
jer je bilo timsko delo že pred pande-
mijo na visoki ravni, so se timi znali 
novim okoliščinam prilagoditi brez 
resnih organizacijskih sprememb. 

Najhitrejši so bili tisti, ki so že imeli vpeljana orod-
ja za delo na daljavo. Primer takega podjetja je Slack, 
ki ima 2000 zaposlenih. V marcu 2020 so bili nji-
hovi timi čez noč soočeni z vpeljevanjem dela na 
daljavo. Hkrati pa se je za 25 % povečalo povpraše-
vanje novih strank, podoben skok pa so zaznali pri 
že obstoječih strankah. Ker so imeli močno razvite 
kompetence timskega dela in že pripravljeno orod-
je za sodelovanje na daljavo, so se zmogli prilago-
diti hitro in izkoristiti ponujeno priložnost.1 

Nekoliko počasneje je šlo v timih, ki še niso 
imeli razvite digitalne kulture, a so imeli dobre 
temelje za sodelovanje in pravo timsko delo. V takih 
timih so se po uvodnem padcu učinkovitosti v prvih 
14. dneh stvari hitro postavile na noge.2 Timi so 
postavili nov dogovor o sodelovanju na daljavo, 
začeli z uvajanjem novih orodij in praks ter posto-
poma prilagodili svoje delovanje novim razmeram. 
V teh timih je imelo veliko vlogo vodenje – vodje 
so bili neke vrste blažilci stresa in pomagali so 
posameznikom, da so premostili individualne ovire 
in se uspešno soočili s spremembo.3,4 Timi so osta-

li osredotočeni na skupen cilj in skupaj poiskali 
nove rešitve, kjer je bilo to potrebno.

Na drugi strani pa se je v timih, ki so delovali na 
krhkih temeljih, pokazalo, da se vsa trenja in neza-
želena vedenja pri delu na daljavo zgolj potencira-
jo. Povečala se je količina kršitev dogovorov, izgu-
bila se je jasnost usmeritev in povečal se je 
komunikacijski šum. Odmaknjeni posamezniki so 
se še bolj osamili, ustavil se je pretok informacij in 
povečalo opravljanje sodelavcev. Stres dela v novem 
okolju, potenciran s stresom pandemije, je pri ne-
katerih povzročil preobremenjenost in nezmožnost 
iskanja novih rešitev. Sestanki so bili dolgi, številne 
tehnične težave in komične situacije pri delu od 
doma, obilica nezadovoljstva in pomanjkanje prave 
sinergije med udeleženci. Učinkovitost je padla, 
izgubil se je občutek pripadnosti, zmanjšalo se je 
razumevanje okoliščin drugega (velike razlike med 
zaposlenimi z otroki in brez njih). Številni so zače-
li izkoriščati pomanjkanje nadzora in podajati 
številne izgovore za neopravljene naloge.5 

V času pandemije se pravila timskega dela 
niso spremenila - samo bolj so se zaostrila
Še bolj se je pokazal pomen pravega in načrtnega 
vodenja vodje tima, ki ni zgolj najboljši operativec 
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z veliko izkušnjami.6 Žal pa nam praksa govori, da 
je ravno to Ahilova tetiva več slovenskih podjetij. 
Katere kompetence so torej ključne za uspeh tim-
skega dela na daljavo na ravni posameznika, vodje 
in kadrovske službe? Pandemija je izpostavila dobre 
in slabe time. Zdaj je čas, da te informacije upora-
bimo in ustrezno razvijemo kompetence v podjetju.

Na ravni posameznika je za dobro delo na dalja-
vo nujna dobra digitalna pismenost in poznavanje 
orodij za učinkovito delo na daljavo.7 Sledijo vešči-
ne in znanja za lastno organizacijo8 in motivacijo9 
ter predvsem odpornost10 – kako dobro se posame-
znik sooča s stresnimi situacijami, kako se zna 
sprostiti in kako odzvati, kadar je v negotovosti. Če 
je posameznik v stresu, dela ne more opravljati 
dobro, pojavi pa se tudi odpor do sprememb in 
nezmožnost iskanja novih rešitev, ki sta nujni v 
sodobnem svetu. Zaradi fizične oddaljenosti je tudi 
proaktivnost ena ključnih kompetenc,11 ki omogoča 
uspešnost, saj vodja ali drugi člani tima pogosto ne 
vidijo težave in zato tudi ne ukrepajo.

Sposobnost razumeti stališča drugega
Člani tima na daljavo morajo biti sposobni razume-
ti stališče drugega, komunicirati in sodelovati brez 
možnosti, da se potrepljamo po rami. To zahteva 
učinkovito rabo orodij za digitalno sodelovanje, 
predvsem pa sposobnost vzpostavljanja zaupanja 
na daljavo in aktivnega reševanja možnih konfliktov.12 
Pomembna je tudi veščina prodornosti, saj so v 
virtualnih timih ideje – čeprav dobre, še hitreje 
preslišane.8 Agilnost – sposobnost prevzeti drugač-
no vlogo in poiskati drugačno pot za dosego sku-
pnega cilja je ena ključnih kompetenc članov timov 
na daljavo.1 

Vodje morajo biti še posebej dobri v že vseh 
omenjenih kompetencah, saj so oni tisti, ki pogosto 
držijo ekipo skupaj. V oddaljenih timih je ena ključ-
nih veznih členov jasna vizija in zavedanje skupne-
ga cilja.2 Delo v času pandemije je polno sprememb, 
ki jih je treba vpeljati na pravilen način, optimizem 
(in pesimizem) pa je nalezljiv. Kakovostna povratna 
informacija, še posebej v okviru sestankov 1 na 1, je 
osnovno orodje za rast in motivacijo članov tima, 
zavestna gradnja zaupanja in skupne identitete pa 
ključ za dobro timsko delo.13 

Pomen kadrovske službe je večji
Pomen kadrovske službe je v kriznih časih še večji 
kot takrat, ko vse teče po ustaljenih tirnicah. Na 
daljavo sta pomembna predvsem dva vidika: Prenos 
in ohranjanje ključnih elementov kulture podjetja 
je temelj za dolgoročno predanost in povezanost 
zaposlenih.2,14,15 Z virtualnimi dogodki za zaposlene 
je možno na zanimiv in atraktiven način komuni-
cirati ključna korporativna sporočila zaposlenim. 
Na drugi strani je nujno ustvarjanje produktivnega 
digitalnega okolja in podpore pri iskanju in izobra-
ževanju kadrov, še posebej vodij za delo v novi re-
alnosti.16 Predvsem je pomembno, da kadrovska 

služba odstranjuje ovire, ki zavirajo delovanje timov 
in v rigidni pravni sistem naše države vnese fleksi-
bilnost, ki je ena ključnih prednosti dela od doma. 

Kaj naj vodja virtualnega tima naredi,  
da bo njegov tim deloval dobro tudi  
na daljavo?

1. Digitalna pismenost
Pri prehodu iz običajnega v virtualni tim se 
spremenijo tudi kanali, po katerih komuniciramo. 
To vnese zmedo v tim, predvsem pa obstajajo 
velike razlike med posamezniki. Nekateri se 
hitro navadijo, drugi pa imajo ogromno tehničnih 
težav in se le s težavo privajajo na spremembo 
dela. To pa vnaša veliko slabe volje in predvsem 
izgube učinkovitosti.
Aktivnost: Skrbno premislite, katere komunikacijske 
kanale potrebujete. Vzemite si čas in se s člani tima 
pogovorite o namenu posameznega kanala. Če gre za 
spremembo, je pomembno, da jo uvajate postopoma 
in pazite, da se vsi znajdejo v novem okolju. Določitev 
mojstrov novih kanalov, ki so zadolženi za pomoč 
drugim, je pogosto dobra in timska rešitev. Vsekakor 
pa se izognite vpeljavi desetih novih orodij. Osredo-
točite se na najpomembnejše in šele kasneje dodajaj-
te, če bo potrebno. 

2. Vzdrževanje skupne identitete
Padec občutka v skupni identiteti ima največji 
vpliv na padec sodelovanja med člani tima. Ob-
čutek »mi proti drugim«, zmanjšana kolektivna 
inteligenca in povečano število prikritih konflik-
tov ter manj uspešno iskanje skupnih rešitev, ki 
bi jih podprla večina, je le del posledic zmanjša-
nja skupne identitete. 
Aktivnost: Še večji poudarek je treba dati skupnemu 
namenu obstoja tima. Če ga še niste, jasno zapišite 
namen obstoja svojega tima. Kakšen vpliv oz. posledi-
ce ima vaše delo na vaše (notranje/zunanje) stranke. 
Aktivnost:: Eno najpomembnejših orodij za obliko-
vanje timov tako na daljavo kot tudi sicer, je cilj. 
Poskrbite, da ima tim jasen skupen cilj, ki je izzivalen 
in pomemben. Skupen cilj ponavljajte na vsakem 
sestanku in posamezne naloge povežite v skupno 
sliko. Vsak mora razumeti, kako s svojo vlogo dopri-
nese k temu cilju in kako bodo to storili drugi. 

3. Znanje o sodelavcih
Zmanjša se zavedanje o znanju in kompetencah 
o drugih in njih o tebi. Razumevanje ne samo 
kaj delaš, ampak tudi, kako in zakaj je eden 
ključnih gonil koordinacije in sodelovanja. Več 
kot imamo tega znanja, manj je šumov v komu-
nikaciji in izgube časa z usklajevanjem okoli 
malenkosti.
Aktivnost: Izkoristite timske sestanke za izpostavlja-
nje dobrih praks (kako) in ozaveščanja širšega pogle-
da (zakaj). Povežite posameznike, če mislite, da 
morajo na nalogi sodelovati. Izberite naloge in pro-
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jekte, ki jih dodelite dvema ali trem članom tima, 
čeprav bi jih verjetno lahko rešil samo en član tima. 
Tako žrtvujete kratkoročno učinkovitost za dvig 
dolgoročne učinkovitosti. 

4. Vzdrževanje človeškega stika
V virtualnih timih lahko pride do dehumanizaci-
je. Pregosto pozabimo, da so na drugi strani ljudje 
kot mi, s svojimi osebnostnimi značilnostmi in 
posebnostmi, ki jih moramo upoštevati, če želimo 
uspešno sodelovati. 
Aktivnost: V domači pisarni imejte sliko članov svoje-
ga tima. Raziskave so pokazale, da so timi, ki so imeli 
ves čas pred očmi sliko njihovih članov, bistveno hitre-
je in bolj pogosto razreševali konflikte. 
Aktivnost: Načrtna gradnja zaupanja na osebni ravni 
je pomembna za vsak tim, z delom na daljavo pa dobi 
izreden pomen. Timi lahko dobro sodelujejo le, če 
imajo dovolj visoko stopnjo zaupanja med člani tima. 
Zaupanje pa se oblikuje skozi velik del človeških stikov, 
pogosto na hodniku ali ob kavi. To moramo načrtno 
vpeljati v virtualne time. Največ lahko dosežemo s 
teambuildingi na daljavo, z vodenimi spoznavnimi 
aktivnostmi, rednim sproščenim sestankom za osebne 
novice (s kavo ali s kozarcem vina), načrtnim neuradnim 
pogovorom v dvoje (virtualne kavice). Razmislite tudi 
o drugih možnih običajih, ki bi to lahko spodbujali in 
so skladni z vašo kulturo (npr. praznovanje rojstnih 
dni, deljenje kuharskih receptov za konec tedna, inter-
na tekmovanja v številu korakov …).

5. Hitra in konstruktivna povratna informacija 
V pisarni je pogosto povratna informacija takoj-
šnja. V timih na daljavo pa se lahko ta čas zelo 
podaljša ali pa se celo izgubi. Poleg povratne 
informacije o delu pa je pomembna tudi povra-
tna informacija o počutju. To je treba zavestno 
pridobivati, saj pri delu na daljavo izgubimo 
neverbalno komunikacijo in prestreganje »čenč« 
na hodnikih, ki nam dajo možnost, da se odzo-
vemo, še preden pride do velikega zapleta. 
Aktivnost: Sestanki 1 na 1 so ključni za pridobivanje 
občutka o počutju članov tima in podajanje konstruk-
tivne povratne informacije s ciljem razvijanja posa-
meznikov, predvsem z vidika opolnomočenja in 
sprejemanja pravih odločitev. 
S pomočjo navedenih aktivnosti lahko razvijete 

kakovostno timsko delo na daljavo. V našem pod-
jetju tudi organiziramo virtualne delavnice za razvoj 
digitalnih kompetenc vodij in ponujamo vrsto ak-
tivnosti za gradnjo timov na daljavo. Še vedno pa 
se je treba zavedati, da timski duh na daljavo oslabi 
in zato izkoristite priložnosti za srečanje v živo, ko 
je to mogoče narediti varno. Takrat 90 % časa in 
energije usmerite v gradnjo kulture in povezanost 
članov tima. Poročila pustite za virtualno okolje. 
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