in nemoči. Če pa ima človek 

potešene potrebe po potrditvi, dobi občutek samozavesti, lastne koristnosti, pomembnosti in 

potrebnosti. Če bodo člani tima torej občutili, da so sprejeti in upoštevani, bo tim zagotovo 

bolj ustvarjalen, kot bi bil sicer, saj potrditev omogoča drugačnost in osebno iniciativo (Bečaj 

v Mayer in drugi, 2001). 

4.6.5 Samouresničevanje, samoaktualizacija 

Poleg osnovnih psihosocialnih potreb, ki so pri vseh ljudeh enake (varnost, sprejetost, 

potrditev), ima vsak posameznik še vrsto specifičnih individualnih potreb, ciljev in osebnih 

lastnosti. Samoizpopolnjevanje oziroma uresničevanje svojih potencialov je zadnja potreba in 

jo posameznik mnogokrat lahko zadovolji tudi v timu (Bečaj v Mayer in drugi, 2001). 

4.7 Skupinski cilj 

Skupinski cilj je tisto sredstvo, ki med seboj povezuje posameznike. Dober skupinski cilj ima 

neke vrste pomen imunskega sistema, ki varuje skupino oziroma tim pred nastajanjem klik, 

zavezništev in omogoča uspešno delovanje celote. Zato je ključnega pomena prav 

vzdrževanje ravnotežja med doseganjem skupnih ciljev ter potrebami posameznikov. Tu pa 

ima pomembno vlogo uspešno vodenje in uspešna komunikacija (Bečaj v Mayer in drugi, 

2001). 

 

Kakor v družini, tako tudi v ostalih timih velja, da ima skupni cilj vpliv tudi na to, kako se 

bodo člani tima v konfliktni situaciji odzvali. »Ko imamo pred očmi neki skupni cilj ali smisel 

(ljubezen, družina, otroci), potem je velika verjetnost, da se odločimo za pozitivno odločitev, 

ko pa mislimo samo na svojo prizadetost, je zopet velika verjetnost, da sprejmemo negativno 

odločitev« (Zalokar Divjak 2001, str. 87). 

 

»Skupinski cilj je vedno zgolj premirje med različnimi posamezniki, ki se svojim osebnim 

ciljem, interesom in potrebam seveda nikoli ne odrečejo« (Bečaj 2001, str. 21).  

 

Vsaka skupina ljudi, ki hlepi k uresničitvi skupnega cilja, dela najbolje, kadar je motivirana 

kot tim. Kolektivni duh, tovarištvo, določitev cilja in zbiranje moči za zadnji napad pred 
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ciljno črto so vsi močni skupinski motivatorji. Dejansko so občutki, ki jih imamo kot del 

neke skupine, mnogo močnejši motivatorji, kot je uresničitev cilja sama po sebi. 

Zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu ali velikem trudu je trajnejše kot katerakoli 

nagrada ali trofeja. Vzpodbujajte svojo skupino, naj uživa v procesu in spotoma opazujte, 

kako hiti proti cilju (Sang 2001, str. 65). 

 

Skupinski cilj pomaga tudi, da je članom tima bolj jasno za kaj in kako se morajo truditi ter 

kako odločati, da bi prišli do cilja. »Moč odločitve izhaja iz jasnosti. Odločni postanete takrat, 

ko ste si na jasnem o tem, kaj hočete in kaj morate storiti, da boste to dosegli... Odločnost 

sproži pozitivno mišljenje in sprosti ustvarjalnost« (Tracy 1998, str. 114). 

 

»Timsko delo je skupinsko delo samostojnih članov. Vsakdo ima specifično znanje in 

odgovarja za svoje odločitve, ki pa so podrejene skupnemu cilju v okviru določene delovne 

naloge. Nihče ni nikomur podrejen ali nadrejen, vsakogar in vse skupaj pa obvezuje delovna 

naloga« (Praper 2001, str. 28). 

 

Dr. Denis E. Hensley v svoji knjigi Pozitivna naravnanost in ustvarjalnost pri delu (2008) 

pravi, da nam delo pomaga oblikovati občutek lastne vrednosti. Če se nam zdi, da delamo 

dobro in nas drugi zato cenijo, se v svoji koži dobro počutimo in imamo dobro mnenje o sebi. 

Vsekakor se z njim strinjamo in to poglavje zaključimo z ugotovitvijo, da se bodo člani tima 

zagotovo tako počutili, če bodo sproščeno komunicirali, uspešno reševati konflikte in 

zastavljene cilje, se med seboj spoštovali, drug drugemu pomagali, bili odgovorni in ostali 

pozitivno naravnani. Tudi za tim velja, da je v slogi moč. 

 

5. EMPIRIČNI DEL 

5.1 Raziskovalno vprašanje 

Naše temeljno raziskovalno vprašanje je: Kakšne so razlike v ustvarjalnosti članov tima v 

primerjavi s tistimi, ki enako nalogo rešujejo samostojno? Zanima nas torej: Ali obstaja 

razlika v ustvarjalnih dosežkih tima v primerjavi z ustvarjalnimi dosežki samostojnih 

posdameznikov? 

 



33 

Zavedamo se, da za ustvarjalnost obstaja nešteto definicij in da imajo raziskovalci glede 

merjenja ustvarjalnosti različna mnenja.  

 

“Margaret Boden, strokovnjakinja za kognitivne znanosti, opozarja (The creative mind: Myths 

and Mechanisms, 1990), da ni enotnega mnenja o tem, kako bi presodili, kdaj človek počne 

nekaj ustvarjalnega – opravka imamo z intuitivnim, ne z znanstvenim konceptom. Še huje: ni  

kriterija, kako bi ju ločili – razen intuicije. Uporabljati moramo pač neznanstvene kriterije, kot 

na primer lepota enačbe« (Župančič 2006, str. 29). 

 

Kljub vsem nejasnostim, nedorečenosti in zmedi glede pojma kreativnosti ali ustvarjalnosti  

smo se vseeno odločili, da poskusimo tudi mi priti do odgovorov. V pomoč nam bodo 

intervjuji ter  anketa.  

 

5.2 Področja intervjujev 

Izvedli smo intervjuje s strokovnjaki s treh različnih področij: gospodarstva, šolstva in z 

zdravstva: 

 v Sumidi Slovenija d.o.o. iz Blejske Dobrave, 

 v Osnovni šoli Koper in 

 v Ortopedski bolnišnici Valdoltra iz Ankarana. 

5.2.1 Sumida d.o.o., Blejska Dobrava 

Sumida Slovenija d.o.o. iz Blejske Dobrave je v slovenskem področju manj znana, saj je 

imela njena matična družba iz Nemčije do sedaj izključno pravico do razvoja in prodaje. 

Slednjo je kupila japonska firma Sumida in od tod tudi ime: Sumida Slovenija d.o.o. (v 

nadaljevanju: Sumida). Je podjetje za proizvodnjo električne in elektronske opreme za 

motorna vozila (Čujovič, 2012). Od 240 zaposlenih je kar 180 žensk v proizvodnji, ki imajo 

končano največ osnovno šolo (glej Sliko 5.1): 
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Slika 5.1: Izobrazbena struktura zaposlenih v Sumidi d.o.o. 

 
Vir: Čujovič (2012). 

 

V tej družbi je leta 1998 prišlo do spremembe. Odločili so se za spremenjen način dela. 

Vodstvo se je zavedlo, da je treba v vse procese družbe vključiti razpoložljive človeške 

potenciale. Želeli so nov način aktivnega vključevanja vsakega posameznika v delovni proces, 

nov način komuniciranja z zaposlenimi in nov pristop za motiviranje zaposlenih. Inovativnost 

kot vrednota družbe je bila uvrščena med strateške cilje. Miselnost, da vodstvo in strokovnjaki 

razmišljajo, delavci pa delajo, je nadomestilo prepričanje, da je treba zaposlene vključiti v 

odločanje, reševanje problemov, oblikovanje procesov in v politiko družbe. Ta radikalna 

sprememba je dejansko pomenila temeljito spremembo vpeljanih pristopov. Uveden je bil 

sistem koristnih predlogov. Toda, ker se je vodstvo zavezalo, da bo z novo idejo navdušilo 

prav vsakega delavca, je neumorno prepričevalo delavce, da bo ves čas podpiralo ideje 

koristnih predlogov in da je resnično dobrodošel vsak predlog. Prav tako so v začetni fazi 

vsak oddan predlog tudi denarno nagradili (tudi v tistih primerih, če morda kasneje ni bil 

realiziran) (Čujovič, 2010).  

 

Začetki so bili nekako takšni: Delavka je opazila, da so zavese v sejni sobi umazane in je to 

omenila. To so sprejeli kot dobrodošel namig oziroma predlog, da je zavese treba oprati. V 

sejno sobo namreč ne prihajajo samo zaposleni v Sumidi, temveč tudi zunanji obiskovalci, 

poslovni partnerji iz Slovenije ter tujine in umazane zavese res niso primerne. Zavese so 

oprali in delavka je za ta predlog dobila npr. 5 evrov. Tako so delavci ugotovili, da se vodstvo 
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res »drži« svojih obljub in ker vsak evro »prav pride«, so se ojunačili in začeli ozirati okoli ter 

iskati, kje bi bilo možno kaj urediti, polepšati, popraviti, skratka – izboljšati (predavanje 

Čujovič, 2010). V letu 1998 je bilo realiziranih 8 predlogov, naslednje leto 27, nato 73, potem 

284… Število realiziranih predlogov še vedno raste in v letu 2009 jih je bilo 952, leta 2010 

kar 2805 in leta 2011 že 3083 predlogov. Trend naraščanja se vidi v spodnji silki : 

 
Slika 5.2: Realizirani predlogi v Sumidi Slovenija d.o.o. od leta 1998 do leta 2011 

 
Vir: Čujovič (2012). 

 

Seveda pa je treba za uresničitev tako visokega števila realiziranih predlogov vložiti veliko 

truda, domiselnih rešitev, medsebojnega zaupanja ter spoštovanja. 

 

Sumida je sistem koristnih predlogov uvajala postopno, in sicer po metodi štirih korakov: 

1. Množičnost, ki je bila merjena s številom oddanih predlogov, je bil prvi zastavljeni 

cilj. Prepričani so namreč bili, da le veliko število predlogov daje možnost za pogovor 

o kakovosti predlogov in omogoča razmišljanje o učinkovitem delovanju sistema 

koristnih predlogov. 
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2. Kakovost je bila drugi korak;  uveden je bil po treh letih. Ta cilj so merili tako, da so v 

rezultat uspešnosti upoštevali samo kakovostne predloge, torej le tiste, ki so jih 

nadrejeni potrdili kot dobre. 

3. Učinkovitost je tretji korak. Sumida je trenutno na tej ravni, kriterij pa je število 

realiziranih predlogov.  

4. Ekonomski učinek naj bi bil četrti korak. Kriterij za ta korak naj bi bil gospodarska 

korist predlogov. Vendar se je vodstvo Sumide odločilo, da tega koraka ne bo storilo, 

saj bi s tem izgubili množičnost. Delavke brez izobrazbe (in te so, kot smo izvedeli na 

začetku, v večini) namreč ne morejo po kriteriju ekonomskega učinka konkuruirati s 

tehnologi in zato ne bi bile ustrezno motivirane. 

 

Na začetku, ko je bila zaželena predvsem množičnost predlogov, je postopek potekal tako, da 

je predlagatelj zapisal predlog na obrazec in ga oddal cenilcu, ki je ocenil, če je predlog dober 

ter izvedljiv. Če je cenilec (največkrat neposredni vodja) predlog odobril, je še določil višino 

premije ter določil realizatorja predloga. Predlagatelj je premijo dobil izplačano pri plači. Ta 

postopek je dobro deloval, a ko se je število predlogov povečevalo, se je začel čas od oddaje 

pa do realizacije podaljševati. Prihajalo je do zastojev in v Sumidi so hitro odreagirali ter 

uvedli postopek »naredi sam«. Torej so predlagatelji morali sami poskrbeti za izvedbo 

predloga, pri tem pa so jim pomagali sodelavci, pooblaščeni vzdrževalci in tudi zunanje 

osebe. Predlagatelj je bil v tem primeru mnogo bolj angažiran, odgovoren, osvajal je novo 

znanje in nenazadnje je bil tudi bolj motiviran, saj je bila pri postopku »naredi sam« denarna 

nagrada od 1,5 do 2-krat višja od prejšnega, rednega postopka. Družba je določila tudi dva 

vzdrževalca, ki sta delavcem pri realizaciji sklepov ves čas na razpolago s svojim znanjem in 

orodjem. Če delavcu pomagata, dobita tudi onadva določen odstotek nagrade, ob tem pa 

predlagatelju nič ne odvzamejo. Torej sta tudi vzdrževalca denarno stimulirana. Delavci imajo 

na voljo opremljeno delovno mizo za izdelavo določenih priprav ter inovacijski voziček 

oziroma delavnico na kolesih, ki jo lahko zapeljejo do delovnega mesta. Uveden postopek se 

je izkazal kot uspešna rešitev, saj ozkega grla pri realizaciji ni več in leta 2009 je bilo 90 

odstotkov predlogov realiziranih prav po sistemu »naredi sam«. 

 

Predloge sedaj sprejema devet cenilcev (večinoma izmenski mojstri in vodje oddelkov), ki 

najbolje poznajo delovne procese in zahteve kakovosti. Ti cenilci popolnoma samostojno 

odločajo o višini premije, in sicer od 5 do 500 evrov (njihovo ocenjevanje občasno preveri 

pooblaščenec za inovacije). Komisija za inovacije sedaj obravnava le predloge inovacij, ki so 
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pomembni za vso družbo in presegajo kriterije za majhne koristne predloge. Najboljši 

posamezniki lahko prejmejo letne nagrade od 200 do 1000 evrov. 

 

Delavci so lahko vsak trenutek seznanjeni, kako je z njihovim predlogom, saj imajo v Sumidi 

tudi INFO-postajo. To je računalniški ekran na dotik, kjer lahko preverijo, kakšna je odločitev 

cenilca, višino nagrade, trenutno stanje v tekmovanju za najboljše predlagatelje... Prejemajo 

tudi časopis z lestvico zmagovalcev meseca, novostmi in s humorjem. Za boljšo informiranost 

delavcev je postavljena tudi oglasna deska za inovacijsko dejavnost. 

 

V Sumidi imajo še »potujočo brihtalnico«. To je »delavnica« oziroma tabla na kolesih, s 

katero delavci brez nadrejenih rešujejo manjše probleme v delovnih skupinah. Potujoča 

brihtalnica potuje med delavci, ki vsak dan po eno uro med delovnim časom razpravljajo o 

navodilih s table in iščejo rešitve. Če rešitev najdejo, jo delavci sami vnesejo v računalniški 

program in tudi sami poskrbijo za njeno realizacijo. Probleme, ki jih delavci niso znali rešiti, 

pričnejo reševati vodilni delavci šele, ko je brihtalnica šla skozi cel oddelek oziroma skupino 

določenega programa.  

 

Za podporo sistemu koristnih predlogov so v Sumidi izdelali računalniški program, ki 

vsestransko olajšuje delo, omogoča izpise vseh potrebnih poročil, izračune in izplačila premij, 

udeležence opozarja na roke... Program je na računalniški mreži in je dostopen prek gesel. 

Izdelan je bil v lastni režiji za potrebe Sumide. 

 

V Sumidi ugotavljajo, da so s povezavo 20 ključev, koristnih predlogov in plač, dosegli več 

sinergijskih učinkov in to predvsem v postavitvi konkretnih, lahko merljivih, razumljivih in 

vsem dostopnih ciljev. Doseženi so dobri poslovni rezultati, večje je zadovoljstvo in varnost 

zaposlenih, boljša je organizacija dela, optimizirani delovni procesi, višji osebni prejemki, 

večja skrb za varnost in zdravje pri delu, vzpostavljeno je zdravo tekmovalno vzdušje. 

Zaposleni so resnično motivirani za dosego ciljev 20 ključev (po sistemu 20 ključev je cilj 

ključa 14 spodbujanje zaposlenih k izboljšavam). Uspešne skupine prejmejo zaradi doseganja 

ciljev 20 ključev še skupinski dodatek do 5,5 odstotka pri mesečni plači.  

 

Poslovni rezultat Sumide je že leta najboljši v koncernu. To pa nas po vsemu naštetemu ni 

presenetilo. Delavci so zadovoljni, motivirani, čutijo se pomembni in upoštevani, učinkovito 

delajo v timu, imajo varna in urejena delovna mesta (prvi predlogi so praviloma usmerjeni 
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najprej k ureditvi lastnega delovnega mesta), nenehno iščejo izboljšave. Odnosi so sproščeni, 

čuti se medsebojno spoštovanje, transparentnost vseh podatkov. Vse to vpliva na rezultate 

kakovosti in produktivnosti. Družba se z lahkoto prilagaja spremembam. Čuti se, da so pri 

obvladovanju virov podjetja ljudje zares pomembnejši od vseh drugih virov, kar je zagotovo 

najpomembnejša »skrivnost« uspeha Sumide (Čujovič, 2010).  

5.2.2 Osnovna šola Koper 

Osnovna šola Koper je kot nova, moderna in nadstardandno opremljena šola odprla svoja 

vrata 1. septembra 2006. Objekt leži na 28 tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču, 27 

oddelkov ima 7.800 kvadratnih metrov uporabnih površin. Športna dvorana pa obsega 3.660 

kvadratnih metrov površin, ki je namenjena poleg športne vzgoje tudi za druge športne, plesne 

in glasbene dejavnosti ter koncertne prireditve. 

 

Poleg obveznega ponuja Osnovna šola Koper tudi razširjen in nadstandardni šolski program, 

nadstandardni športni program, številne izvenšolske dejavnosti, mnoge interesne dejavnosti, 

izvajajo se številni šolski, regijski in državni strokovni projekti... V organizacijskem okviru 

Osnovne šole Koper delujejo Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Glasbena 

šola Koper in Otroška zobozdravstvena ambulanta. Tu imajo v uporabi prostor tudi članice 

Univerze na Primorskem, in sicer predvsem Pedagoška fakulteta, Fakulteta za humanistične 

študije in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informaciojske tehnologije. Udejstvujejo 

se tudi različni športni klubi, kulturna društva in organizacije (Osnovna šola Koper, 2009). 

5.2.3 Ortopedska bolnišnica Valdoltra  

Ortopedska bolnišnica Valdoltra iz Ankarana je bila ustanovljena leta 1909 za bolnike s 

kostno-sklepno tuberkulozo iz celotne tedanje Avstro-Ogrske in danes predstavlja več kot 50 

% zmogljivosti slovenske ortopedije. Ima 300 zaposlenih, od tega 30 zdravnikov specialistov. 

Letno je v njenih specialističnih ortopedskih ambulantah pregledanih nad 25.000 bolnikov, v 

bolnišnici opravijo 3.400 operacij letno (protetika velikih sklepov, operacije na hrbtenici, 

artroskopija ter ostali operativni posegi sodobne ortopedije). V kongresni dvorani Ortopedske 

bolnišnice Valdoltra potekajo tudi razna mednarodna strokovna srečanja, in tudi sicer je v 

stalnih strokovnih stikih z ortopedskimi centri v Sloveniji in po svetu (Ortopedska bolnišnica 

Valdoltra, 2010). 
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5.2.4 Intervjuji 

Izvedli smo intervjuje s tremi strokovnjaki z zgoraj omenjenih treh področij: gospodarstva, 

šolstva in s področja zdravstva: 

 Vojko Čujovič ima 30 let delovnih izkušenj na področju kadrovanja in 

izobraževanja, in sicer sedem let v Gorenjski banki, pet let v Mestni občini Kranj, 

leto v Sportini Bled, dve leti in pol v Marmor Hotavlje, šest let in pol v pravni 

službi Kranjskih sindikatov. Sedaj že enajsto leto kot samostojni podjetnik sodeluje 

s Sumido d.o.o iz Blejske Dobrave, kjer je zadolžen za kadrovsko, izobraževalno in 

pravno področje. 

 Anton Baloh je profesor in ravnatelj Osnovne šole Koper že od njenega začetka. Na 

področju kulture je znan še po tem, da opravlja funkcijo predsednika na Zvezi 

pevskih zborov Primorske in deluje tudi kot zborovodja pevskih zborov (MePZ 

Divača, MoPZ Izola, LoPZ Dekani ter ženski vokalni skupini Korala).  

 Mira Šavora, univerzitetna diplomirana sociologinja in diplomirana medicinska 

sestra je v Ortopedski bolnišnici Valdoltra pomočnica direktorja za področje 

zdravstvene nege. 

 

Za intervjuje smo imeli vnaprej pripravljena vprašanja, vendar so se včasih, med snemanjem 

intervjuja pojavila še dodatna vprašanja. Gospod Vojko Čujovič in gospod Anton Baloh sta 

odgovarjala na vprašanja ustno, kar je bilo tudi posneto z diktafonom. Gospa Mira Šavora pa 

je na vprašanja odgovorila pisno.  

 

Vprašanja so bila razdeljena v tri sklope: 

- prvi sklop: Kreativnost – ustvarjalnost (dve vprašanji),  

- drugi sklop: Tim ali skupina (štirinajst vprašanj), 

- tretji sklop: Kreativnost v timu (šest vprašanj). 

 

Po opravljenem transkriptu smo s pomočjo kodiranja odgovore analizirali. 
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5.3 Kvalitativna raziskava pri intervjujih 

5.3.1 Kreativnost – ustvarjalnost 

S pomočjo odgovorov na zastavljena vprašanja smo izvedeli, da so vsi trije prepričani, da je 

kreativnost pomembna.  

 

V Sumidi d.o.o. pravijo, da se za njihov uspeh v koncernu lahko zahvalijo ustvarjalnosti 

delavcev. Ker ima Sumida v Mehiki, Kitajski in Romuniji dosti cenejšo delovno silo, »samo z 

rokami« ne bi mogli obstajati. Prav ustvarjalnost jim prinaša največ dobička in večjo dodano 

vrednost. Zaradi svoje kreativnosti so lahko začeli tudi z lastnim razvojem. 

 

V Osnovni šoli Koper (v nadaljevanju: šola) pomeni ustvarjalnost oz. kreativnost eno izmed 

gonilnih sil in je precej visoko v rangu ciljev, ki si jih postavljajo, saj je prav ustvarjalnost 

tista, ki pripelje v nova iskanja in nove vsebine. 

 

Tudi v Ortopedski bolnišnici Valdoltra (v nadaljevanju: Valdoltra) imajo ustvarjalnost za 

dokaj pomembno. 

 

Glede merjenja ustvarjalnosti pa si naši sogovorniki niso bili enotni. V Sumidi in Valdoltri 

pravijo, da ne vedo, kako bi ustvarjalnost merili, ker je merila težko postaviti. Edina možnost 

bi sicer bila v Sumidi z osebnim občutkom neposrednega vodje ali pa glede koristnih 

predlogov. V šoli pa so prepričani, da se ustvarjalnost in kreativnost meri, saj imajo 

vzpostavljen sistem evalvacije učiteljevega dela, kjer merijo njihovo ustvarjalnost. 

5.3.2 Tim ali skupina 

Vsi trije so menili, da pri njih delajo v timu.  

 

V Sumidi delajo v timu, delo poteka v sodelovanju. Če določene stvari opravi vsak 

posameznik sam, se nato sestanejo in pregledajo opravljeno delo. 

 

V šoli imajo najmanj tri stopnje timskega dela:  

- operativni nivo: timsko delo med učitelji, 
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- strokovni nivo: timsko delo v strokovnem predmetnem področju (npr.: aktiv prvega 

razreda strokovnih učiteljev) in 

- najvišji strokovni nivo: kot organ v smislu oddelčnega učiteljskega zbora ali pa 

celotnega učiteljskega zbora. 

 

V bolnišnici pravijo, da se samostojnost odraža predvsem pri izvajanju posameznih, 

operativnih nalog. 

 

Cilji tima so skupni in so usmerjeni v stroko, a tudi v lasten razvoj. V skupnem cilju je 

strukturiran tudi cilj posameznika. Individualni cilji so v končni fazi prilagojeni skupnemu, to 

je najpomembnejšemu cilju. Torej so osebni cilji usmerjeni v doseganje skupnih ciljev. 

 

Komuniciranje je povsod izjemno sproščeno in poteka neposredno, prek telefonov, prek 

elektronske pošte, pisno, na vse načine. Imajo formalne in neformalne sestanke. Marsikdaj so 

obvezna pisna poročila. V bolnišnici imajo poleg timskih sestankov in kolegija še vizite in 

medicinski konzilij. Temeljni principi komunikacije pa so odprtost, odkritost ter razumevanje 

stališč posameznika.  

 

Vsi člani imajo enak dostop do informacij in ni omejitev, razen če gre za varovanje zaupnih 

podatkov. 

 

Ker je delo v timih usmerjeno v izboljševanje, so predlogi za spremembe dobrodošli. 

Dogovarjanje poteka sproti. Če se predlogi izkažejo za primerne, so tudi podprti in večinoma 

realizirani, spremenjeni, dodelani in urejeni.  

 

Timi se razvijajo, spreminjajo in so vedno boljši, saj so v time vključeni ljudje, ki s svojim 

delom vnašajo spremembe. 

 

Ko se pojavi kakšen problem, ki ga posameznik ne more rešiti, se ustanovi tim. Time 

sestavljajo zaradi različnih nalog. Tako imamo delovne time, projektne time, strateške time... 

Imajo začasne in tudi stalne time. Kolegij je na primer stalni tim. 

 

Če pride v Sumidi problem prek direktorja, potem bo verjetno izbral člane tima direktor. 

Včasih člane izbereta vodja kakovosti in vodja proizvodnje v skupnem dogovoru. Pri novih 
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projektih se vsi skupaj dogovorijo, kdo bo član novega tima. V Sumidi ugotavljajo, da so 

številčno najprimernejši petčlanski timi oziroma timi, ki imajo od tri do sedem članov. V šoli 

so timi, ki so sestavljeni po stroki s posameznih predmetnih področij ali posameznih 

oddelkov, sestavljeni glede na samo naravo dela. Timi, ki nastanejo ob projektih, se oblikujejo 

po motivacijah posameznikov in so prepuščeni svobodni odločitvi. In prav timi, ki so se 

oblikovali prostovoljno, imajo veliko več raziskovalnega dela ter ustvarjalnih in inovativnih 

dosežkov. V bolnišnici redne delovne time sestavljajo vodje področij. Plansko načrtovalne 

delovne ali projektne time določi direktor bolnišnice, nosilec projekta ali pa je skupina 

sestavljena v dogovoru na katerem izmed sestankov. Pri sestavljanju je upoštevana 

kompetentnost posameznikov, odgovornost za posamezna področja dela, če je možno tudi 

lasten interes za sodelovanje. Število članov je različno, odvisno od vsebine in obsega nalog. 

 

Vloge so razdeljene glede na posamezno tematiko oziroma glede na namen, s katerim je  tim 

oblikovan in si jih člani tima sami razdelijo. Vloge so razdeljene po karakterju, po osebnostih 

ljudi, ki vstopajo v ta tim. Kjer se kdo vidi, da je nekje lahko zelo koristen, tam se tudi 

aktivira. 

 

V bolnišnici so pred leti izvedli analizo sloga vodenja in osebnostni kompetenčni profil, ki se 

je že v več primerih izkazal za dober pripomoček pri izbiri članov tima ali tudi pri izbiri vodij. 

V bolnišnici se zavedajo, da je tim treba sestaviti tako, da so s člani zastopane različne vloge: 

opazovalec, motivator, izvajalec, snovalec, koordinator, ocenjevalec in timski delavec. 

Pravijo, da mora veljati načelo usklajenosti, vendar ne poenotenje stališč in mnenj, ker to 

ubija ustvarjalnost posameznikov.  

 

Glede vodij v Sumidi pravijo, da je njihov direktor zelo dober vodja, saj želi pomiriti vse 

strani in povsod išče dobre strani, kar tudi uspešno izvaja. Vodja je bolj usmerjevalec. V 

preteklosti je želel biti njihov vodja proizvodnje bolj gospodovalen, pa so problem rešili tako, 

da so ga hitro poslali na izobraževanje, kjer je lahko spoznal lastnosti dobrega vodje.  

 

Na šoli imajo strategijo glede vodij različno organizirano. V strokovnih aktivih je vodja aktiva 

izbrana oseba eno šolsko leto, potem se pa oni sami med seboj odločijo, kdo bo naslednje leto 

vodja – vedno si ga zberejo ti timi, te skupine same. Obstaja neke vrste kroženje. Pri projektih  

je po navadi vodja tisti, ki iniciira idejo in je torej tudi idejni vodja. 
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V bolnišnici imajo v timih vodjo, katerega vloga je usmerjevalna, koordinacijska med 

posameznimi nalogami in povezovalna med posameznimi člani tima. Pomembno je, da člani 

tima razumejo, da mora včasih vodja sprejeti odločitve tudi sam. 

 

Odnosi so predvsem pozitivni v smislu osebnih stikov. Kar se tiče strokovnih mnenj, se ta 

krešejo. Ni klik, ni nikakršnih napetosti, med seboj si zaupajo. Odnosi so praviloma 

konstruktivni, včasih tudi ustvarjalno napeti, predvsem pa opažajo delovno vnemo in težnjo 

večine timov k uspešnemu zaključku nalog. Negativna kritika ni dopustna, pač pa kompromis 

in sodelovanje ter pozitivno naravnana kritika. Pomembno je aktivno poslušanje. 

 
Na šoli pride večinoma le do strokovnih konfliktov, kjer se ocenjuje, kaj je boljše: tradicija ali 

novosti. Pravijo, da je šolstvo poseben sistem, da mnogokrat tradicija ostaja v sistemu, čeprav 

z nekimi novimi prijemi. So pa, če to lahko razumemo kot konflikt, medgeneracijske razlike 

zelo velike. V bolnišnici pride do različnih konfliktov: od pogovorov, do dokazovanj z  

argumenti, do ostrejših ali ostrih debat, vendar v večini primerov s sprejetimi dogovori. 

Znotraj tima je konflikt sprejet kot normalna situacija, ki nastane v vseh medčloveških 

odnosih. Reševanje je torej kreativno, konstruktivno in v čim krajšem času. Reševanje 

konfliktov temelji na sproščeni komunikaciji in učenju od drugih. Nestrinjanje ni nujno 

konflikt, ča pa ta nastane, ga je treba takoj reševati. Ko se člani tima ne ujamejo, lahko to 

pomeni vzvod za novosti. To je dostikrat opaženo. V timu, v katerem pet ljudi enako 

razmišlja, ni napredka. Če v timu samo eden »presega okvirje« v smislu stroke in vsebin, se 

lahko zgodi tudi kaj ustvarjalno boljšega, močnejšega, drugačnega, spremenjenega. 

Nesoglasja so pomembna, saj spodbujajo ustvarjalnost in širijo pogled na problem. 

 

Izobraževanja so prav tako vsem zelo pomembna. Tako imajo v Sumidi obsežne letne plane 

izobraževanja, kjer sodelujejo v glavnem zunanji izvajalci izobraževanja. Tudi za vsako 

delovno skupino pripravijo akcijski plan izobraževanja v okviru 15. ključa (iz sistema 

dvajsetih ključev). Za vsakega delavca je dokumentirano doseženo znanje oziroma 

usposobljenost. Delavci morajo krožiti po različnih delovnih mestih. Šola brez izobraževanja 

sploh ne bi mogla obstajati in imajo letno organizirano in načrtovano izobraževanje za vse 

zaposlene; zaposleni imajo pet delovnih dni na leto pravico do izobraževanja. Včasih so imeli 

kar precej izobraževanj tudi na temo timskega dela, česar pa sedaj ni več, a so mladi dosti bolj 

usposobljeni delati skupaj in za delo v timih, kot so bili delavci pred petnajstimi leti. Na šoli 
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so se zaposleni dolžni izobraževati, saj potrebujejo vedno nove spretnosti, nova znanja, nova 

izhodišča, ki jih dobijo med drugim tudi pri izobraževanju. 

 

Na področju zdravstvene nege imajo predvsem stalna izobraževanja na temo pozitivne 

komunikacije. 

5.3.3 Kreativnost v timu 

Ustvarjalni dosežek je praviloma dosežek vseh. Je dosežek tima. V bolnišnici so še 

pripomnili, da je v posameznih primerih dosežek ali odločitev posameznika, vendar ne na 

račun tima. 

 

V Sumidi pravijo, da so informacije zelo dobrodošle, a jih ne sme biti preveč. Na šoli in v 

bolnišnici pa so prepričani, da je z več informacijami tudi večja možnost za kreativnost.  

 

Člani tima so najbolj kreativni v sproščenem in svobodnem vzdušju. Dobrodošlo je tudi malo 

humorja, včasih pa tudi nekaj pritiska. Za kreativnost je pomembno, da je tim usklajen v 

razumevanju problema in zaradi usmerjenosti k skupnemu cilju enoten, pri čemer mora biti 

vsem dana možnost različnih mnenj, razprave in dajanja predlogov. Pomembni so še čas, 

znanje in osebna zagnanost. 

 

Za razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti se uporabljajo v Sumidi sistem koristnih 

predlogov, nagrade, izobraževanja in seminarji, pohvale, napredovanje, brainstorming in 

sistemi s panoji.  

 

Na šoli uporabljajo brainstorming, posredovanje različnih informacij, spodbujanje in 

upoštevanje samoiniciativnosti: »Če želiš, imaš možnost. Ale, daj! Naredi. Pomagali ti bomo. 

Damo ti možnost, da to poveš.« V bolnišnici praviloma uporabljajo pohvale in včasih 

možnost izobraževanja. 

 

Kot najpomembnejši dejavnik za ustvarjalno mišljenje tima je razumevanje: zakaj je tim 

ustanovljen, kakšen je njegov cilj ter zavedanje, da so k temu cilju potem usmerjeni. Pri tem 

je pomembno medsebojno zaupanje, spoštovanje, dobro počutje. Ideje se rojevajo, če so 

urejeni delovno-osebni odnosi. Potem si ljudje upajo povedati svoje zamisli, saj ustvarjalnost 
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po navadi ustvari zelo drzne zamisli, ki pa povzročijo dodatno delo, angažiranost, trud, 

stroške in še kaj. Člani morajo torej biti zelo drzni in si morajo zelo zaupati, da lahko sploh te 

ideje pridejo na dan. Pomemben dejavnik je tudi frekvenca srečevanja tima ter osebna 

motiviranost, znanje in dobro vodenje tima. 

 

Da je tim ustvarjalnejši od posameznika, so se strinjali vsi vprašani. Pravijo, da je v timu 

gotovo z iskrenjem mnenj in idej omogočeno stanje, ko ni 1+1=2, ampak =3. V to preprosto 

verjamejo. 

 

V šoli so v to prepričani na osnovi evalvacij, ki jih imajo, in na osnovi spremljanja  petletnega 

dela, ki so ga ocenjevali na tej šoli in opazovali razvoj posameznih področij. Skupine so 

prihajale do boljših rezultatov in do drugačnih načinov dela ter do dvigovanja kakovosti dela, 

ki bi ga sicer posameznik ne mogel tako izboljšati. Tako je za timska dela, ki so bila 

nadstandardna in izven šolskega programa, nemogoče, da bi jih naredil en sam človek. »Tako 

je dokazano in neizpodbitno, da če hočeš narediti nekaj velikega, nekaj ekstravagantnega, 

nekaj senzacionalnega, bombastičnega, kakorkoli drugačnega, ustvarjalnega, ne moreš delati 

sam.« 

 

Tudi posameznik v zagotavljanju zdravstvenih storitev ne more opraviti vsega, kar pacient 

potrebuje. Tim je torej sam po sebi nujnost. Pri projektnih timih je pomembno, da je naloge 

možno razdeliti glede na kompetence, znanje in odgovornost. Timsko delo združuje različne 

poglede, znanje in pristope, kar krepi znanje drugih in postavlja trdnejše temelje za 

nadaljevanje dela. Možna je medsebojna motivacija, spodbujanje ali dokazovanje, 

medsebojno dopolnjevanje. Nenehno spremljanje dela in napredka dokazuje timsko 

usmerjenost. V bolnišnici pravijo, da je ustvarjalnost nedvomno dokazljiva s številom novih 

idej, izboljšav, predlogov, izumov, tudi zaključenih in vpeljanih projektov. 

5.4 Anketa 

Po opravljenih intervjujih smo izvedli še anketo in sicer med člani različnih ustvarjalnih 

timov. V tem primeru smo uporabili le tretji sklop vprašanj (iz intervjujev), ki se nanašana na 

kreativnost v timu in jim dodali še vprašanja o spolu in starosti anketiranih ter  navedbo v 

kakšnenm timu anketirani sodeluje. Anketni vprašalnik si lahko ogledamo v Prilogi številka 5. 
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5.4.1 Predstavitev vzorca in vprašalnika 

Anketa je bila izvedena  na območju Izole, Kopra in Pirana. Anketni vprašalnik so izpolnile 

osebe, ki so potrdile, da delajo v ustvarjalnem timu. To so bili timi v podjetjih, v zdravstvu, 

športu, javni upravi, turizmu ter tudi člani glasbene skupine in gledališke skupine, kar je 

nazorno prikazano v sliki 5.3: 

 
Slika 5.3: Timi , ki so bili vključeni v anketo 
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ŠTEVILO ANKETIRANIH

 
Vir: Petretič, lastna anketa (2012). 

 
Vseh anketirancev je bilo 53, od tega 30 moških in 23 žensk:  

Slika 5.4: Spol in število anketiranih 

SPOL IN ŠTEVILO ANKETIRANIH

3023
MOŠKI SPOL
ŽENSKI SPOL

 
Vir: Petretič, lastna anketa (2012). 
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Največ anketiranih je bilo v starosti od 30 do 49 let. Teh je bilo 23. V starostni skupini od 18 

do 29 let je bilo 17 oseb. Na anketna vprašanja je odgovarjalo tudi 12 oseb, ki so starejše od 

50 let, ena oseba pa je bila še mladoletna. Vse to lahko vidimo na spodnji sliki 5.5: 

 

Slika 5.5: Starost anketiranih 

STAROST ANKETIRANIH
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17
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18 do 29 let
30 do 49 let
50 in več let

 
Vir: Petretič, lastna anketa (2012). 

 

Poglejmo še starost glede na spol:  

Slika 5.6: Anketirani glede na spol in starost 

ANKETIRANI GLEDE NA SPOL IN STAROST
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Vir: Petretič, lastna anketa (2012). 
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5.4.2 Raziskava pri anketi 

Na vprašanje Ali je ustvarjalen dosežek praviloma sad le enega človeka ali vseh? je 39 članov  

odgovorilo, da je ustvarjalen dosežek plod vseh članov tima. 13 članov je menilo, da je 

ustvarjalen dosežek zasluga le nekaterih članov. Kot vzrok so navajali: 

 različni karakterji članov tima, 

 nekateri so bolj kreativni ali pa aktivni,  

 zaradi preobremenjenosti, 

 preveč stresa, 

 vsi se ne istovetijo s cilji, 

 ne marajo vsi svoje službe, 

 nekateri si zasluge prisvojijo, 

 ne sodelujejo vsi v isti meri, 

 ustvarjalni dosežek bi moral  biti odvisen od vseh, a je to zasluga le tistih, ki 

spodbujajo k delu. 

 

Le eden je menil, da je ustvarjalen dosežek zasluga le enega člana. 

 

 

Slika 5.7: Ustvarjalni dosežek 
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Vir: Petretič, lastna anketa (2012). 
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Večina anketiranih je bila prepričana, da so člani tima ob večjem številu informacij bolj 

kreativni: 

 
Slika 5.8: Povezava med številom informacij in kreativnostjo 

47

5
1

0

5
10

15

20
25

30
35

40
45

50

Število 
odgovorov

DA NE NE VEM

Odgovor

Ali so člani tima ob večjem številu informacij bolj 
kreativni?

 
Vir: Petretič – Anketa (2012). 

 

Za kreativnost je po njihovem mnenju potrebno sproščeno, pozitivno vzdušje, brez pritiskov. 

Na tretjem mestu je po številu odgovorov bila motivacija. Tudi enakopravnost, nagrajevanje 

in veselo vzdušje se je v odgovoru ponovilo. Zapisali so še, da je za  primerno vzdušje 

potreben jasen cilj, obilica dela, strpnost, urejenost okolja, pohvala,  da ni šefa zraven, glasba, 

upoštevanje predlogov, alkohol. Najpogostejši odgovori so prikazani v spodnji sliki številka 

5.9: 
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Slika 5.9: Vzdušje, kjer so člani tima najbolj kreativni 
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Vir: Petretič, lastna anketa (2012). 

 

Znimalo nas je tudi, kakšne metode za spodbujanje kreativnosti uporabljajo in ugotovili, da 

najpogosteje uporabljajo zapisovanje idej ter možgansko nevihto. Tudi metodi iskanja 

povezav in grafična predstavitev misli sta v timih večkrat uporabljeni. Nekateri timi 

uporabljajo več metod hkrati. Odgovore si  lahko ogledamo v spodnji sliki: 

Slika 5.10: Uporaba metod za vspodbujanje ustvarjalnosti 

Uporaba metod za vspodbujanje ustvarjalnosti

19
17

13
11

2 2 2 2 2 1 1 1
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Zapisovanje idej

Možganska nevihta

Iskanje povezav

Grafičn
a predstavitev m

isli

Metoda 20 idej

Šest klobukov razmišlja
nja

Lateralno mišle
nje

Probojno razm
išlanje

Nobene posebne metode, oziro
ma vsega po malo

Timlag metoda
Vaje

Svobodno mišlenje

Št
ev

ilo

 
Vir: Petretič, lastna anketa (2012). 
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Vsi anketirani so trdili, da so člani ustvarjalnega tima. Kaj pa je tisti najpomembnejši vzrok 

oziroma faktor, ki njabolj vpliva, da je tim ustvarjalen?  Posamezni člani so našteli tudi več 

odgovorov, toda očitno je najpomembnejše medsebojno dobro razumevanje in enakovrednost 

med člani.  Enako pomembno je tudi dobro znanje in razumevanje naloge ter sproščeno 

vzdušje. Štiri krat so se ponovili odgovori, da je potrebna motivacija in čim več pravih 

informacij. Nekaterim je najpomembnejši isti, skupinski cilj, drugi pa spet trdijo, da je zelo 

pomembno, da so v timu komplementarni člani, torej taki, ki se med seboj dopolnjujejo. 

Ponovili so tudi, da je potrebna svoboda, izkušnje in pa veselje do dela. Bilo je še veliko 

drugih odgovorov in nekateri so v bistvu precej podobni zgoraj naštetim. Tako so omenjali: 

stimulativno nagrajevanje, dobro temo projekta, dobre delovne pogoje, komunikativnost, 

materialne dobrine, uspeh izdelka, poslušanje, zaupanje, spoštovanje, sprejetost članov tima, 

trening, ustvarjalno okolje, pohvale, sposobno vodstvo. V spodnjem grafu smo prikazali le 

tiste odgovore, ki so se dvakrat ali pa še več krat ponovili: 

Slika 5.11: Najpomembnejše za ustvarjalnost tima 
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Vir: Petretič, lastna anketa (2012). 

 

Naše raziskovalno vprašanje sprašuje po razlikah v ustvarjalnosti članov tima v primerjavi s 

tistimi, ki enako nalogo rešujejo samostojno. Če razlike so in če so člani tima bolj ustvarjalni 

v timu, kot pa tisti, ki naloge rešujejo samostojno, potem nam bodo odgovori, na zadnje 
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anketno vprašanje zagotovo pomagali odgovoriti tudi na naše temeljno raziskovalno 

vprašanje. Omenjeno vprašanje v anketi se je glasilo: »Na osnovi česa lahko trdite, da so vaši 

timi bolj ustvarjalni, kot pa če bi delal vsak posameznik samostojno?« 

 

Odgovorili so vsi razen enega. Da sta možna oba odgovora, torej, da je lahko ustvarjalnejši 

tako tim, kot tudi posameznik, je zapisalo 8 odstotkov anketiranih in ti so svoje trditve takole 

obrazložili: 

 Prvi je v prid timu dejal, da se v timu naredi več in se lahko ob iskanju rešitve najdejo 

izboljšave ravno zaradi več različnih pogledov na situacijo. Hkrati pa je ugotovil, da 

ima končni rezultat tima preveč napak, težko je vskladiti vse komponente za uspešno 

delovanje, da disk zaseda več prostora, porabi več resursov. Pravi, da si razvijalci 

med seboj nehote kvarijo komponente in da je težko odkriti napake ter jih odpraviti 

ter da celotna aplikacija nima enotnega izgleda in funkcionalnosti. 

 Drugi sicer pravi, da več glav več ve, vendar pa ni nujno, da je to tudi konstruktivno. 

Zato  se le delno strinja tudi s tem, da so posamezniki lahko ustvarjalnejši od tima. 

 Tretji je prepričan, da je tim ustvarjalnejši od posameznikov le, če so naloge jasno 

razdeljene in obstaja več različnih profilov. Če tega ni, pa je bolje, da deluje vsak 

samostojno, kerj v tem primeru tim ovira ustvarjalno delovanje. 

 Četrti pove, da je pri timu več ustvarjalnih dosežkov, kot pa pri posameznikih. Toda, 

le kdor dela sam, lahko naredi tako, kot se njemu zdi najbolje. 

Slika 5.12: Ali je tim ustvarjalnejši od posameznikov? 

Ali je tim ustvarjalnejši od posameznikov?
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Vir: Petretič, lastna anketa (2012). 
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Dva člana (4%) sta odgovorila, da so posamezniki ustvarjalnejši kot pa tim in eden je še 

razložil svoj odgovor: »V tem trenutku ne zadostujemo vsem naštetim kriterijem, zato bi bolje 

delovali individualno.« 

 

V vesh ostalih odgovorih prevladuje prepričanje, da je pri timskem delu več ustvarjalnosti, kot 

pa če bi deloval vsak posameznik samostojno, saj je kar 87 odstotkov anketiranih obkrožilo le 

mnenje, da je v timu večja ustvarjalnost. Razlage pa so bile naslednje: 

 

 Vsak posameznik je različen in razmišlja na svoj način in če to razmišljanje povežemo 

v eno celoto, nastane rezultat. 

 Več glav več ve, vsak da eno idejo in skupaj sestavimo več idej v eno skupno. 

 Vsak spodbuja drugega. 

 Imamo iste interese  in se med seboj povezujemo. 

 Dopolnjuješ si ideje, spremljaš napredek članov in ustvariš neko pravilno mnenje. 

 Imaš skupne cilje in razmišlanje. 

 Več ljudi ima več idej in s pomočjo večjega števila ljudi se lažje izloči slabše ideje in 

izbere kvalitenejše. 

 Vsak ima svoje dobre ideje, katere damo skupaj in v družbi je to vedno lažje. 

 Več glav več ve, pač več idej pride na plan. 

 Smo povezani med seboj in vsak prispeva delček svojega znanja, ki se poveže v celoto 

in omogoča, da stvar deluje. 

 Vsak poda svoje mnenje. 

 Znanja se dopolnjujejo, tudi nestrokovnjaki lahko zastavijo pravilna vprašanja, katera 

si drugače ne bi. 

 Prihaja do več različnih idej, katere se med seboj lahko tudi dopolnjujejo. 

 Imamo izbor več idej in pripravljenost k udejanjanju. 

 Vsaka ideja porodi novo idejo. 

 Več ljudi več ve. 

 Sinergija idej: ena in ena je več kot dva. 

 Ustvarjalnost je odvisna od zahtevnosti izdelka, ki je sestavljen iz več tehnologij 

oziroma zahtevnih operacij. 

 V timu se lažje izpelje določen cilj in s tem so vsi zadovoljni. 

 Smo povezani in usmerjeni k istemu cilju. 
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 Na vajah imamo možnost skupaj reševati (izmišljene) probleme, tako da v praksi 

vemo kaj storiti. 

 Projekt je zahteven in obsežen. Delo smo si razdelili glede na področja in znanja, ki jih 

posameznik ima. Več različnih izkušenj sodelujočih je velika prednost tima. 

 Več glav več ve. Ideje se dopolnjujejo, znanja je več. Delo se porazdeli. Obsežnejše 

delo je hitreje opravljeno (posameznik ne bi bil sposoben sam izvršiti tako velik obseg 

dela). 

 Več izkušenj. 

 V našem športu šteje skupina. 

 Vsak lahko pove svoje razmišlanje, svoje ideje, katera se lahko dopolnjuje z idejo in 

ustvarjalnostjo druge osebe. 

 Se dopolnjujemo in skupaj rastemo. V timu nisi prepuščen sam sebi, lažje najdeš 

rešitve z medsebojo pomočjo in povezovanjem. Več glav več ve. Sem pristaš timskega 

dela! 

 Več glav več ve. 

 Združujemo več idej, moči, časa. 

 Nove misli, analize opažanja. 

 Ideje se dopolnjujejo in prihranek časa je večji. 

 Želimo uspešno opraviti delo. 

 Več se naredi. 

 Vsak ima možnost osebne realizacije v korist tima. 

 Prihaja do izmenjave izkušenj in idej. 

 S svojimi idejami vsak pripomore k večji ustvarjalnosti. 

 Več idej različnih ljudi se med seboj dopolnjuje. 

 Več glav več ve in tako se odpira več možnosti za iskanje rešitev. 

 Vsak poda svoje mnenje, ki se ga drugi mogoče niso spomnili in pride do bolj 

racionalnih rešitev. 

 Več idej, več zornih kotov, porazdelitev dela. 

 Narava dela je taka, da se posameznik ne more sam izpostaviti. 

 Več glav več ve. 

 Zastavimo si skupne cilje in to tudi skušamo doseči po najboljših močeh. V timu je 

večja ustvarjalnost, če se v timu posamezniki bolje razumejo. Vsak posameznik lahko 
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s svojimi predlogi spremeni in izboljša trenutno stanje v timu. Vsak posameznik mora 

prilagoditi svoje aktivnosti skupnim ciljem in delovanju tima. 

 V timu je večja ustvarjalnost, ker je tim  več kot seštevek sestavnih delov. 

Iz vseh odgovorov lahko zaključimo, da se večina strinja, da obstaja razlika med 

ustvarjalnostjo tima ter ustvarjalnostjo posameznika. Tisti (in teh je bilo največ), ki so se 

strinjali, da je v timu več ustvarjalnosti, so omenjali predvsem dopolnjevanje in sinergijo idej, 

kjer dobimo več, kot pa če bi posamezniki sami ustvarjali. To pa je, če povzamemo iz 

odgovorov, možno predvsem zaradi različnosti in hkrati povezanosti članov tima, kjer  

množičnost, razdelitev dela in dopolnjevanje znanj še bolj pripomorejo k lažjemu, hitrejšemu 

dosežku cilja.  

 

Tudi pri tistih odgovorih, kjer so dejali, da je možno oboje: torej da je lahko ustvarjalnejši tim 

ali pa posameznik, lahko ugotovimo, da je tim zanje ustvarjalnejši kot posameznik le, če 

deluje pod idealnimi pogoji. Čim pa tim omejuje posameznika ali pa ne vodi do željenega 

cilja, je velika verjetnost, da bo rezultat celo manj ustvarjalen, kot če bi nalogo opravljali  

posamezniki samostojno. Tako je razmišljal za svoj tim tudi tisti, ki je trdil, da je posameznik 

ustvarjalnejši, saj je na lastni koži občutil, kako je delati v neuspešnem timu. 

 

6. ZAKLJUČEK  

 
Da bi čim bolj pravilno odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje smo se najprej 

poskušali čim bolje spoznati ustvarjalnost, tim in timsko delo. Naše ugotovitve pri 

empiričnem delu diplomske naloge potrjujejo izsledke in trditve teoretičnega dela. 

Strokovnjaki iz literature se na primer pri merjenju ustvarjalnosti ne morejo zediniti, če je 

ustvarjalnost možno meriti. Tako smo omenili Antona Trstenjaka, ki je trdil, da se 

ustvarjalnosti ne da meriti, Vid Pečjak pa zagovarja trditev, da je ustvarjalnost merljiva. 

Enako se dogaja tudi pri naših intervjujih. Gospa Mira Šavora s področja zdravstva trdi, da 

ustvarjalnosti ni mogoče meriti oziroma da je ta merila zelo težko postaviti, gospod Vojko 

Čujovič s področja gospodarstva pravi, da se da izmeriti le določen del ustvarjalnosti. Anton 

Baloh s področja šolstva pa kategorično zatrjujeje, da je ustvarjalnost merljiva in da jo tudi 

merijo. 

 



56 

Trditev, da je ustvarjalnost splošen pojav in torej ne le stvar nadarjenih ali izobraženih ljudi, 

drži, kar lahko vidimo ob primeru Sumide d.o.o. Več kot polovica zaposlenih ima končano 

največ osnovno šolo, pa vendar je Sumida d.o.o. dokazano zelo ustvarjalen kolektiv. To jim 

uspeva predvsem s spodbujanjem zaposlenih k ustvarjalnosti ob hkratnem spoštovanju in 

upoštevanju vsakega posameznika, kjer se zaposleni v sproščenih odnosih resnično čutijo 

koristni, ustvarjalni in tudi zadovoljni. Z ustvarjalnostjo na delovnem mestu koristijo tako sebi 

kot tudi celotnemu kolektivu in se zato povsem upravičeno čutijo na delovnem mestu 

pomembni.  

 

Da je timsko delo v sedanjem času že precej poznano, nam pove navedba, da so imeli včasih 

na šoli predavanja na temo timskega dela, tega sedaj ni več, ker današnja mladina to že dobro 

pozna. Podobno zasledimo v Sumidi, ko omenijo, da je bilo treba le starejšega vodilnega 

delavca poučiti o timskem načinu dela oziroma vodenja. Torej je timski način dela že močno 

vsidran v našem vsakdanu in kjer še ni, se vedno bolj trudijo, da bi ga vzpostavili. 

  

Timsko delo se je izkazalo kot zelo plodovitno, uspešno delovanje, kjer pridobijo vsi: tako 

posameznik kot skupina. Sodelovanje, spoštovanje, sproščenost odnosov, komuniciranje v 

vseh smereh, zavezanost k istemu cilju, transparentnost vseh podatkov, zadovoljevanje svojih 

in skupnih potreb, možnost izražanja svojega mnenja je le nekaj dejavnikov, ki vplivajo na to, 

da se člani v timu dobro počutijo, da so motivirani za delo, da čutijo medsebojno povezanost 

in jo uspešno uporabijo. S skupnimi močmi jim je mnogo lažje delovati, premagovati težave, 

razvijati nova znanja, ustvarjati. Zato pride pri timskem delu do velikih sinergijskih učinkov 

in to na tehnološkem kot tudi na psihološkem področju. Metode za spodbujanje kreativnosti 

so se izkazale kot uspešne, zato jih timi uporabljajo, in sicer predvsem možgansko nevihto ter 

radodarnost s pohvalami. V našem primeru je to zelo opazno v gospodarstvu in šolstvu, a 

nekoliko manj v zdravstvu.  

 

Iz vsega navedenega lahko iz diplomske naloge ugotovimo, da so na vseh treh področjih 

(gospodarstvo, šolstvo in zdravstvo) prepričani, da je mnogo primernejše oblikovati time, kot 

pa da bi vsak sam reševal določeno nalogo, problem ali projekt. Zavedajo se tudi, da je treba 

vzpostaviti pogoje za čim uspešnejše delovanje, kar je hkrati tudi pogoj za večjo ustvarjalnost 

tima, saj vedo, da je resnično ustvarjalen le tisti tim, kjer se njegovi člani kot zadovoljni 

posamezniki prostovoljno povežejo med seboj in s skupnimi močmi pripomorejo k 

spremembam na boljše. 
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Tudi anketa je naše ugotovitve potrdila, saj večina anketiranih verjame v uspešnost timov. 

Hkrati pa ne smemo zanemariti odgovorov tistih, ki so nasprotovali temu, da je tim 

ustvarjalnejši. Zavedali so se, da tim, ki ne deluje uglajeno, kjer ni spoštovanja, skupnega 

cilja, motivacije, sproščenega vzdušja... ne more biti bolj ustvarjalen od posameznikov. Ti 

odgovori so nas opomnili, da moramo, ko trdimo, da je ustvarjalnost v timu večja, kot če bi 

delovali člani samostojno, vedno povdariti, da to drži le v primeru, ko ima tim resnično vse 

lastnosti dobrega tima. Le tedaj lahko poričakujemo najboljše rezultate, sinergijo znanja in 

ustvarjalnosti. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašanja za intervju 

Priloga 2: Sumida d. O. O. 

Priloga 3: OŠ Koper 

Priloga 4: Ortopedska bolnišnica Valdoltra 

Priloga 5: Anketni vprašalnik 

 

 

PRILOGA 1: VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

 

I. KREATIVNOST – USTVARJALNOST 

 

1. Koliko je kreativno, ustvarjalno mišljenje v vašem kolektivu pomembno? 

2. Ali merite ustvarjalnost? Kako? 

 

 

II. TIM ALI SKUPINA 

 

1. Kako delajo člani tima: samostojno ali sodelovalno?  

2. Kakšni so cilji tima? So skupni ali pa ima vsak član svoje cilje? 

3. Kako člani tima med seboj komunicirajo?  

4. Kako je z dostopom do informacij v timu? Imajo vsi člani enak dostop do informacij? 

5. Kako je z delom v timu: je točno določeno? So zaželeni predlogi za spremembe? 

6. Ste opazili, da se timi  skozi čas spreminjajo, da s časom postajajo boljši ali slabši?  

7. Za kakšne namene jih sestavljate? So to timi za reševanje različnih problemov, za 

reševanje posebnega področja? 

8. So to stalni timi ali začasni?  

9. Kdo in kako izbira člane tima? Iz koliko članov so sestavljeni? 

10. Kako so razdeljene vloge v timu?  

11. Kakšna je vloga vodje v timu? Imajo vaši timi vodjo, ki o vsem odloča, ima vodja le 

vlogo mentorja ali kako drugače? 

12. Kakšni odnosi vladajo v timu?  

13. Na kakšen način se rešujejo konflikti? 



 

14. Kako je z izobraževanjem in s spodbujanjem sposobnosti za upešnejše delo? 

 

 

III. KREATIVNOST V TIMU 

 

1. Je ustvarjalen dosežek praviloma sad le enega člana ali vseh?   

2. So člani tima ob večjem številu informacij bolj kreativni? 

3. V kakšnem vzdušju so člani najbolj kreativni? 

4. Kakšne metode za razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti uporabljate? 

5. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši dejavnik za ustvarjalno razmišljanje tima? 

6. Na osnovi česa lahko trdite, da so vaši timi bolj ustvarjalni, kot pa če bi delal vsak 

posameznik samostojno? 

 

 

 



 

PRILOGA 2: SUMIDA d. o. o. 

 

I. KREATIVNOST – USTVARJALNOST (SUMIDA d. o. o., 1. 2. 2012) 

 

1. Koliko je kreativno, ustvarjalno mišljenje v vašem kolektivu pomembno? 

Vsako opažanje neke nepravilnosti, na katero nekdo opozori, že štejemo kot koristen predlog. 

Ker je koristen, ni pa rečeno, da prinaša neko neposredno, ekonomsko korist. A ne, tako 

gledamo. Zato jaz tudi pravim, da je fino, če ta sistem nima nek tehnik, inženir, strojnik ali 

kakšen financar, ampak eden, ki širše gleda na zadevo; kakšen družboslovc. Ker, recimo, če 

rečem: »Meni tele ketnice tamle na zavesi že dol visijo, tamle se snema dol, ne.« In če nekdo 

na to opozori, da reče: »Dajmo to popravit!«, pa še zrihta, da se to popravi, je za nas to 

koristen predlog. Ker mi živimo v tem okolju. Vsak dan greš mimo, vidiš in te nič več ne moti 

in sploh ne zaznaš več. Ko pride pa en tujc sem, pa najprej to vidi pa reče: »Kako bodo imeli 

red v proizvodnji, če še teh zaves ne znajo zrihtat.« A ne, tako bi rekel, tako na široko 

gledamo to. Hočemo od ljudi, da gledajo na zadevo kot doma. Da opozorijo in iz teh tisoče 

majhnih predlogov je sigurno naše stanje generalno boljše. S tega je pa tudi, če ni direktne 

ekonomske koristi, je pa motiviranost večja. Pa je posredna ekonomska korist. Ker so ljudje 

veseli, ker je njihova želja upoštevana, pa reče: »No, to sem pa jaz zrihtal(a)!« Tako da v 

zadnjih dveh letih nam je poskočilo iz treh, štirih na zaposlenega na trinajst realiziranih 

predlogov, ampak pada pa njihova ekonomska vrednost. Gre za veliko število manj 

ekonomsko težkih predlogov. Ampak jaz pravim, da je ravno tako ali ujameš kita ali pa jato 

sardelic je isto. In mi s to izobrazbeno strukturo, ki pri nas imamo od 240 zaposlenih, 180 

žensk v proizvodnji, kjer je zahteva izobrazbe 1. stopnja. Tle ne moremo pričakovat kite, na 

tem tehničnem področju; delamo pa v špici svetovne avtomobilske industrije – elektronko. Ne 

moreš pričakovat, da bodo imele neke strašne ideje, ki jih razvojniki v Nemčiji nimajo. Zato 

smo pač se prilagodili strukturi, ki jih imamo in tako delamo na tem sistemu. Ampak, je pa to 

proces. To teče sedaj že 12 let in tukaj imamo majčken nižaj, malček je šlo dol. To je bilo 

takrat, ko smo na veliko zaposlovali. To je bilo pred krizo leta 2008: so prihajali novi delavci, 

ki niso dali tega procesa skozi. In ne morejo takoj se vključit in takoj začeti na ta način 

razmišljat. In so rabili čas. Potem smo speljali tle eno novo akcijo spet, bi rekel eno 

osvežitveno akcijo leta 2009, ker mi uvajamo 20 ključev že vrsto let. Ampak mi smo si jih 

priredili za svoje potrebe. To se mi zdi bistveno pri teh zadevah, ker pri 20 ključih je vse 

vnaprej predpisano; vprašalniki, vse je napisal že Iwao Kobajaši na Japonskem. Ampak to ni 

za naše razmere. Mi nismo Japonci, delujemo po drugem principu. In mi smo si prilagodili te 



 

papirje na naše cilje, ki jih imamo. Strateške, pa kratkoročne cilje v firmi in s temi podpiramo 

te ključe. In smo rekli: »Po toliko letih so ljudje že pozabili tista osnovna izobraževanja o 

ključih, ne vem, če sploh vejo še, kaj sploh kak ključ pomeni.«, pa smo eno obnovitveno 

naredili za vse zaposlene po dve uri. Smo imeli tako skupine po trideset, pa smo šli skozi. No, 

in takrat sem tudi jaz 15 minut malo o koristnih predlogih spet »mal na ogenj dajal« pa jih 

malo motiviral. Potem se jim je pa »strgalo«. Sem rekel: »Kaj jamrate, kako imate nizke 

plače, denar vam pa na tleh leži. Samo sklonite se, poberite, opozorite, pa dobite plačano. 

Lepše delovno mesto boste imeli, boljše se boste počutili, pa še plačo dobite. Kaj hočete 

lepšega?« In so punce zagrabile. Saj včasih gredo v pretiravanja: »Pa manjka tle nalepka, pa 

manjka tam nalepka…«, pa tako naprej. Ampak jaz moram reči, da tudi tam jih ne zaviram, 

zato da ne bi motivacije uničil. Tako da ta sistem zelo lepo deluje. No sedaj smo imeli (na 

koncu leta imamo pa letne nagrade) tekmo na koncu. Sedaj so imele pripravljene predloge, da 

so zadnji dan vnesle not, da so v finišu zmagale. Pol pa to spet malo pade, pa glih danes, ker 

je prvega v mesecu, vedno za prejšni mesec naredim poročila. Sem danes zjutraj že naredil. 

Jih je bilo 153 predlogov ta mesec. To je čisto lepo. Če bi bilo tako, bi bilo spet z istim 

tempom okoli 2.000 konec leta. To se je sedaj že prijelo, to zdaj že teče samo, da meni ni 

treba vsak mesec ne vem koliko truda vlagat pa ponovno opozarjat: »Pa dajte, pa dajte, pa 

dajte...«, ker nekaj časa je bilo treba to skozi opozarjat. Še vedno imamo potujočo brihtalnico, 

vam lahko pokažem kako izgleda. V začetku leta jih spodbudim, ker enkrat na leto morajo, 

imajo kot obvezo, kot enega od numeričnih ciljev pri ključih, da speljejo potujočo brihtalnico. 

Delavci so čisto sami, vodij ni zraven. Ravno zato, ker so ljudje navajeni: »Saj je tle vodja. 

On odloča, on je najbolj pameten, pa naj on pove.« Če pa so sami, se en cajt gledajo. Zelo 

pomembno pri tej potujoči brihtalnici je, da je tam postopek predpisan. Pet dni zaporedoma 

po eno uro na dan. Tega se je treba držat, da je ena ura. Če jim rečeš: »Maksimalno imate eno 

uro.«, bodo po petih minutah šle nazaj delat. Morajo eno uro skupaj sedet. Morajo. Vam 

rečem, da ta prvič po 30, 40 minut ni nič. Potem jim pa postane počasi prav nerodno, ker 

toliko časa skupaj sedijo, pa nič niso naredili. To je, izgleda nek psihološki učink. To sem jaz 

prekopiral. Tega se nisem jaz zmislil. To ima nemška avtomobilska industrija že leta in leta. 

In je dejansko to, to ne morete verjet. Jaz sem šel v začetku včasih zraven. Samo toliko, da 

gledam, pa da jim mal pomagam, kako postopek peljat. Nič se jim ne mešam v to. In je prav 

zanimivo: »Pa kaj nas to, pa saj nimamo, pa saj ...«, pa ni nič. Malo klepetajo, se kaj drugega 

pogovarjajo. Pa mine 15 minut, pa 20 minut, pa pol ure, pol pa reče ena: »Kaj, če bi pa 

vseeno, saj tisto še ni rešeno, mi se pa že toliko časa pogovarjamo.« In se začne. Pol se pa kar 



 

vlije. Problemi. Ker jih imajo. Na vsakem delovnem mestu imaš probleme. Pol ven pade enih 

20, 25 predlogov iz te brihtalnice. Pade vedno. Tako da to kar lepo teče.  

Mi imamo drugače zelo plitko organizacijo. Imamo direktorja, vodje služb, potem so pa vodje 

oddelkov in konec. To je ta črna. Plava je pa posebna organizacija za 20 ključev. Tu imamo 

pa delavce deljene v 12 skupin, ki imajo svoja imena. Vidite same so si dale imena; 

Veteranke, Smeške, Ferrari... in en mojster pokriva po dve skupini. A ne, tle sta dve mojstrci 

po dve skupini. In potem te skupine imajo to potujočo brihtalnico. One imajo svojo vodjo, ki 

je ena izmed njih. Enaka med enakimi in ona pol sklicuje te skupine. Imajo tedenske sestanke, 

pa pol, kadar je potujoča brihtalnica, ona to skliče in vodi in izpolnjuje papirje vsak mesec, 

ker imamo poročila. Po tej organizaciji grejo. Drugače pa imamo to zelo plitko. Mi nimamo 

vseh funkcij. Počasi jih Nemcem črpamo in trgamo ven, ker nam v začetku niso pustili. Ker 

naši neposredni lastniki so Nemci. Njih so pa sedaj štiri leta nazaj Japonci kupili. Zato smo 

Sumida. Tako so naši lastniki sedaj Japonci. Formalno v registru je naš 100 % lasnik 

Electronics iz Nemčije. Samo njegov je pa Japonec. Japonci so zahtevali, da se vsi 

preimenujemo tako, kot je koncern. Zato smo Sumida, prej smo bili Vok Electronics 

Slovenija. Prej smo imeli samo proizvodnjo funkcijo, v začetku. Najprej je bil čisti loan posel. 

To je bila ena Iskra, ki je šla v stečaj pa je začela. Sodelovali so z Vogtom AG Erlau iz 

Nemčije na zabavni industriji, določena navitja. Enkrat so prišli s predlogom, če bi mi to znali 

naredit. Naš direktor je pa strojnik, pa bil je tehnolog včasih v Iskri. Pa je rekel: »To bomo mi 

naredili.« Tako se je začelo in zdaj delamo 100 % avtomobilsko industrijo. Ampak to za 

kompletno svetovno avtomobilsko industrijo! Mi delamo  ene izdelke, ene senzorje oziroma 

temu rečemo zapora vožnje. To so ene antene, ki pridejo okoli ključavnice – zunanje, ki jih ne 

vidite, ker so v vratih, ki zaznajo, da imaš ti kartico in ko prideš bliže avtomobila, se ti odpre. 

Ko greš, se zapre ali pa se dotakneš samo kljuke, pa se ti vrata odprejo. To ena antena 

zaznava. Tega naredimo več kot pol svetovne proizvodnje. Za cel svet. Tukaj na tej Blejski 

Dobravi. Za nas še Jeseničani ne vejo, ker se ne reklamiramo, saj imamo znanega kupca in 

nismo na trgu. Šele sedaj delamo info stran, ker so nam končno dovolili, da jo imamo lahko. 

Prej nam niso dovolili. Ker mi delamo vse za svojo »mamo«. Vse mama: ima prodajo, ima 

razvoj, je imela tudi nabavo. No nabavo imamo par let že. Sedaj so nam dovolili, končno, ker 

smo stalno najboljši v skupini. Pa največ dobička je pri nas in sedaj smo začeli mi z lastnim 

razvojem. Najprej bomo znane produkte dopolnili za nekega drugega kupca, potem pa naprej. 

Zato pa je ta plitka organizacija: služba, oddelek, konec, a ne. Slaba stran tega je, da je zelo 

mala možnost vertikalnega napredovanja pri nas, ko imaš tako organizacijo. Imamo pa tudi 

horizontalno: da lahko delavec na delovnem mestu napreduje in dobi višjo plačo, pa dela isto 



 

naprej. Če greva malo na te time, zdej jaz menim, da delo v timu dobro in da prinaša boljše 

rezultate. Ne pa vedno in v določeni fazi. Nekje, kjer se ti moraš poglobit, pa analizo naredit, 

je boljše, da imaš sam svoj čas. Ampak za kreativnost je pa nedvomno, če je zdrav tim, pa če 

res usmerjen, da ni to naključna skupina, ampak da je tim, ki je usmerjen k istemu cilju. In tle 

moram reči: jaz sem devet služb zamenjal. Tle sem najdlje: 11 let že in bom kolikor se bo 

dalo tle, do penziona. Pa še malo dlje, če bo šlo. Zato, ker so ljudje taki, da ni nekih, bi reku 

nekih klik tle notri, da bi ljudje na eno stran navijali, drugi na drugo. Nimamo problemov z 

lastništvom in takoj odpade en problem, kjer bi se lahko ljudje kaj razdelili. So, normalno 

malo pridejo problemi med kakovostjo pa proizvodnjo. Ker kakovost nadzira proizvodnjo in 

je po defoltu malo: ali so prestrogi recimo za proizvodnjo in obratno. Ampak mi stalno vse 

ljudi opozarjamo, da je najhujše v naši avtomobilski industriji  skrivanje napak. Pri nas so 

izdelki poceni. Mi jih delamo v milijone in en sam je poceni. Noben problem ni, če jih stran 

vržemo. To je minimalni strošek. Bog ne daj, da pride kje, da jih morajo iz BMW potem ven 

jemat. Vam pokažem, kako malček prestrašimo nove delavce, ki pridejo. V smislu, da vedo, 

kako je pri Sumidi pomembno, da vedo, da niso prišli v eno delavnico ali garažo, ampak da je 

to dobra firma in da delamo za Lamburginije, Ferrarije, BMW-je, Toyote, za vse delamo. Tle 

ni heca in pri nas je cilj nula napak. Ker je predrago in da jih prepričam, imam en tak primer, 

ki se nam je res zgodil. Mi smo imeli tako tuljavo, ki pride v volan BMW-ja. Volan je, čim 

hitreje voziš, bolj lahek, na začetku je zelo težek. Pri teh hitrih avtomobilih je nevarno. Ko se 

pelješ 200 km/h je volan čisto mehek in že če narediš majhno napako, zletiš dol. Ta delček 

zagotavlja, da volan s hitrostjo postaja spet trši, ga umetno utrdi, da je malo bolj fiksen, da ne 

more kar skočit zaradi ene grbine na tleh. No, ko so naši to delali in  so, ker imamo pri nas na 

videz dosti podobnih produktov, naredili napako. Pri enem produktu je čas spajkanja žičk na 

te kontakte tle noter 20 sekund, pri drugemu pa 40 sekund. Torej toliko dlje časa se spajka. To 

v avtu mora vzdržat +50 stopinj Celzija, ko je toliko vroče, ko sonce vžge. Pozimi pa je  -20 

stopinj Celzija kje in to mora zdržat. Pa te tresljaje, ta kontakt mora zdržat. To je zelo 

pomembno. In so odkrili določene napake na tem produktu, ker so naši spajkali 20 sekund 

namesto 40 sekund. So pozabili prestavit. Za ta naš produkt, ko je bil narejen, smo dobili 4 

EUR. Z materialom, z delom, vse skupaj; toliko je bil vreden. Zdaj pa nagradno vprašanje: Če 

bi sedaj BMW videl, da je to tako resen problem, pa bi zahteval, da se to potegne ven, pa se ta 

delček za 4 EUR zamenja. Koliko bi to nas stalo? In pol jim dajem: povejte kje se naj 

ustavim... Pri 54.000.000,00 EUR. To je teorija: v najslabšem možnem primeru, pa niti ne 

štejem nove kose. Štejem samo, kolikor je strošek zamenjave. Ko je napaka, pravi pravilo: 

vso proizvodnjo iz tega tedna potegniti ven, pa eno prej, pa eno pol. Se pravi tritedensko 



 

proizvodnjo je treba umaknit. In v enemu tednu, v treh tednih mi naredimo 45.000 komadov. 

V Nemčiji smo vrašali, koliko bi to stalo, če bi šel na servis to zamenjat, da avto stoji tam 

prvo na servisu in dobiš nadomestno vozilo. Toliko: 1.200,00 EUR. In 45.000 komadov * 

1.200,00 EUR je 45.000.000,00 EUR. Tako, da ni čisto izmišljena številka, čeprav mi delamo 

po naročilu za 10.000 komadov, pa nehamo. Ni, da bi  tri tedne zaporedoma delali ta komad. 

Teoretično je pa taka napaka. Če pa jo vidiš, je pa par eurov. Zato mi ljudem že na tem 

najnižjem nivoju pravimo: »Ne se iti lažno solidarnost. Nič ne zatožiš kolega, če vidiš napako. 

Povej takoj.«  Višje gor pa je ta zavest še višja. Dejansko pri nas kakršenkoli problem nastane 

– pride reklamacija, takoj se naredi ad hoc tim za rešitev tega. Takoj. To je čisto že redni 

postopek. Vodja proizvodnje, zdaj je odvisno, če gre za kakšno manjšo napako ali bolj 

večjega, je takoj zraven, vodja kakovosti, analitik v kakovosti, tehnolog. Potem je pa še iz 

proizvodnje lahko mojster ali mojstrica, ki tisto dela, če je nek problem treba kako rešit. To je 

standard pri nas. Način reševanja vsakega problema takoj skupaj. En, dva, tri. To teče zelo 

neformalno. Pride vodja kakovosti s komadom in reče: »Glej tole imamo, kaj bi naredili?« 

Vodja proivodnje koj reče: «Nič, se dobimo ob 11h.« Pokličejo, se vsedejo in sedijo skupaj in 

rečejo: »Kaj bomo njim odgovorili, kaj bomo naredili?« in tako naprej.  Mislim, da je v timu 

sigurno s tem iskrenjem teh mnenj in teh idej stanje, ko ni to 1 + 1 = 2, ampak  = 3. Ker nekdo 

nekaj da, drugi nekaj drugega: »Saj res!« Če bi bil sam, se ne bi spomnil brez njegove 

pripombe, recimo. Tako da jaz v to zelo verjamem. Sam pravim, če niso špilferderberji 

zraven. Mi smo imeli nekaj časa enega vodjo kakovosti, ki je bil majčken tak, ki je sam svoj 

vrtiček obdeloval. Je samo gledal, kdo je kriv. Saj sploh ni važno, kdo je kriv. S tem se ne 

smemo ukvarjat, ampak kako bomo naredili, da takšen postopek ne bo več omogočal takšnih 

napak. Vsi smo na tistem Titaniku. Čisto vseeno je, ko je mal zafrknil kapitan al' kdo. Mi smo 

se potopili. Tako gledamo in to ni samo moje mnenje, da je kar splošno tako mnenje, da smo 

kar fletna ekipa. Tako da je lušno delat tle. Pa tudi tako, da delamo malo z neko določeno 

dozo humorja. Meni gre neskončno na jetra, ko ljudje mislijo, da so pomembni, če so smrtno 

resni. Isto lahko poveš na tak ali pa na tak način. Pa jaz menim, da je večji uspeh, bolj ti ljudje 

verjamejo, če to poveš na en sproščen način pa z mal humorja, kot pa da se delaš blazno 

pomembnega pa resnega.  

 

 

2. Ali merite ustvarjalnost? Kako? 

 



 

Kako merimo ustvarjalnost? Zdaj, razen pri koristnih predlogih, drugače ne vem, kako bi mi 

to merili. Pa ocenjujemo tako, bi rekel, mi imamo tudi te redne letne razgovore, seveda. In 

tam so tudi določeni cilji, vodenje s cilji, vsaj na tem nivoju vodij. Pa s strokovnjakom imamo 

vodenje s cilji. In tle se seveda pogovarjamo o tem, kako je kdo kaj rešil in na kakšen način. 

Tle je mogoče možno, da bi lahko rekel, da na nek način merimo, se pravi z osebnim 

občutkom neposrednega vodje, kako je njegov podrejeni ustvarjalen. Nimamo pa nekih 

metrov, no. Se pravi, razen pri koristnih predlogih. Tle imamo, a ne. Čeprav tudi tam, pri 

koristnih predlogih. Če se spomnite, sem vam rekel, da 85 % mi merimo na občutek, na palec. 

Le 15 % večjih predlogov pa, tam kjer se da izmeriti, ekonomski učinek. Tam gremo merit, pa 

zračunat. Ker ugotavljamo, da bi za majhne predloge morali več zapravit, če bi merili. Pa še 

ne bi imeli številke. Ravno včeraj je bil direktor pri meni, pravi: »Nemci zahtevajo!«, ker so 

stalno varčevalni programi in je eno področje tudi izobraževanje na delovnih mestih (mi 

imamo zelo razdelan sistem, vam bom povedal kako), da ljudje na delovnih mestih 

napredujejo. Stalno morajo nove veščine se učit. Imamo sistem, kako se to dela, kako se meri, 

pa tako. Ampak potem oni pa hočejo vedeti, koliko je to ekonomskega učinka. To je 

nemogoče izračunat. Ampak niso srečni, če nimajo številke. Sem rekel: »Daj jim katero češ, 

men' je čisto vseeno, ker je tako lari fari to.« Mi,  zdaj smo dobili neke nove produkte. Mi 

iščemo svojo vlogo v koncernu v tem, da pridobivamo nove, bolj zahtevne produkte. Mi smo 

sedaj najdražja lokacija v koncernu. Vse ostalo po zahodni Evropi so zaprli in mi smo 

najdražji zaradi delovne sile. Ker smo tako dragi, iščemo bolj zahtevne produkte, da smo neka 

medfaza med razvojem in pa med neko utečeno proizvodnjo. Ker ko »speglamo« en prizvod v 

dveh, treh letih, lepo nam mašine vzamejo. Pa grejo mašine v Romunijo, pa tam delajo napej. 

Zato se mi borimo za razvoj, da bi dobili nekaj, kar bi bila neka večja dodatna vrednost, ker z 

rokami ne bomo mogli konkurirat. Mi imamo Mehiko, Kitajsko, Romunijo, pol smo pa mi in 

mi smo najdražji. In sedaj učenje, da lahko nov produkt delaš: kako naj zdaj zračunam, koliko 

je to prineslo? Mi sploh produkta ne bi dobili, če ne bi znali delat. To je eden izmed efektov. 

Drugič spet ne veš: danes ena delavka zboli in ni problem: druga vskoči, ker to zna. Kako 

bomo spet to izračunali? Je pa to nujno potrebno.  

 

II. TIM ALI SKUPINA 

 

1. Kako delajo člani tima: samostojno ali sodelovalno?  

 



 

Delamo v timu. Seveda rečem, ko pride do določene faze: »Zdaj pa tko: ti to pripravi, ti to, ti 

to. Pa se mi jutri dobimo skupaj.« A ne. »Preveri, kaj je s tem, kaj s tem, poskusi to, a še ta 

napaka se pol' pojavlja. Jutri se dobimo skupaj.« Na tak način. So timi, res. Vsekakor.  

 

2. Kakšni so cilji tima? So skupni ali pa ima vsak član svoje cilje? 

 

Cilji tima so skupni. Sem vam rekel, ko smo imeli tistega člana iz kakovosti, pa smo pol 

enega drugega dobili in je super funkcioniralo. Ker bog ne daj, da obdeluje svoj vrtiček. Jaz 

sem na to čisto alergičen: samo okope okoli postavlja. Čim kdo reče en stavek, ki gre v smer, 

da bi ogrozil njegovo službo, že mu zazvonijo senzorji. Pa sploh ni to pomembno. Nehajmo 

se o tem pogovarjat, a ne. Tako, da to ne.  

 

3. Kako člani tima med seboj komunicirajo?  

 

Člani tima med seboj komunicirajo, bi rekel, pri nas, izjemno sproščeno. Pri nas: 

komunicirajo neposredno, prek telefonov, prek mreže, na vse te načine. Pri nas je za vse 

delavke direktor: Janez. Ne gospod direktor. Saj, ampak ga spoštujejo, ker je dober, ker je 

pošten in ga spoštujejo. Ampak nas pokličejo kar po imenih. Saj je normalno, ko rečejo 

gospod Čujovič, ponavadi pa rečejo Vojko. Imamo zelo sproščene odnose in tako lahko, 

kadar želi, pride notri in zmoti, če res ni ne vem kaj. Nobenega problema. Pri kateremu koli. 

To imamo zelo sproščene odnose, tako da tudi, ko en tim deluje, dela zelo sproščeno. 

 

4. Kako je z dostopom do informacij v timu? Imajo vsi člani enak dostop do informacij? 

 

Informacije do timov: mi imamo, če boste šla dol pogledat, boste vidla, po tablah. Nobenih 

podatkov razen kalkulacij, pa to ne skrivamo pred nikomur. Tako, da majo dostop, samo če 

hočejo, kjer hočejo lahko dosegajo. Včasih nam še kaj preveč uide ven.  

 

5. Kako je z delom v timu: je točno določeno? So zaželeni predlogi za spremembe? 

 

To ni, da bi imeli v teh timih točno določeno delo. To se sproti dogovarjamo, čeprav imamo 

sedaj ene time, ki smo jih oblikovali za projekte. Nov produkt, pa je nekdo zadolžen. Različno 

npr. tehnolog, eden  drug tehnolog, nekaj vodja proizvodnje, vodja kakovosti. Enega 

določimo, ki je odgovoren za uvedbo ali izvedbo nekega projekta in to se vodi. Zdaj ta projekt 



 

uvajamo, ta program mikrosoftov, da prek tega, da se to vodi, ampak vsak ga pa mal' po svoje 

vodi. Odvisno od vodje. Ta formalna oblika je enaka, da lahko na enak način gledamo, pa 

opisujemo. Medtem, ko pa ta individualna nota, kako pa kdo to vodi, pa kako ta kontaktira z 

ljudmi, je pa pač odvisno od njega.  

 

6. Ste opazili, da se timi  skozi čas spreminjajo, da s časom postajajo boljši ali slabši?  

 

Jaz mislim, da so boljši. Kot sem vam rekel, da smo kakšnega zamenjali, da je boljše. Mislim, 

da imajo ljudje že tolko treninga skozi te time, da je to boljše. 

 

 

7. Za kakšne namene jih sestavljate? So to timi za reševanje različnih problemov, za 

reševanje posebnega področja?  

 

Kot sem vam že mal povedal. Pri reklamacijah je vedno, to je problem. Če je kakšen drug 

problem, glih tko. Ko je nov projekt, to ni problem, to smo vsi veseli, da smo dobili, a ne, 

ampak prinaša s sabo kup problemov, kako bomo to speljali, da bo to uspešno. Ravno jaz sem 

sedaj en projekt pripravil. Bolniško imamo visoko. Ker  pri nas skoraj ni fluktuacije, se mi 

vsako leto skoraj eno leto postaramo. Bi bilo že  samo zadržanje trenda kar uspeh. Zdaj pa so 

ženske: na Jesenicah so v glavnem muslimani, ker so iz Bosne vozili v železarno v Jesenicah 

cele avtobuse teh fantov, ki so potem ustvarjali družine in potegnili družine za sabo. In je tri 

četrt muslimanov. Tudi tle so te delavke zaposlene. In tle malo ta mentaliteta naredi svoje. 

One prvič: največji problem je to, ker ne smejo več kadit, kot bi hotele. Smo jim naredili 

kadilnico zunaj, pa en grelc, zato da tam kadijo. Ker vse kadijo. Drugo je to, da so ženske pri 

pedesetih in mislijo, da so zaključile. To je kar taka miselnost: »Jaz sem pa sedaj stara, nisem 

za nič več.« In bog ne daj, da dobi kakšno odločbo o neki stopnji invalidnosti. Misli: »Zdaj 

sem pa sploh ...« Pa ni nič takega, ampak pri pedesetih imamo s križem vsi težave, že prej. 

Tako da, jaz predlagam, da bi imeli neke bolniške time, vsak mesec. Jaz bi bil v vsakem. 

Glede na to, kaj obravnavamo, kje so tisti problemi, bi noter vključeval tiste, ki bi pregledali 

kakšne ukrepe. A je treba na delovnem mestu kaj spremenit, al' to al' drugo, tretje. Pač vse 

druge postopke, ampak to bi bili sedaj novi timi, kjer bi bil prav formaliziran tim.  

 

8. So to stalni timi ali začasni?  

 



 

Eni in drugi. Ampak, dobro: kolegij je stalni tim. Direktor ga vsako toliko skliče, imamo 

formaliziran zapisnik in tako naprej. To je tak stalni. Vsi ostali so pa več ali manj sproti 

dogovorjeni, kdo bo sodeloval. Je pa pri nas tako, da smo režijsko zelo oskubljeni in se nam 

hitro zgodi, da eni in isti sodelujejo. Pri nas nimamo namestnikov, edino vodja proizvodnje in 

ga vzgajamo za namestnika, ker je ključna funkcija. Nismo pa tako velika firma, da bi jaz 

imel lahko namestnika. Bodo pač na trgu enega pravnika ali kadrovika dobili, pa da jim bo te 

zadeve peljal, a ne.  

 

9. Kdo in kako izbira člane tima? Iz koliko članov so sestavljeni? 

 

To sem vam tudi že kar mal povedal. Zdaj, pri nas je tako: direktor je prvi in če pride problem 

preko direktorja, je  potem on tisti, ki odloči, kdo bo v timu. Ampak določene zadeve ali celo 

večina zadev pa ne gre tako, da morajo k direktorju, ampak se ustavijo na ravni, ne vem,  

vodja kakovosti in vodja proizvodnje in se zmenita, koga bosta vključila, da bodo ta problem 

rešili. Ko pa se govori o novih projektih, pa seveda smo vsi skupaj sedeli; tisti, ki bi prišli v 

poštev. Pa spet bi ena tak ad hock sestava bila sklicana, kdo vse pride v poštev, kdo sodeluje 

pri teh projektih, pa še jaz sem bil zraven, ker pri teh tehničnih ne sodelujem, pa smo se 

skupaj zmenili, kdo bo kateri projekt imel, pa kdo bo sodeloval. To se sproti dogovarjamo. 

Pomembno število članov? Do pet članov je tim učinkovit tim. Pri nas na kolegiju nas je sicer 

sedem, ker pač mora vse službe pokrivat, ampak se mi zdi, da res, če hočeš operativno nekega 

problema se rešiti, da je tam okoli pet ljudi ena taka fajn številka. Lahko so tudi trije, lahko 

tudi šest, sedem, a ne, a tle nekje, jaz mislim, da bi moralo biti. To je moja ocena. 

 

10. Kako so razdeljene vloge v timu?  

 

Vloge so pa razdeljene glede na posamezeno tematiko oziroma razlog, zakaj je tim oblikovan. 

Rekel sem vam že, da imamo različne projekte in so različni vodje. In pol so glede na to tudi 

vloge razdeljene.  

 

11. Kakšna je vloga vodje v timu? Imajo vaši timi vodjo, ki o vsem odloča, ima vodja le 

vlogo mentorja ali kako drugače? 

 

Ne, pri nas je že direktor tak, da se včasih še hecamo. Pa kaj nas to sprašuje, naj sam odloči. 

Na primer vloga krajevnega društva, al' mu damo 50 ali 100 EUR neke donacije. Pa zmeraj na 



 

kolegij prinese. Tudi tako malenkost. Saj včasih kaj večjega gre pa mimo, pa rečemo: »To 

obravnavamo, to pa nismo!« Saj se tudi to naredi, ampak v glavnem pri nas ni nekega 

avtokratskega odločanja. Najbolj je nagnjen k temu vodja proizvodnje, ampak tudi smo ga 

dali (sedaj je 60 let star) zadnja leta na cel kup seminarjev. Ravno zato, da mu to malo 

zbrusimo, a ne. In čisto fanj funkcionira. Pol spet, če ga kaj takega zagrabni, ga mal 

spomnemo v štosu ali kakorkoli. V glavnem ni. Je skupni dogovor. Tako da je bolj 

usmerjevalec, težko bi rekel, da kak tim pri nas tako dela. Zdaj, ti formalni že, taki če se 

sestane vodja proizvodnje pa njegove majstrce. Tam je jasno, da je on glavni, pa da reče, zdaj 

pa konec debate, tole naredite, tole in tole. Po hierarhiji se sestanejo. Pri timih za reševanje 

problemov, projektov pa to gre drugače.  

 

12. Kakšni odnosi vladajo v timu?  

 

Odnosi sem vam že povedal. 

 

13. Na kakšen način se rešujejo konflikti? 

 

Saj včasih tudi kakšna temperatura malo zraste, no. Ampak pol po navadi uključijo tudi 

direktorja. Direktor je pa zelo tak, da ga jaz še nisem videl, da bi ga kdo iz  tira vrgel. Vsaj tle 

se ne da, v službi, da bi on živce zgubil, da bi kaj vpil ali kar koli. Vedno hoče pomirit vse 

strani. Tako da včasih, ko si ti zagret za eno idejo, te to moti: »Kaj iščeš kompromis, to je tko 

pa tko: 100 %. Kako moreš?« Jaz sem bolj energičen, včasih se kaj a zapneva, a ne. Ker skozi 

išče neke dobre strani še tam, pa tam, pa tko. In to vlogo fajn odšpila, če do česa takega pride. 

 

14. Kako je z izobraževanjem in s spodbujanjem sposobnosti za upešnejše delo? 

 

Tle mi vsako leto naredimo kar obsežen plan izobraževanja; tako za vodstvo, kot za zaposlene 

in tle pri nas glede izobraževanja ni nikoli problem. Smo sicer naredili drevo nasledstva, kdo 

pride v poštev, zato da je mičkeno usmerjeno izobraževevanje, da ni vsi vse. Pred 15 leti, ko 

sem prišel je bila ravno ena akcija, ki so jo speljali: kdor hoče, lahko gre tuj jezik. Takrat je 

bila nemščina, ker so tle  skozi prihajali Nemci, pa kdor hoče osnove računalništva. In se jih 

je prijavilo po 70–80. Pa smo se pol spraševali. Če ima to sploh smisel. Kaj si pomagal 

nekomu z osnovo računalništva, če potem računalnika nima doma, v službi ga pa tudi ne 

uporablja. Vemo, kako je: čez en teden nimaš več pojma, kam prtisnit. Saj je fino, se marsikaj 



 

naučit in tudi podpiramo izobraževanje, ki ni direktno povezano samo z učinkovitostjo na 

delovnem mestu, ampak vsaj, da je nek efekt, vsaj da njemu prinese. No, to pa je brez veze. 

Takole malo provamo usmerjeno, ampak pri nas s to zadevno nimamo problemov. Veste, po 

drugi strani je tako, da če imaš ti tako strukturo zaposlenih, s prav preveliko željo po učenju 

niti nimaš, ker če bi imeli, ne bi bili na enki (stopnja izobrazbe). Bi že prej v šolo hodili. Ne 

pa zdaj, ko so 45 let stare ženske. Mi imamo vsega: frizerke, kuharice, pa tudi tehnike, pa kar 

koli je. Je pa fino, ker zaposlujemo težko zaposljivo delovno silo: ženske brez izobrazbe. To 

je najtežje zaposlit in tle v Jesenicah, kjer so bolj moški zaposleni, je zelo fajn, da naša firma 

pokriva ta prostor. Drugače pa imamo mi, glejte, bom pokazal, eno samo za izobraževanje, 

plan za izobraževanje. Ravno v petek na kolegiju obravnavamo plan za izobraževanje. Se 

pravi izobraževanja, tle so interna pa eksterna izobraževanja in takole plan naredimo: vodstvo, 

planska služba, finance, kakovost – po službah. Kaj predvidevamo, kaj bi šli, kdo bi, kateri 

kvartal, koliko bi to stalo. Zdaj planiramo en tak plan; 77.000,00 EUR. Zdaj moram reč, da 

bomo malček več tu noter, ker je bil razpis tri mesece nazaj za sofinanciranje izobraževanja, 

vendar zdaj se te vlade menjajo, pa to, pa vse stoji. Na koncu pa bo prišlo, zdaj pa lahko, prej 

pa ne smeš, dokler ne dobiš sklepa.  In pol na koncu moraš v dveh mesecih speljat 

izobraževanje. To je plan izobraževanja: v glavnem so to zunanji izvajalci, neki seminarji, pa 

to. Potem imamo pa mi v okviru 15. ključa akcijski plan za vsako skupino. Bom šel na lansko 

leto in pokazal, koliko so izpolnjeni akcijski plani za vsako skupino v proizvodnji. Tole so 

opravila. Imamo šifrant opravil, ki so potrebna za to, da se bo potrebno delo proizvajalo. Ta 

šifrant je živa zadeva. To je largo, računalniški program. Mora biti v šifrantu, da ga lahko 

vpišeš v to matriko. Če ga pa ni v šifrantu in se ti zdi potreben, moraš predlagat, da se ga 

vnese v šifrant in se to potem požegna in se gre v šifrant. In se tle vpiše vse naloge, ki jih ta 

skupina Lude ocenjuje, da so za letošnje leto pomembne. Tukaj pa so vse zaposlene v tej 

skupini in potem so s stopnjo od ena do štiri. Številke pomenijo: 1 = delo obvlada kakovostno, 

vendar ne dosega normativov, 2 = delo oblvlada, kakovost dosega in normativ dosega, 3 = 

obvlada, dosega normative in je tako dobra, da lahko druge uči in 4 = eksperta, daje tudi 

predloge, koristne in tako naprej.  Tako imamo stopnje oziroma nivoje znanja določenih 

veščin. Ocenjuje neposredni vodja.  In vodje napišejo recimo to: trenutno je stanje 0. Konec 

leta hočem, da pride ta na 2 in je pol v lanskem letu gor zrastla. Če kdo ni zrasel, se to takole 

vidi rdeče. Če bi dal tle 2, bi bilo to zeleno. A ne. In na ta način, ko se naredi plan, imamo mi 

tle spodaj obstoječe, plan in kakšen je procentualen napredek po teh točkah. Zahteva vodstva 

je, da mora vsaka skupina vsaj 15 % rasti imeti po teh točkah. In potem na tak način vsak 

mesec se to dela, poročajo, v akcijskih planih se to označuje.Vam pokažem plan. Tako so 



 

Lune lani delale: en cajt so se izobraževale pa pol nič, tako različno ... Tako se je odvijalo, 

kako so rasle po teh točkah. In tako se formalizira ta sistem s takim papirjem. Vodja mora to 

izpolnit. To mora podpisat on in delavec, če gre pa za stopnjo 3 ali 4, pa morata še posebej 

vodja kakovosti, pa tehnolog preverit, ali ta delavec izvaja vse tako, kot bi moral. Ker si 

najdejo bližnjice. Najdejo neke variante, ki pa ni rečeno, da zagotavljajo varen proces. Zato 

jih preverijo, da ne bi slučajno nekdo,ki je pogruntal tako bližnjico, ki lahko prenese nek 

izmet, učil naslednjega z isto napako. Zato morajo oni preveriti in se še oni podpisati gor. In 

tako ima vsaka skupina to matriko. Tisto, ki sva prej gledala in tako jih tudi vidi. Zdaj 

poglejmo recimo brizganje: ta zboli in vodja pogleda po matriki, kdo še zna in reče: »Danes 

greš ti sem.« Plus, mi jih še silimo, da imajo prav v planu (pokažem) izvajanje kroženja. 

Delavci morajo krožit po delovnih mestih. Kakor pri odbojki. En čas je na enem delovnem 

mestu, pol gre pa na drugo delovno mesto. Tako da, eno je, da obnavlja, da ne pozabi, da 

ponavlja. Plus, s stališča monotonosti je to fajn, s stališča zdravja, da ne dela enih in istih 

gibov, s stališča spoštovanja dela drugega, ker vsak svoje delo ceni: »On skozi sedi, jaz pa 

moram stat pri stroju.«, pol se pa zamenjata. Pol je pa obratno: »Tamle se mal razgiba ko 

stoji, jaz moram pa tu sedet, pa me vse boli, hrbet.« Zato imamo tako narejeno. Ena pa pol 

menjave na delavca vsako četrtletje. Se pravi šest menjav na leto. Menjava pa pomeni, da vsaj 

en teden dela na eni operaciji, pa ji štejemo zamenjavo: 7 x na leto v povprečju. To se 

spremlja, jaz iz programa takoj vidim, ali je tako ali ne. Jaz lahko rečem, da en delavec(ka), ki 

si ga z liste izberem in mi pokaže, da ta delavka ima ta znanja, kdaj jih je pridobila in kakšno 

stopnjo ima. To so znanja, to so šifre iz šifranta in kdaj je pridobila to znanje, pa kakšno 

stopnjo ima (1, 2, 3 ...). Tako da ko pride na stroj,  imamo stalno presojanje. Pa pride Toyota, 

pa presodi, kaj je to en proces. Brez napak. A je delavec usposobljen? Kdaj ste ga naučili? 

Majster tole klikne dol, pogleda in reče: »Evo ta delavka je ta pa ta, je usposobljena takrat pa 

takrat«. Če je problem potrdilo, lahko takoj sprintamo skeniran dokument. Ko bo torej 

delavcu s potrdilom vodja priznal znanje, ga bo nesel v kadrovsko, kjer ga bodo skenirali in 

pripeli v program in imamo dokaz. Prej sem omenjal kroženje. Poglejmo na primer zadnje 

četrtletje. Kroženje se tudi vidi in imamo pri mojstrici xy, da so v povprečju 2,63 kroženja na 

leto in po posamezniku koliko. Ta je na petih strojih delala, Če gre samo na drug stroj, se ne 

šteje kot menjava, če z istim znanjem pokrivaš več strojev. Za to mora biti, če je delala na 

petih različnih znanjih. Ta je na treh, ta na dveh. Točno se vidi, koliko je kdo krožil. 

 

 

III. KREATIVNOST V TIMU 



 

 

1. Je ustvarjalen dosežek praviloma sad le enega člana ali vseh?   

 

Vseh.  Ravno zato, ker se to dogaja zelo sproščeno, nihče se ne skriva, da bi rekel: »Ne bom, 

da mi ne bo nerodno, da se mi bo smejala«. Pa se kateremu včasih smejimo, a ne.  Ampak to 

ni slabo namerno, ni nobenega straha butnit tudi kakšno. Jaz sploh, če na tehničnem področju 

rečem: »Poslušte, saj vas poslušam, ampak ne se mi smejat, meni pa tole ne gre skupaj.« Pol 

pa včasih imam jaz eno tako, ko rečejo, saj res. Zato ker gledam čisto drugod, tako da je prav 

fajn. 

 

2. So člani tima ob večjem številu informacij bolj kreativni? 

 

To bi pa težko rekel. Preveč informacij ni fajn. To smo gledali ravno pri teh 15-ih ključih, 

kako imajo Japonci. Oni imajo toliko podatkov, da jaz mislim, da nimajo pojma. Preveč. Kot 

imamo mi zakonodajo prenormirano. In med to zakonodajo se znajti. Jaz kot pravnik imam 

določene probleme, če delujem že na področju, ki ga bolj poznam. Že samo na prometu 

imamo štiri različne predpise, prej je bil en zakon, zdaj so 4 različni in to vse moraš 

obvladovat med sabo, videt povezanost in je pol problem. Seveda, kdaj pa je dosti informacij, 

je pa težko reč.  

 

3. V kakšnem vzdušju so člani najbolj kreativni? 

 

Tako kot sva govorila. Če je to sproščeno, če je tudi malo humorja notri, če ni neke panike. 

Malo pritiska pa mora biti. Vsaj jaz ga rabim. Jaz sem že rekel, da sem pol črnogorske krvi in 

brez pritiska bolj malo naredim. Malček moram imeti nekaj pritiska. 

 

4. Kakšne metode za razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti uporabljate? 

 

Poleg tega – ta sistem koristnih predlogov je že eden za spodbujanje ustvarjalnosti. Tle imamo 

nagrade, trudimo se zelo tudi s seminarji pa z vsem tem, da bi ljudi pripravili do tega, da je 

pohvala najcenejša pa zelo učinkovita motivacija na teh višjih nivojih in moram reči,  da to v 

glavnem kar gre. Ko papir prineseš direktorju, pravi: »O, hvala!« Pa je vsak mesec papir. 

Tako da nam to kar gre. Lahko bi jih bilo še več, no. Potem seveda, ker mi spremljamo in 

imamo drevo nasledstva in imamo napredovanja, je tudi napredovanje eno izmed motivacij. 



 

Čeprav imamo majhne možnosti za napredovanje. Pa izobraževanje, to da, če ima kdo kakšno 

željo ali kar koli, da mu to omogočimo. To je tudi, se mi zdi, motivacija za razvijanje 

ustvarjalnosti. (Kaj pa nevihta možganov?) Nevihta možganov se stalno dogaja. Čim je tim, 

saj ni treba niti listkov, da je to ta pravi brainstorming: vsak svoje pove, kaj misli. Včasih pa 

tudi uporabljamo te table pa listke, včasih sem jaz to zelo forsiral, ker me je navdušil ta v  

Simensu v Ambergu sem šel sistem koristnih predlogov gledat, pa je bil Peter Hierl, ki je tudi 

po Sloveniji nekje predaval. On je imel sisteme s panoji in je vse z listki delal, cele delavnice. 

Fajn je bilo to, boljše kot računalniško, ker je vse od celega tedna gor ostalo. Na ekranu ni 

tako pregledno, kot to: »Glej tle smo tak sklep sprejeli!« in se mi zdi tako delo s temi listki 

kar v redu. Včasih, ko nastane kak problem, gremo po tem principu. Pa napišemo teme. Pol pa 

rečemo: zdaj ima pa vsak 10 nalepk – pik, pa naj te glede na težo te nalima na posamezen 

problem. Kako on ocenjuje kakšen problem, je to za nas pomembno. Tako vidimo, katerega 

problema naj se najprej lotimo. Ne vse naenkrat. Tako kdaj delamo. 

 

5. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši dejavnik za ustvarjalno razmišljanje tima? 

 

Jaz mislim, da mora biti predvsem jasno, zakaj je tim ustanovljen, kaj je njegov cilj, pa da 

smo res, če je ta prava pripadnost k firmi, da smo k temu cilju potem usmerjeni. Ne da imamo 

neke svoje mini ciljčke vmes. Da nismo skupina na turističnem izletu: en bi rad videl 

sinagogo, en bi rad šel nekaj dobrega jest, en bi rad šel na fuzbalsko tekmo,  pa vsi smo na 

izletu, ampak da bi radi vsi isti cilj. To se mi zdi. 

 

6. Na osnovi česa lahko trdite, da so vaši timi bolj ustvarjalni, kot pa če bi delal vsak 

posameznik samostojno? 

 

Jaz preprosto v to verjamem. Sploh si ne znam predstavljat, kako bi rešili drugače. Če bi 

vodja kakovosti rekel: »Tu je tale reklamacija. Zdaj se bom pa usedel, pa bi rekel zdaj naprej 

je to tako za narediti!«, pa bi dal nalogo proizvodnji: »Od zdaj naprej boste tako delali.« 

Potem bi pa vodja proizvodnje ugotovil, da tako tehnologija to ne omogoča. Zato se je treba 

skupaj vsesti, pa skupaj to delati. Jaz moram reč, da marsikdaj pri kakšni stvari raje sam 

delam. Bom dal banalen primer: je bila ena pedesetletnica za narediti, pa smo se kolegi dobili 

v gostilni, kaj bomo naredili in sem jih poslušal. Vsak je imel idejo, kakšen program bi 

naredili tistemu, ki bo imel petdeset let. In ko to poslušaš, sem si mislil: »Madonca, iz tega ne 

bo nič. Čez 14 dni pa mora biti. Se mudi.« Takrat zna tim malček potegnit zadevo, če pa se 



 

odloči, kar je, je. Ni pa rečeno, da je najboljše. Takrat sem jaz rekel: »Lejte, te pa te ideje se 

mi zdijo fajn, a se strinjate, da jaz sam nardim, pa ko bom naredil, vam bom predstavil in 

bomo videli.« In smo tako naredili, pa je bilo to fajn. Ni pa rečeno, da če bi skupaj sedeli, bi 

še kaj pogruntali, ampak se mi zdi, da če si pod nekim časovnim pritiskom, da zna tim včasih 

bit mal problem. Pri taki zabavi, kot sem prej rekel, je malo težje ta skupni cilj opredelit. Jaz 

sem izhajal iz tega, da je smisel programa, da je zabaven. Lahko se greš neke telesne 

spretnosti, kot se grejo pri Emeršiču (Minuta do zmage), ampak redko od tistih je hecen. 

Zanimivo je zato, ker je denar odzadaj. A bomo uspeli dobiti 30.000,00 EUR?  Kot je poker 

čisto brezvezna igra, ampak če je denar odzadaj, pa rata zanimiva igra. Mi smo se včasih šli 

vsaj za fižolčke, vžigalce kot otroci. Če ne, je pa brez veze. Če pa odzadaj visijo tisoči evrov, 

pol pa čisto drugače rečeš: »Dvigam.« 

 

 



 

PRILOGA 3: OŠ KOPER 

 

I. KREATIVNOST – USTVARJALNOST (OŠ KOPER, 21.02.2012) 

 

1. Koliko je kreativno, ustvarjalno mišlenje v vašem kolektivu pomembno? 

 

Kar se tiče šole, mislim, da je ustvarjalnost – kreativnost eno od gonil in je po mojem kar 

precej visoko v rangu ciljev, ki si jih postavljamo: bodisi v kolektivu, bodisi pri učencih. Če 

gledamo s strani učencev, je ustvarjalnost tista zadeva, ki nas pelje vedno v novo iskanje, v 

nove vsebine. Pri učiteljih pa tudi: recimo pouk postavit v pestro delo, v drugačne oblike, 

prilagojene sodobnim generacijam. Tako da smo vedno na preži z ustvarjalnostjo. 

 

2. Ali merite ustvarjalnost? Kako? 

Tudi. Recimo, gledano skozi naše delo kot učitelji, se ustvarjalnost vkomponira tudi v cilje, ki 

so ocenjeni. Pri učencih, če gledam to, kako mi ustvarjalnost vzbujamo pri otrocih in kako z 

otroki, potem to evalviramo, koliko so bili kreativni, koliko so bili drugačni od 

konvencionalnega, koliko so bili divergentni, recimo. To se vse meri.  

Pri kolektivu je uspostavljen sistem, recimo z zornega kota vodstva. Z zornega kota vodstva je 

vzpostavljen sistem evalvacije učiteljevega dela, tako da se tukaj meri njihovo ustvarjalnost in 

kreativnost. Jaz imam recimo hospitacije, ki so redne, izredne in grem vsake toliko k 

učiteljem k pouku in preverjam in se pol z njimi tudi pomenim, kakšne oblike, metode 

uporabljajo, koliko so inovativni pri tej zadevi, koliko so prilagodljivi, ustvarjalni. Pač ure 

pouka so lahko čisto klasične, lahko so pa tudi vperjene v sodobnost, v uporabo novih 

tehnologij in v takem ustvarjalnem duhu tudi pripravljene. To se meri, ja. 

 

 

II. TIM ALI SKUPINA 

 

1. Kako delajo člani tima: samostojno ali sodelovalno?  

Mi imamo na šoli vsaj nekaj stopenj timskega dela. Ena, in to je tista primarna, je timsko delo 

med učitelji, ki recimo vstopajo v isti razred, v isti oddelek, skupaj delajo. Primer: v prvem 

razredu sta učiteljica razrednega pouka, drugi učitelj razrednega pouka plus še recimo učitelj 

športne vzgoje ali pa učitelj glasbene vzgoje, ki vsi trije istočasno delujejo tudi pri eni uri. In 

oni se morajo timsko dogovoriti, kdo bo kaj imel, kako bodo vodili uro, katere sekvence bo 



 

kdo vodil, kako si bodo med seboj pomagali, kdo bo kaj opazoval znotraj procesa; tako, da se 

morajo dogovarjati timsko.  

Drugi nivo timskega deka je strokovni aktiv: imamo učitelje, ki se povezujejo v strokovni 

aktiv. Recimo aktiv prvega razreda strokovnih učiteljev, strokovni aktiv drugega razreda, 

strokovni aktiv učiteljev matematematike, ki jih je šest recimo, strokovni aktiv učiteljev 

angleškega jezika, kjer jih je pet. Pa narovoslovci se združujejo v strokovni aktiv in tej timi – 

to so dejansko timi – imajo nalogo načrtovat pouk, sledit učnemu načrtu, sledit nekim 

predpisanim potem, ki jih imamo s strani ministrstva predpisane in zraven razvijat še razne 

dejavnosti, kot so interesne dejavnosti, nadstandardne programe, neobvezni učni program: 

recimo šola v naravi in tako naprej. Za vse to je treba dogovarjanje, usklajevanje, tudi med 

seboj. To je ta drugi nivo. Strokovni aktiv. Se pravi strokovni aktivi so aktivi, ki imajo pod 

sabo neko stroko, neko predmetno področje.  

In na koncu imamo še tretji nivo timskega dela: oddelčne učiteljske zbore, kar pomeni, da so 

vsi učitelji nekega oddelka, ki se morajo usklajevati v svojem delu. Recimo v 6. a uči 11 

učiteljev in vsi ti morajo vedeti – ker imajo opravka z istimi otroki – kako si bodo organizirali 

delo, kdo bo kje, kaj. Kako eden dela, kako drugi dela.Tako da v bistvu je to ta tretji nivo in 

zraven tega oddelčnega učiteljskega zbora je še kompleten učiteljski zbor, kar pomeni 

usmeritev zavoda, usmeritev šole, vlaganje v izobraževanje. Recimo, če se mi odločamo kot 

celoten tim šole, celoten kolektiv, da se bomo v nekem letu podali na izobraževanje za 

dvigovanje samopodobe otrok ali pa svojih lastnih, a ne, potem je to recimo ena odločitev v 

širšem timu. Tako da so trije nivoji: 

a. operativni v oddelku, 

b. strokovni v strokovnem predmetnem področju in  

c. najvišji strokovni, kjer tudi organsko delujemo: kot organi v smislu oddelčnega 

učiteljsklega zbora ali pa kompletnega učiteljskega zbora. 

 

2. Kakšni so cilji tima? So skupni ali pa ima vsak član svoje cilje? 

 

Znotraj tima se vedno dogajajo vse tiste vloge, ki jih tim tudi ima. Vsak tim je sestavljen iz 

različnih oseb, ki po svoje funkcionirajo znotraj tima. Imaš nekoga, ki je zelo priden in ki vse 

napiše. Imaš nekoga, ki recimo zelo nerga, pa je zmeraj nezadovoljen, pa on bi še to, pa bi še 

uno. Potem imaš nekoga, ki samo opazuje, ki je bolj tak umirjen, pa naredi vse kar se 

dogovorijo, ampak ni samoiniciativen. Tako, da v tam kontekstu so tudi timi tako 

organizirani, da se med sabo ti ljudje dogovorijo kaj, katere cilje si bodo postavili, potem jih 



 

sicer realizirajo. So pa cilji usmerjeni vedno v stroko in v lasten razvoj. Če recimo gledamo en 

operativni cilj strokovnega aktiva: si postavi cilje kako vodit pouk, kako imet organizirano 

neko dejavnost nekega predmetnega področja, recimo matematiko od prvega do devetega 

razreda. Po drugi strani pa, kako se bojo oni profesionalno razvijali: na katere seminarje bodo 

šli letos, kaj bojo še pogledali, katere projekte se bodo lotili. Ne vem: recimo koga bojo 

povabili še kot partnerja zraven, kakšno drugo šolo, kakšno drugo državo, šli kaj pogledat. V 

glavnem si tako strukturirajo cilje. Ima pa vsak član tima tudi svoj cilj znotraj, seveda. 

Normalno, ne. Če recimo, se reče, da se bojo v nekem letu ukvarjali s cilji izobraževanja, ki 

bodo šli v, reciva, oblikovanje samopodobe otrok, si zna nekdo znotraj tega cilja postavit tudi 

svoje prioritete in svoj cilj. Tako da mislim, da so na vseh nivojih zastopani ti cilji – in na 

skupnem in na posameznem. Je skupen in znotraj je strukturiran tudi cilj posameznika: če ne, 

se ne bi videl notri. So pa zelo različne osebe. Zato si pa tudi postavijo različne cilje; ne vem, 

nekoga nekaj ne zanima, zanima ga samo globalni cilj, drugega pa znotraj tega globalnega 

zanima še nekaj ekstra zase.   

 

3. Kako člani tima med seboj komunicirajo?  

 

Imamo formalne in neformalne sestanke. Formalni sestanki so recimo tisti, ki so nekako 

periodično zabeleženi. Imamo recimo aktive, sestanke aktivov učiteljev, imamo sestanke 

oddelčnih učiteljskih zborov, konference, dnevno se dobivajo tisti, ki poučujejo v enem 

oddelku, recimo v prvem razredu. Recimo, učitelji se dnevno dobivajo, da potem 

skombinirajo za naslednji dan ali pa za naslednji teden kakšne dejavnosti, kadar gre za kakšne 

športne dneve ali pa kakšne posebne dejavnosti, se itak potem medresorsko združijo in imamo 

pol eno tako širše zastopano skupino ljudi: interdisciplinarno, rečemo mi. Ne vem, kako so to 

drugi izrazi, recimo v gospodarstvu, ampak mi se dobivamo tako, da se povežeta recimo 

matematik, zgodovinar in računalničar, ki nimajo praktično nič skupaj, kjer gre za neko 

interdisciplinarnost, ampak na koncu koncev dobijo neke skupne cilje in potem to tudi 

udejanijo. Se pravi: formalni in neformalni. Formalni so v smislu sestankov, neformalni so pa 

v zbornicah dnevno skupaj, načrtovanje in tako naprej. 

(Dodatno vprašanje: komunicirajo le s pogovorom ali tudi preko elektronske pošte.) 

Absolutno vse možnosti komunikacije so: preko maila, preko elektronske pošte, tudi pisno, 

formalno na sestankih ... 

 

4. Kako je z dostopom do informacij v timu? Imajo vsi člani enak dostop do informacij? 



 

 

Kakšnih informacij, katerih informacij? (V zvezi s cilji tima.)  

Ja, ja. Vsi enako. Ni omejitev. 

 

5. Kako je z delom v timu: je točno določeno? So zaželeni predlogi za spremembe? 

 

To je povezano s prvim vprašanjem. Naše delo je vedno usmerjeno v čim boljše. Tako da 

predlogi, ki padajo v tem kolektivu – jaz še nisem videl, da se bi kdo kakšnemu predlogu uprl 

in da bi se jih/ga pokopalo. Ne, da bi to bila celo neka uzanca, obratno, zaželeni so. Še vedno, 

kadar so se pojavljali so bili ne samo pol na koncu tudi podprti in v večini realizirani, 

spremenjeni, dodelani, porihtani, ker predlog je predlog, potem se pa ga razvije. Ampak bolj 

je pravilo, da so slišani, kot ne. To je taka značilnost tega našega kolektiva. Na začetku sem se 

malo bal, ker mi smo mlad kolektiv. Mi smo 5 let stari, no, sedaj smo šli v šesto leto in sta tu 

dve kulturi se združili. Dva različna, če gledamo tako, dva različna večja tima, učiteljska. In je 

bilo težko na začetku videti, kako se bodo te stvari kresale med sabo, ker gre za dva različna 

stila, dve različni kulturi življenja na dveh šolah. In moram prav pohvaliti, kako se je ta 

zgodba obrnila v teh petih, šestih letih nekaj skupnega, tako da je prva liga.  

 

6. Ste opazili, da se timi  skozi čas spreminjajo, da s časom postajajo boljši ali slabši?  

 

Naše pedagoško delo je vedno naravnano v pozitivno. Tudi sami med sabo se gradijo ti timi 

tako, da so vedno boljši. Jaz ne poznam šolskega sistema oziroma šole, zavoda, 

izobraževalnega zavoda, da bi imel neko recesijo ali pa regresijo na področju skupnega dela. 

Kvečjemu se stremi za vedno bolj organiziranim skupnim delom, ki zajema vedno širšo 

množico ljudi in vedno bolj interdisciplinarno. Recimo povezave, kot sem že prej omenil, 

med aktivi naravoslovcev in družboslovcev. Med timom naravoslovcev in timom 

družboslovcem se iščejo tudi v medpredmetnosti, v kombinaciji pouka, tako da videvam, da 

se to razvija samo navzgor. Po mojem se ne bo nikoli navzdol pri šolah. Tista šola, ki se bo 

razvila timsko navzdol, je obsojena na propad. Lahko samo crkne. 

 

7. Za kakšne namene jih sestavljate? So to timi za reševanje različnih problemov, za 

reševanje posebnega področja?  

 



 

No, posebnega področja zagotovo. Tako kot sem prej omenil, imamo po posameznih 

predmetnih področjih time oblikovane. Potem imamo pa tudi projektne time. Recimo, pri nas 

smo se v zadnjih treh letih zelo intenzivno ukvarjali z delom z migranti, ki prihajajo iz 

različnih držav in nimajo pojma o slovenščini in so vključeni v slovensko šolo. In smo si 

oblikovali en tim – to je samo eden od mnogih projektov, ki tečejo, ne, na naši šoli – ki je 

zajemal kar šest partnerskih šol tle na obali: Izola, Piran, mi smo bili poslovodeči partner. 

Smo za to dobili tudi neka določena sredstva s strani ministrstva preko evropskih strukturnih 

skladov in socialnih skladov. In smo bili prav primorani timsko, projektno timsko 

funkcionirat na tem projektu, ki nas je vzel za leto in pol. No, taka sestava tima, taka naloga 

tima, daje še eno posebnost, tudi drugačen pogled, drugačno ciljno naravnanost tima. Ampak, 

ja: so sestavljeni lahko čisto operativno, zato da funkcioniramo kot zavod, čisto iz dela. Lahko 

pa so sestavljeni kot projektno, občasno, za krajša obdobja, leto, dve leti. In ti timi potem tudi 

delujejo ali vplivajo na delo celotnega zavoda, tako da s svojimi cilji, ki so jih dosegli s 

svojim delom, svojimi raziskavami naredijo kakšno revolucijo potem tudi znotraj ostalih, že 

delujočih ali konstantnih nalog, ki jih imamo. Ne vem, če sem jasen?  (Ja, ja, super.) 

 

8. So to stalni timi ali začasni?  

 

Oboje. 

 

9. Kdo in kako izbira člane tima? Iz koliko članov so sestavljeni? 

 

Tudi tukaj je zelo različno. Velikokrat je recimo: timi, ki so sestavljni po stroki, učiteljice in 

učitelji posameznih predmetnih področij, posameznih oddelkov so sestavljeni iz same narave 

dela. Recimo, ne vem, nekdo pade v prvi razred kot učitelj in postane del tima učiteljic prvega 

razreda. Tu nimaš kaj dosti zbirat, a boš član al ne boš. Tako da nekateri timi so sestavljeni iz 

samega dela. Tudi recimo učitelji, učiteljski zbor nekega oddelka so pač člani vsi tisti, ki so v 

tem oddelku in tu ni izbire. So pa timi, ki nastanejo na projektih prepuščeni svobodni 

odločitvi in nekim motivacijam posameznikov, da v te time vstopijo. Recimo, če se da 

projekt, ne vem, skrivnostni kovček, kjer gre za medgenaracijske odnose, kjer se recimo 

starejši ljudje, nonoti in none družijo z našimi prvošolci in drugošolci in se obiskujejo, hodijo 

recimo te none k nam, pa pripovedujejo pravljice, pa imajo neke vrste nekega varstva ali pa 

neke dejavnosti. In ti naši otroci obiskujejo njih. Za tak projekt in za tako čisto operativno 

delo na tem medgeneracijskem polju je potrebno, da se odločijo tisti, ki vstopajo z naše šole v 



 

ta projekt. Se morajo odločiti po neki lastni motivaciji. Niso vsi za to in zato je čisto odprt 

sistem. Kdor želi v to zgodbo vstopit, ki jo je nekdo injiciral, se lahko priključi. In naenkrat se 

tam okrog tega, ki je to zgodbo iniciiral, zbere en kup ljudi: pet, šest, deset, ne vem koliko, ki 

jim postane ta interes skupen, ki se razvijejo v neko skupino, ki to razvija in ki postanejo neke 

vrste tima. In takih projektov je ogromno. Tako da jaz mislim, da je polovico našega dela, 

zlasti tistega bolj raziskovalnega, bolj inovativnega, bolj ustvarjalnega, nastane na timih, ki se 

oblikujejo na motivacijo, prostovoljno, na motivacijo posameznikov.  

 

10. Kako so razdeljene vloge v timu?  

 

Ma oni si jih sami razdelijo. Na nek način so razdeljene po karakterju, po osebnostih ljudi, ki 

vstopajo v ta tim. Vedno se najde nekdo, ki je mogoče spretnejši v zbiranju korespondence, v 

recimo beleženju stvari in nekako ta poskrbi, da je vse popisano, vse porihtano. Drugi recimo 

je ustvarjalen v smislu novih idej, pobud in tako in ga imajo tudi kot takega in mu rečejo 

recimo: »Dej, boš ti, daj sugeriraj, kaj bi in bomo mi pogledali pol, koliko se to da.« in tako 

naprej. Pol imaš take, ki so vedno mal skeptiki. Tako kot sem rekel, te vloge se na nek način 

razdelijo po osebnosti in tudi po interesih, ki jih ti ljudje, ki vstopajo v tim, imajo. Kjer se kdo 

vidi, da je nekje lahko močno koristen, tam se tudi potem postavi. 

 

11. Kakšna je vloga vodje v timu? Imajo vaši timi vodjo, ki o vsem odloča, ima vodja le 

vlogo mentorja ali kako drugače? 

 

Zelo različno je. V strokovnih aktivih je vodja aktiva postavljen zato, da je sklicatelj tima, da 

recimo napiše zapisnik, da poskrbi za to, da so potem cilji, ki si jih zastavijo v svojem delu, 

realizirani. In ta ostaja kot vodja aktiva skozi eno šolsko leto, potem se pa oni sami med sabo 

odločijo, kdo bo naslednje leto vodja. Nikoli ni vodja diktiran s strani vodstva, ampak vedno 

si ga zberejo ti timi, te skupine same. Obstaja neke vrste kroženje: »Jaz bom letos, ti boš 

drugo leto.«  Ker gre mal za odgovornosti, gre tudi za take strokovne kompetence, ki so 

potem tudi strokovno odgovorne. Če recimo strokovni aktiv odloči, da bojo v naslednjem letu 

pri matematiki uporabljali učbenik po ne vem komu (kateri učbenik), to drži. In potem se 

noben starš, noben učitelj, noben ravnatelj, nihče se ne more temu upret. In vodja tega 

strokovnega aktiva je kompetenten in je tudi odgovoren k tej odločitvi za celoten aktiv in jo 

mora znati tudi zagovorit in jo tudi zapiše kot sklep in tako naprej. Ampak jo mora znat tudi 

zagovorit. Tako da oni si vodje izbirajo sami, več ali manj in ene kompetence znotraj tega si 



 

potem tudi naložijo nase. Tej projekti, ki nastajajo, mi smo jih imeli recimo v teh petih letih 

po mojem kakšnih dvajset. To so zelo močni projekti, ki sežejo v stroko, v raziskovanje, v 

razvijanje nekih novih oblik dela. Ti tečejo v prvo vprašanje: v ustvarjalnost, v kreativnost, v 

drugačnost v našem procesu. Kadar se govori o projektu, je po navadi vodja tisti, ki iniciira 

idejo. Recimo, če nekdo pride na konferenco in reče recimo (si zmišljujem): »Glejte, mi bi 

drugo leto radi naredili na področju poučevanja matematike nek nov pristop, ki bo v večji 

meri uporabljal novo informacijsko komunikacijsko tehnologijo.« Recimo in: »Bi kdo prišel v 

ta projekt z mano?« V tem se že postavi kot vodja in je potem tudi zabeležen v naših načrtih. 

Tak projekt opredelimo, mu opredelimo cilje in zabeležimo vodjo in vse tiste člane tima, ki so 

noter. Tak vodja je potem tudi idejni vodja. Ni samo formalni vodja, kot recimo pri aktivih, 

kjer se vodstvo sformalizira na zapisništvo, na sklicevanje aktivov in tako naprej. Tukaj je 

tudi idejni vodja. Tukaj je on tisti, ki daje moč, zagon, novostim, vsebinam in stroki. Ma, 

različni tipi so teh vodij. So taki formalni pa so tudi taki, ki so ustvarjalni, ki okrog sebe 

zberejo svojo ekipo in so nekako liderji znotraj. Ampak so pa kredibilni. Eni in drugi. Ko je 

enkrat postavljen vodja, aktiv recimo temu vodji tisto leto zaupa. Ni da bi bilo kakšnih ribarij 

notri, ali kaj takšnega. In tisti, ki pa recimo vstopajo v nek projekt, se pa itak že naslonijo 

okrog njega v smislu:  »Saj ti bomo pomagali, bomo s tabo, bomo razvijali, jaz lahko naredim 

to, jaz lahko naredim to, ampak ti boš pa peljal zadevo!«, a ne. Tako da imajo to kredibilnost, 

imajo to veljavo. Že v sami sredini jim zaupajo. Mi pa tudi. Vodstvo to spremlja, gleda, vidi , 

beleži, evalvira. Naredi poročilo vsako leto. Tudi o realizaciji projektov posameznih, o 

realizaciji aktivov, o vseh teh stvareh. Mi vse letno to spremljamo, evalviramo, seveda. In 

potem naredimo tudi zapise o tem, koliko smo bili uspešni, kam smo pripeljali stvar, kakšen 

je bil vpliv. 

 

12. Kakšni odnosi vladajo v timu?  

 

Pozitivni. Ne vedno. V smislu osebnih stikov pozitivni. Kar se tiče pa strokovnih mnenj, se pa 

krešejo. Tu in tam se ljudje tudi odločajo med črnim in belim na koncu koncev, pa sta lahko 

obe opciji dobri. Tako da kar se tiče stroke, so kritični med sabo, ker ge tudi za isti rang ljudi. 

Ni tle neke podrejenosti: »A, kar boš rekel ti, bo v redu.« Ne, ne, ne. Vsak ima svoje mnenje. 

Kar se stroke tiče zagotovo, se velikokrat ujamejo ta mnenja. Ko se ujamejo, grejo naprej po 

neki poti, ko pa se ne ujamejo, so pa po navadi vzvod novostim. To je dostikrat opaženo. Če ti 

dobiš tim, v katerem pet ljudi enako razmišlja, ni napredka. Če dobiš tim, kjer sta dva ali pa 

tudi, če je samo eden, ki razbija škatle v smislu stroke in vsebin. Ne v smislu osebnosti. Še 



 

vedno grejo lahko na kafe pol in se imajo strašno lepo in grejo na izlet in kaj jaz vem kam. V 

smislu vsebin:  potem se zna zgodit kaj ustvarialno boljšega, močnejšega, drugačnega, 

obrnjenega. 

   

13. Na kakšen način se rešujejo konflikti? 

 

To so strokovni konflikti. Konliktov jaz v petih letih tukaj nisem zaznal. Konflikte mi 

zaznavamo med starši in učitelji. Med učenci in učitelji ni konfliktov, ker kakršni koli so, so 

rešljivi, ker gre za pozicijo nadrejenosti in podrejenosti. Medtem ko med starši in učitelji so 

pa te relacije mal drugačne. Gre za konflikt med laično in strokovno javnostjo in ta konflikt je 

lahko veliko krat čuden. Taki konflikti so na šoli. Medtem ko pa gre znotraj tima za delo in za 

opravljanje nekih nalog, nekih konfliktov ni, da bi rekel konfliktne situacije. So pa, če to 

lahko smatramo kot konflikt, medgeneracijske razlike zelo močne. Recimo se pojavi skupina 

starejših učiteljev in skupina mlajših učiteljev in morajo biti vsi skupaj v enem aktivu. Recimo 

slavisti. Imaš dva, tri slaviste, ki so na primer po petintrideset let že slavisti. Petintrideset let 

službe imajo že za sabo. In imaš take, ki so prišli včeraj, ki imajo štiri leta delovnih izkušenj. 

Med njimi je svetovna razpoka, če tako pogledamo. In v komunikaciji in v informacijskem 

dojemanju informacij in sistemu na primer uporabe tehnologij in kaj jaz vem česa. In zdaj 

kakšen krat med temi nastanejo neke vrste konflikti, ampak vedno v smislu stroke. Nikoli ne v 

smislu osebnih zamer ali pa kaj takšnega in tam se potem vaga, kaj je boljše: tradicija ali nova 

obcija. In šolstvo je itak en poseben sistem, da mnogokrat tradicija tudi z nekimi novimi 

prijemi ostaja v sistemu. Ker je pač sistem tako zgrajen. Tak vojaški sistem šole imamo mi.  

 

14. Kako je z izobraževanjem in s spodbujanjem sposobnosti za upešnejše delo? 

 

Če tega ne bi imeli na šolah, bi crknili. Tako, kot sem že za eno zgodbo povedal. Mi imamo 

letno organizirano in načrtovano izobraževanje za vse zaposlene. V veliki meri so to skupna 

izobraževanja. Dobro tretjino, če ne celo več, pa si učitelji in zaposleni izbirajo izobraževanje 

sami. Zdaj, kaj to pomeni izobraževanje: mi imamo po kolektivni pogodbi pet delovnih dni na 

leto pravico do izobraževanja. Mnogo učiteljev izkoristi teh pet dni. Se dobivajo na raznih 

študijskih skupinah, se dobivajo na izobraževalnih seminarijh, ki so dvo- ali tri dnevna. 

Strokovno: recimo tisti, ki učijo slovenščino se dobijo na slovenističnih dnevih, grejo na 

kakšen seminar za razvijanje jezikovnih spretnosti, branja, pismenosti ali pa takih stvari. 

Potem si določamo seminarje in izobraževanje znotraj zavoda, da  recimo damo vsako leto 



 

težo nečemu. Metodam in oblikam dela pri vzgojnem delu z učenci ali pri, tako kot sem prej 

povedal, pri oblikovanju samopodobe otrok in dvigovanju te samopodobe. Tako da teh 

izobraževanj je ogromno. Zdaj kar se tiče izobraževanj za timsko delo, jih prav takih, da bi jih 

zdaj v zadnjem času imeli, jih ni. Smo jih pa v letih mogoče deset, petnajst let nazaj imeli kar 

precej. Mi smo obdobje timskega dela dali že skozi. In priprave učiteljev na timsko delo. Res 

pa je, da prihajajo vedno novi in mogoče, da bi se tudi njim dalo kaj takega povedat. Samo so 

ti mladi dosti bolj usposobljeni delati skupaj in delat v timih, kot so bili recimo prej. Današnja 

družba je bolj usmerjena v to, da se dela v skupinah, kot je recimo bila prej. Prej so bili 

učitelji dost rigidno sami v oddelku in v razredu s svojimi otroki: »Ck, ck: to je moj vrtiček in 

pika.« Ene dvajset let nazaj se je začelo to razbijat, se je začelo govoriti o timskem delu, 

medpredmetnem načrtovanju, skupnem iskanju ciljev in zastavljanju ciljev. Takrat je bilo 

ogromno seminarjev na to temo. Sedaj jih ni več toliko. So pa ostali. Izobraževanje, bogvari, 

da ga ne bi bilo.  Mi smo dolžni se izobraževat. Moraš vedet, da imamo recimo učitelje, ki se 

starajo in vsako leto na novo dobijo enako staro generacijo. Se pravi, vsako leto so eno leto 

dlje od generacije, ki jo dobijo. Recimo tisti, ki učijo v četrtem razredu. Letos, recimo, če je 

mlad učitelj, je razlika med njimi 10 let. Če je starejši učitelj je razlika med njimi 40, 50 let. 

Mislim, to so pa že ogromne razlike, ne. Zato se morajo ti učitelji v četrtem razredu vseskozi 

izobraževat, da so te razlike miselno, čustveno in metodično, didaktično čim manjše. Tudi če 

se jaz staram, se moram novi generaciji četrtošolcev, ki mi prihajajo, znati približati, znati 

ujet. In zato rabim neke nove spretnosti, neka nova znanja, neka nova izhodišča, ki mi jih dajo 

recimo tudi na izobraževanju. 

 

 

III. KREATIVNOST V TIMU 

 

1. Je ustvarjalen dosežek praviloma sad le enega člana ali vseh?   

 

V timu? Zlo si ga radi podelijo. Ko enkrat dosežejo nek cilj, se ne tolče po prsih samo eden, 

se izloči, gre naprej in kriči, da je on to dosegel. Ne, ne. So tim in rečejo: »Mi smo to naredili. 

Smo dobri, ne?!« Seveda čakajo tudi pohvalo, saj jo dobijo, no. Mislim, da je dosežek tima. 

2. So člani tima ob večjem številu informacij bolj kreativni? 

 



 

Ma, ja. Ja, ker je tudi možnih poti razmišljanja potem več. Z eno informacijo imaš eno smer. 

Z mnogimi informacijami imaš odprte različne možnosti in je pol po mojem kreativnost dosti 

višja. Jaz mislim, da ja. Je pa tako, mi ne omejujemo nikoli informacij.  

 

3. V kakšnem vzdušju so člani najbolj kreativni? 

 

V svobodnem. Če imajo proste roke in če jih nobeden ne stiska in če nimajo kakšnega 

timinga, da morajo to hitro naredit, potem oni to počasi razmislijo, pa delajo, pa ustvarijo, pa 

se pripravijo. Mal na daljši rok morajo biti stvari postavljne in morajo imeti proste roke. 

 

4. Kakšne metode za razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti uporabljate? 

 

Brainstorming, tudi posredovanje različnih informacij. Recimo stvari, ki prihajajo kot 

ponudbe različnih hiš, ki se ukvarjajo z našim področjem, jih posredujemo direktno učiteljem 

in potem se tam rojevajo kakšne ideje, kakšne misli. Vzdigovanje in upoštevanje 

samoiniciativnosti. Dvigovanje samoiniciativnosti. Recimo: če nekdo neko idejo ima, je 

možno, da ga vodstvo takoj potolče in mu reče: »Glej, ni denarja. Veš, pusti zdaj to. Dajmo 

mi to, rajši ne bi, veš kako, pa samo delo bo.« in tako naprej. No, naš tim, prav kolegij, ki ga 

imam tu, to je tak zelo močen tim, strokoven in tudi se zelo dobro razumemo, je tako 

naravnan, da vsakršno pobudo vidimo kot nekaj, kar se splača dvignit: »Želiš, imaš možnost. 

Ale, daj! Naredi. Bomo ti pomagali. Ti damo možnost, da to poveš.« To je tudi, če tako 

gledam, ena od metod dvigovanja posameznih iniciativ. Lahko bi jih potolkel, lahko bi rekel: 

»Ne, pustimo, bomo lažje živeli. Ni problema, ne bomo porabili denarja, ne bomo porabili 

časa. Delaj svoje delo rajši. Pusti to!«  Ni to to. 

 

 

5. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši dejavnik za ustvarjalno razmišljanje tima? 

 

Zaupanje, medsebojno zaupanje in spoštovanje. In dobro počutje. To gre vse skupaj. Če se 

ljudje v timu dobro počutijio, da si zaupajo med sabo, da imajo urejene notranje osebnostne 

odnose tudi, čisto take delovno-osebnostne odnose, potem se ideje rojevajo. Potem si ljudje 

upajo povedat svoje zamisli, ker ustvarjalnost so ponavadi zelo drzne zamisli, ki ponavadi 

potegnejo za sabo delo, angažiranost, trud, dodatne stroške, kar koli. Morajo biti zelo drzni, 

zelo zaupat si morajo, da lahko sploh te ideje ven pridejo, da pronicajo. In ko pridejo, pol se 



 

primejo. Jaz mislim, da je to primarno. Da si znajo zaupat, da se spoštujejo med sabo in da se 

upoštevajo, da se poslušajo med sabo. Če ima nekdo nekaj dobrega, da si vzamejo gor, ne pa 

da ga odsekajo. 

Drugi najpomembnejši faktor za ustvarjalno razmišlanje tima je, da imajo sploh možnosti, da 

se sploh tim dobiva, da se srečuje. Da so mnogokrat skupaj. Ker če so enkrat na leto skupaj, 

kaj češ, da je to! Niti šans, da si bo kdo upal kaj reč, ker imajo najbrž tolko tistih formalnih 

stvari za rešit, kot tim, da ideje ne pridejo ven. Če se pa večkrat dobivajo, se pa tu in tam 

pojavi tudi kaj nadstandardnega, kaj ustvarjalnega, kaj drugačnega, kaj boljšega.  

Zaupanje in pa tudi frekvenca dobivanja tima. 

 

6. Na osnovi česa lahko trdite, da so vaši timi bolj ustvarjalni, kot pa če bi delal vsak 

posameznik samostojno? 

 

Na osnovi evalvacij, ki jih imamo. Na osnovi spremljanja. Na osnovi petletnega dela, ki smo 

ga spremljali na tej šoli in opažali in opazovali razvoj posameznih področij. Na osnovi tega 

lahko rečemo. Ker so skupine prihajale do boljših rezultatov in do rezultatov in do drugačnih 

načinov dela in do dvigovanja kvalitete našega dela, ki ga bi sicer sam posameznik ne mogel 

tako dvignit. Tako je. Lahko so še kakšne druge. Po mojem je to. Preko evalvacij. Saj mi 

imamo vsa poročila, spremljamo letno, poročamo za delo nazaj, tako da je v bistvu vse 

zapisano. 

Recimo, timska dela, ki so bila mal nadstandardna in izven šolskega programa, so bile recimo 

naše prireditve. Mi smo naredili recimo zaključne prireditve: dva muzikla. Muzikal recimo 

Alica v čudežni deželi in pa Šestdeseta leta. Tak muzikal zahteva recimo tim ali skupino 

najmanj od dvajset do trideset ljudi. In nemogoče je, da to en sam naredi. Je nemogoče. In je 

tak muzikal si ogledalo 1500 ljudi in je v takem muziklu sodelovalo 200 otrok. Je nemogoče, 

da to naredi eden. To je projekt, ki je trajal leto in pol, ki je imel za sabo različna področja: 

igro, glasbo, sliko, fotografijo, gib, ples. Vse to. Že samo dati to na oder, moraš dati ekipo, ki 

bo delala koordinirano, ki bo delala skupaj, ki bo delala z enim ciljem zaključnega 

performansa nečesa takega. In dajala vsak svoj košček noter, ampak povezala v celoto, od 

katere imajo pa največ prav tisi, ki jim je to posvečeno, recimo pri nas otroci. In drugo: 

audience, publika, ki pride to pogledat. Bodisi mi učitelji, kot vsi starši in še zunanji, ki so 

prišli recimo na tako prireditev. Tako da je dokazano, je neizpodbitno, da če hočeš ti narediti 

nekaj velikega, nekaj ekstravagantnega, nekaj senzacionalnega, bombastičnega, kakorkoli 

drugačnega, ustvarialnega, ne moreš delat sam.  



 

PRILOGA 4: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA 

 

I. KREATIVNOST – USTVARJALNOST (Ortopedska bolnišnica Valdoltra) 

 

1. Koliko je kreativno, ustvarjalno mišljenje v vašem kolektivu pomembno? 

 

Dokaj. Delamo namreč s pacienti, kar zahteva pogosto prilagajanje situaciji in 

potrebam posameznika. Pri tem ne gre za kreativnost v smislu ustvarjalnosti, pač pa v 

smislu razumevanja in prilagajanja posameznikovim potrebam ter usklajevanjem med 

različnimi poklicnimi skupinami, stroko in pacientom ter njihovimi svojci. 

 

 

2. Ali merite ustvarjalnost? Kako? 

 

Ne. Merila za merjenje ustvarjalnosti je namreč težko postaviti, hkrati pa minimalna 

kadrovska zasedba, ki je na področju zdravstvene nege prisotna v celotnem 

slovenskem zdravstvu, večjih premikov na tem področju ne omogoča. Vsekakor 

menim, da bi bil razvoj v tej smeri zaželen.  

 

 

II. TIM ALI SKUPINA 

 

1. Kako delajo člani tima: samostojno ali sodelovalno?  

 

Pretežno v sodelovanju, saj je pri delu s pacienti izjemnega pomena prenos informacij 

in posledično enako zaznavanje pacientovega zdravstvenega stanja in njegovih potreb. 

Samostojnost se odraža predvsem pri izvajanju posameznih, predvsem operativnih 

nalog. Vsekakor tima ne smemo in ne moremo enačiti s skupino. 

 

2. Kakšni so cilji tima? So skupni ali pa ima vsak član svoje cilje? 

 

Cilji tima so skupni, saj gre za tim in timsko delo. Kljub temu je včasih potrebno 

postaviti individualne cilje, ki pa so v končni fazi prilagojeni enemu skupnemu in 

najpomembnejšemu cilju; to je uspešno zdravljen in zadovoljen pacient. Sicer člani 



 

tima sodelujejo tudi pri oblikovanju ciljev, kar krepi ustvarjalnost in povečuje osebni 

doprinos. Osebni cilji so usmerjeni v doseganje skupnih ciljev. Pomembno je 

zavedanje, da skupina zmore več, kot lahko naredi posameznik. 

 

3. Kako člani tima med seboj komunicirajo?  

 

Za medsebojno komunikacijo uporabljamo obvezna pisna poročila – raporte, torej 

dokumentiranje. Meritve in opažanja o zdravstvenem stanju pacientov so beležena v 

dokumentacijo. S tem je zagotovljeno, da imajo vsi člani tima enake podatke. 

Dokumentiranje je usklajeno z zahtevami Ministrstva in zdravstvene zavarovalnice, 

drugimi zunanjimi inštitucijami ter internimi akti. Sistem dokumentiranja je poenoten. 

Komunikacija poteka tudi verbalno. Tak primer so denimo vizite, timski sestanki, 

kolegiji, medicinski konzilij… Pri zunanjih in notranjih presojah poteka komunikacija 

pisno in ustno, kar je tudi sicer najpogosteje uporabljen način komuniciranja. Temeljni 

princip komunikacije je torej odprtost in odkritost ter razumevanje stališč 

posameznika. 

4. Kako je z dostopom do informacij v timu? Imajo vsi člani enak dostop do informacij? 

 

Vsi člani tima imajo do informacij, ki jih pri svojem delu potrebujejo, enak dostop. 

Vsesplošen dostop do informacij, ki presegajo pooblastila in kompetence 

posameznika, pa je iz razloga varovanja podatkov omejen.   

 

5. Kako je z delom v timu: je točno določeno? So predlogi za spremembe zaželeni? 

 

            Ne razumem vprašanja. (Odgovori v drugih vprašanjih.) 

 

6. Ste opazili, da se timi  skozi čas spreminjajo, da s časom postajajo boljši ali slabši?  

 

Timi se vedno spreminjajo, saj so v time vključeni ljudje, ki s svojim delom tudi sicer 

vnašajo spremembe. Timi niso vedno zaključene celote, saj je pri zagotavljanju 24-

urnega zdravstvenega varstva potrebno nadomeščanje odsotnosti, kar v tim vnaša 

stalne spremembe in potrebe po prilagajanju. Ker nimamo vzpostavljenega sistema 

merjenja, je ocena timov lahko le subjektivna. Načeloma stremimo k »dobrim« timom. 

 



 

7. Za kakšne namene jih sestavljate? So to timi za reševanje različnih problemov, za 

reševanje posebnega področja?  

 

Timi so sestavljeni zaradi različnih nalog: delovni timi, projektni timi, strateški timi… 

Nekateri timi so stalni in se njihova sestava spreminja le z zamenjavo posameznikov 

zaradi zgoraj navedenih razlogov. Nekatere time formiramo kot delovne ali projektne 

skupine, ki imajo točno določene naloge in so sestavljeni le za čas trajanja nalog. 

Stalni timi so v glavnem vezani na obravnavo pacientov (diagnostiko, zdravljenje, 

zdravstveno nego, prehransko oskrbo…). Pri tem nastaja možnost ekstremnih 

odločitev, ki niso vedno povezljive ali primerljive s pogoji okolja ali organizacije kot 

celote oziroma z razumevanjem vseh članov v organizaciji.  

 

8. So to stalni timi ali začasni?  

 

Oboje (odgovor 7). 

 

9. Kdo in kako izbira člane tima? Iz koliko članov so sestavljeni? 

 

Redne delovne time sestavljajo vodje področij, plansko načrtovane delovne ali 

projektne time pa določi direktor bolnišnice ali nosilec projekta ali je skupina 

sestavljena v dogovoru na katerem od sestankov. Pri sestavljanju je upoštevana 

kompetentnost posameznikov, odgovornost za posamezna področja dela, če je možno 

tudi lasten interes za sodelovanje. Torej je pomembna tudi posameznikova splošna 

aktivnost in iskanje novih izzivov. Število članov je različno, odvisno od vsebine in 

obsega nalog. V pomoč pri izbiri so strokovne službe. Na področju zdravstvene nege 

smo pred leti izvedli analizo sloga vodenja in osebnostni kompetenčni profil, ki se je 

že v več primerih izkazal za dober pripomoček pri izbiri članov tima ali tudi pri izbiri 

vodij. Tim je potrebno sestaviti tako, da so s člani zastopane različne vloge: 

opazovalec, motivator, izvajalec, snovalec, koordinator, ocenjevalec, timski delavec… 

Veljati mora načelo usklajenosti, vendar ne poenotenje stališč in mnenj, ker to ubija 

ustvarjalnost posameznikov. 

 

10. Kako so razdeljene vloge v timu?  

 



 

Ste pri tem imela v mislih zgolj vloge ali tudi izvedbene naloge? 

 

11. Kakšna je vloga vodje v timu? Imajo vaši timi vodjo, ki o vsem odloča, ima  vodja le 

vlogo mentorja ali kako drugače? 

 

Če v timu odloča o vsem le vodja, to več ni timsko delo! Vloga vodje je usmerjevalna, 

koordinacijska med posameznimi nalogami, povezovalna med posameznimi člani 

tima. Ob tem bi naj vodja tudi svetoval in usmerjal projekt, odgovarjal na morebitna 

vprašanja, sprejemal odločitve o spreminjanju nalog ter poročal o vmesnih fazah 

projekta in njegovem zaključku. Pomembno je, da člani tima razumejo, da mora vodja 

odločitve sprejeti včasih tudi sam. 

 

12. Kakšni odnosi vladajo v timu?  

 

Različni. Praviloma konstruktivni, včasih tudi ustvarjalno napeti, predvsem pa 

opažamo delovno vnemo in težnjo večine timov k uspešnemu zaključku nalog. 

Pomembno je medsebojno sodelovanje in zaupanje. Nesoglasja so pomembna, saj 

vzpodbujajo kreativnost in širijo pogled na problem. Nestrinjanje ni vodilo, je pa 

vodilo oblikovanje odločitev. Negativna kritika ni dopustna, pač pa kompromis in 

sodelovanje ter pozitivno naravnana kritika. Pomembno je aktivno poslušanje.   

 

13. Na kakšen način se rešujejo konflikti? 

 

Različno, od pogovorov do na argumentih temelječih dokazovanjih, tudi ostrejših ali 

ostrih debatah, vendar v večini primerov s sprejetimi konsenzi. Znotraj tima je konflikt 

sprejet kot normalna situacija, ki nastane v vseh medčloveških odnosih. Reševanje je 

torej kreativno, konstruktivno in v čim krajšem času. Reševanje konfliktov temelji na 

sproščeni komunikaciji in učenju od drugih. Nestrinjanje ni nujno konflikt, ča pa ta 

nastane, je potrebno takojšnje reševanje. 

 

14. Kako je z izobraževanjem in s spodbujanjem sposobnosti za upešnejše delo? 

 

Na področju zdravstvene nege imamo stalna izobraževanja na temo pozitivne 

komunikacije in timskega dela. Ostale poklicne skupine se občasno pridružijo tem 



 

izobraževanjem. Posebnih izobraževanj za timsko delo ali delo v skupini nimamo 

organiziranih.  

 

 

III. KREATIVNOST V TIMU 

 

1. Je ustvarjalen dosežek praviloma sad le enega člana ali vseh?   

Praviloma vseh ali vsaj večine. Tudi tu velja načelo konsenza in skupnega delovanja. 

V posameznih primerih pa je vendarle dosežek ali odločitev posameznika, vendar ne 

na račun tima oziroma zapostavljanja mnenj, pač pa k temu po navadi pripeljejo 

zunanji ali notranji vplivi. 

 

2. So člani tima ob večjem številu informacij bolj kreativni? 

 

Praviloma da. Seveda je vse odvisno od vsebine in obsega nalog oz. projekta. 

 

3. V kakšnem vzdušju so člani najbolj kreativni? 

 

Kadar je tim medsebojno usklajen v razumevanju problema in usmerjenosti k 

skupnemu cilju, pri čemer mora biti vsem dana možnost različnih mnenj, razprave in 

dajanja predlogov. Pomembno je, da so naloge natančno in jasno opredeljene tako 

vsebinsko kot tudi časovno. Pogosto je problem pomanjkanje časa in dejstvo, da v 

manjšem kolektivu praviloma vse razvojne ali kako drugače pomembne naloge 

praviloma izvajajo iste osebe, ki so že sicer polno obremenjene z rednim delom (ali 

delom na drugih projektih). Pomembni so torej čas, znanje in osebna zagnanost. Tim 

potrebuje jasne cilje (smiselnost nalog), v primeru razdeljenih vlog tudi jasno delitev 

dela. Vzdušje tima je nebirokratsko, kar v glavnem vzdušje kreativnost. 

 

4. Kakšne metode za razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti uporabljate? 

 

Praviloma pohvale, včasih možnost izobraževanja (udeležba na seminarju). V 

bolnišnici smo v fazi razvijanja pohval za posebne dosežke, ki bi jih podelili ob koncu 

leta. Sicer kakšnih posebnih metod nismo vpeljali ali razvijali. (Malo za šalo: več kot 

prispevaš, več bo od tebe pričakovano.)  



 

 

5. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejši dejavnik za ustvarjalno razmišljanje tima? 

 

Osebna motiviranost, znanje in dobro vodenje tima. 

 

6. Na osnovi česa lahko trdite, da so vaši timi bolj ustvarjalni, kot pa če bi delal vsak 

posameznik samostojno? 

 

Če govorimo o rednih delovnih timih, je jasno, da posameznik v zagotavljanju 

zdravstvenih storitev ne more opraviti vsega, kar pacient potrebuje. Tim je torej sam 

po sebi nujnost.  

Pri projektnih timih je pomembno dejstvo, da je naloge možno razdeliti glede na 

kompetence, znanje in odgovornost. Timsko delo združuje različne poglede, znanje in 

pristope, kar krepi znanje drugih in postavlja trdnejše temelje za nadaljevanje dela. 

Možna je medsebojna motivacija, spodbujanje ali dokazovanje, medsebojno 

dopolnjevanje. Konstantno spremljanje dela in napredka dokazuje timsko usmerjenost. 

Ustvarjalnost je nedvomno dokazljiva s številom novih idej, izboljšav, predlogov, 

izumov, tudi zaključenih in vpeljanih projektov.  

 



 

PRILOGA 5: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Petretič Vivjana  in  Vas prosim, da za potrebe diplomske naloge z naslovom Kreativnost v timu na 

Fakulteti za uporabne družbene študije, Nova Gorica, odgovorite na spodnjo anketo.    

Anketa je anonimna. 

 

Pri spodaj navedenih vprašanjih vpišite  ali obkrožite ustrezni odgovor. 

 

 

1. SPOL 

 

  moški 

  ženski 

 

 

2. STAROST 

 

 do 17 let  

 18 do 29 let  

 30 do 49 let 

 50 in več let 

 

 

3. SEM ČLAN TIMA, KI JE:  

               

 ŠPORTNO DRUŠTVO  

 TIM V PODJETJU 

 TIM V ŠOLSTVU 

 GLEDALIŠKA SKUPINA 

 GLASBENA SKUPINA    

 DRUGO: ............................................................................................................ (Prosimo, dopolnite) 

  

 

 

 



 

4.  JE USTVARJALEN DOSEŽEK PRAVILOMA SAD LE ENEGA ČLANA ALI VSEH? 

 

 OD VSEH 

 LE OD NEKATERIH..............................................................................................(vpišite  še zakaj) 

 LE OD ENEGA 

 

 

5.  SO ČLANI TIMA OB VEČJEM ŠTEVILU  INFORMACIJ BOLJ KREATIVNI? 

 

 DA 

 NE 

 

 

6.  V  KAKŠNEM VZDUŠJU SO ČLANI TIMA NAJBOLJ KREATIVNI?  

 

 .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...............................................................................(vpišite vaše mnenje) 

 

 

7. KAKŠNE METODE ZA RAZVIJANJE IN VSPODBUJANJE USTVARJALNOSTI   

UPORABLJATE? 

 

 MOŽGANSKA NEVIHTA – BRAINSTORMING 

 ZAPISOVANJE IDEJ - BRAINWRITING  

 METODA 20 IDEJ – MINDSTORMING 

 ISKANJE POVEZAV –SYNTETICS 

 ŠEST KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA 

 LATERALNO MIŠLENJE –LATERAL THINKING 

 PROBOJNO RAZMIŠLANJE – BREAKTHROUGH THINKING 

 GRAFIČNA PREDSTAVITEV MISLI- MIND MAPPING 

 TIMLAG METODA 

 DRUGO: ................................................................................................................................(vpišite) 

 

 

 

 



 

8. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠI FAKTOR ZA USTVARJALNO 

RAZMIŠLANJE TIMA?  

 

 .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

 

9.  NA OSNOVI ČESA LAHKO TRDITE, DA JE VAŠ TIM BOLJ USTVARJALEN, KOT PA ČE BI 

DELAL VSAK POSAMEZNIK SAMOSTOJNO?   

               

 V TIMU JE VEČJA USTVARJALNOST KER, ................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

 TEGA NE TRDIM, SAJ SE S TEM NE STRINJAM, KER .............................................................. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem    

 

VIVJANA PETRETIČ 


