
padnosti in zavzetosti. Predvsem pa je padla ka-
kovost komunikacije. »Službena« družabna omrež-
ja in platforme, el. sporočila in sobe za klepet ne 
morejo nadomestiti pogovorov v živo. Še najbolj-
ši približek so video klici, ki pa so običajno name-
njeni »resnim« pogovorom ali pa nas je na klicu 
toliko, da sproščen neformalni klepet niti ni mogoč. 
Prav ta pa je osnova za gradnjo zaupanja in pove-
zovanja med člani tima. 

Poskusimo uvesti hibridno delo
Večina podjetij pri nas, ki so ali še bodo sprejeli 
hibriden način dela, bo delavcem omogočilo nekaj 
časa za delo od doma in nekaj časa za delo v pisar-
ni. Primer takšnega načina je, da smo dan ali dva 
skupaj v pisarnah, ostalo pa lahko delamo od doma. 
Če uvajamo takšen način dela, moramo upošteva-
ti dejstvo, da damo tisti čas, ko delamo v pisarnah, 
dosti večji pomen družabnim odnosom med ljudmi. 
V tem času delajmo na tistih segmentih, ki potre-
bujejo sodelovanje, ki ga timi bolje opravijo v živo.  
Primer tega so brainstormingi, kreativni sestanki, 
testiranja. V tem času tudi načrtujte aktivnosti, ki 
ljudi povezujejo neformalno. Organizirajte skupne 
kave, kosila, sproščene pogovore. To ni čas, ko bi 
osem ur vsak delal za svojim računalnikom, po 
možnosti s slušalkami na ušesih. Čas fizičnega 

TIMSKO DELO IN 
ORGANIZACIJSKA 
KULTURA  
(NA DALJAVO)
Kako rešiti izziv povezanosti in osebnega stika, ko sedimo 
vsak v svoji domači pisarni? Kako ohranjati skupno identiteto 
tima? Kako obdržati živo kulturo z vrednotami organizacije 
na čelu, ko pa smo v »novi realnosti« izgubili večino klasičnih 
komunikacijskih kanalov? Brez zavestne spremembe in 
koordiniranega med-timskega pristopa zelo težko. 
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no najosnovnejših srečanj, ko se za-
posleni družijo neformalno, je odmor 
za kavo. Politika takšnih odmorov v 
centru za pomoč uporabnikom v Bank 

of America je bila usmerjena v učinkovitost. Vsak 
zaposleni je moral hoditi na kavo sam. S tem so 
zagotovili čim večje število aktivnih ljudi na tele-
fonih in tako teoretično držali večjo količino klicev. 
Ko pa so preučili, kaj bi lahko bil razlog za veliko 
razliko v učinkovitosti med posameznimi timi – 
merili so povprečno trajanje klica – so ugotovili, 
da so najuspešnejši tisti z največ družabnimi inte-
rakcijami med operaterji. Najuspešnejši tim je 
največ časa počel ravno to, česar vodstvo ni želelo 
– pogovarjali so se med seboj. Priporočilo labora-
torija za človeško dinamiko na MIT pod vodstvom 
Alexa Pentlanda je bilo, naj uvedejo skupni odmor 
za kavo. Ta je povečal naključne stike in dolžino 
klepeta med posamezniki v različnih timih. Kma-
lu so zaznali v povprečju 8-% povečanje učinko-
vitosti, pri nekaterih timih celo do 20-%. Ne da bi 
naredili kar koli drugega.1 V banki so to politiko 
uvedli v vseh klicnih centrih in povečali produk-
tivnost, za katero so ocenili, da je pomenila 15 
milijonov dolarjev rasti dobička in težko merljivo 
povečanje zadovoljstva. 

Ostali smo brez neformalnih stikov v živo 
– kako to vpliva na timsko delo?
Z delom od doma smo vsi izgubili skupne odmore 
za kavo. S tem pa smo izgubili veliko več, kot le 
prijeten klepet. Bistveno se je zmanjšal pretok 
informacij, in učinkovitost na ravni timov je tako 
padla, veliko podjetij pa tudi že opaža padec pri-

E

Čas fizičnega stika med sodelavci 
je torej treba izkoristiti za tiste 
dejavnosti, ki jih težje opravljamo 
na daljavo.
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stika med sodelavci je torej treba kar se da izkori-
stiti za tiste dejavnosti, ki jih težje opravljamo na 
daljavo. Če bomo cel dan napolnili s sestanki, bomo 
ljudem zaprli možnost prostega druženja in ne-
formalne socializacije. 

Ko pa znotraj hibridnega dela delamo na dalja-
vo, se moramo posvetiti drugim stvarem. To ni čas 
za druženje in povezovanje, temveč čas za inten-
zivno delo. Kot vodje naredimo vse, da bodo ljudje 
kar se da učinkoviti pri opravljanju njihovih nalog. 
To pomeni, vsi člani tima točno vedo, kaj so nji-
hovi cilji, da imajo dostop do informacij, ki jih 
potrebujejo in da se na spletu srečujejo načrtno in 
osredotočeno. S timom jasno vzpostavite norme 
in pravila sodelovanja na daljavo, tudi če imajo 
posamezniki svoj delovni čas doma razporejen 
popolnoma različno. 

Če delujemo kot pravi virtualni timi 
Kadar smo organizirani kot virtualni timi in se na 
redni osnovi ne moremo srečevati v živo, pa je zelo 
pomembno, da neformalno interakcijo, prenos 
informacij in gradnjo zaupanja načrtno vgradimo 
v svoje delo na daljavo. V tem primeru moramo v 
naš proces »na silo« vpeljati nekaj neučinkovitosti, 
ki se bo na dolgi rok obrestovala. 

Čas moramo nameniti tudi gradnji odnosov, spo-
znavanju in povezovanju, npr:
• Spodbujajmo kulturo video klicev namesto 

poštnih in drugih digitalnih sporočil. Video je 
pri tem ključnega pomena in dokazano pove-
čuje učinkovitost reševanja konfliktov in dvi-
guje občutek povezanosti in pripadnosti.

• Povečajmo frekvence 1:1 pogovorov vodja – član 
tima. Ponekod jih izvajajo vsakih 14 dni, pogo-
vor pa ni vezan le na cilje in naloge. 

• Naše sestanke zavestno strukturiramo na način, 
da je nekaj časa za klepet o rečeh, ki niso na 
poslovnem dnevnem redu. To lahko naredimo 
v prvih nekaj minutah sestanka ali pa si po 
formalnem delu vzamemo čas drug za drugega.

• Načrtno neformalno povezujmo člane tima. Na 
primer - lahko imamo tedensko virtualno kosi-
lo, kjer člane zberemo na istem klicu s hrano 
pred sabo, po predstavitvi menijev in nekaj 
skupnih besedah pa udeležence naključno raz-
delimo v manjše skupine po tri do štiri, kjer jih 
pustimo 30 min. Tako spodbujamo povezovanje 
med različnimi člani tima in preprečujemo 
nastajanje podtimov.

Povezovalne timske aktivnosti
Takoj ko v svoj tradicionalni način dela kakor koli 
vpeljujemo delo na daljavo, sodelavci s tem izgu-
bljajo socialne stike. Zato so timske povezovalne 
aktivnosti pri tem še bolj pomembne. V veliko 
timih, ki so delali na daljavo in vodje povezovanju 
niso dajali pravega poudarka, smo videli popoln 
razpad timskega dela in s tem predanosti tako 
projektom, kot posledično celotni organizaciji. 
Čas, ki ga posvetimo takšnim dejavnostim zato ni 
vržen stran, temveč naložba v močne timske vezi, 
katerih rezultat je sinergija in zato večja učinko-
vitost naše ekipe.

Pogosto dobimo vprašanje, ali so virtualni do-
godki sploh lahko uspešni in nam dajo željeni 
rezultat. Vedno odgovorimo enako. Spletni dogod-
ki ne bodo nikoli tako močno povezali ekipe s 
primerljivo strokovno organiziranim timskim 
dogodkom v živo. Lahko pa naredijo veliko za 
kakovostno hibridno ali virtualno timsko delo. Saj, 
če so strukturirani pravilno, zapolnjujejo ravno 
tisto vrzel, ki v oddaljenem načinu dela najbolj 
zmanjka – osebni stik in neformalno povezovanje.  
 
Tukaj gre lahko za zelo preproste aktivnosti, ki jih 
lahko ekipa pripravi tudi sama, npr.:
• Tematski večeri (priprava večerje, priljubljena 

pijača),
• skupni ogledi filmov (različne platforme za 

hkratno gledanje),
• večer družabnih iger (Activity, Code names 

ipd.),
• predstavitev domačih pisarn,
• vodeni pogovori, kjer se posamezniki predsta-

vijo skozi nabor vprašanj,
• zabavni kvizi (Kahoot ipd.),
• ZOOM karaoke.
 
Seveda pa lahko uporabite tudi kompleksnejše 
aktivnosti na daljavo, ki bodo povezovanju dodale 
tudi izkustveno noto. Predvsem pa lahko virtualna 
timska doživetja obogatimo tudi s kulturo in ključ-
nimi sporočili podjetja.

Ohranjanje skupne kulture in identitete
Ohranjanje skupne kulture in komunikacija spre-
memb je še v času pred pandemijo marsikaterim 
podjetjem predstavljalo izziv, z nastopom pande-
mije pa je ta še toliko večji. Izgubili smo veliko 
kanalov, s pomočjo katerih smo komunicirali 
svojo kulturo ali morebitne spremembe, preosta-
li pa so postali nasičeni s številnimi drugimi infor-
macijami. Kadrovski oddelki in promotorji notra-
nje kulture bodo morali poiskati nove načine, kako 
ozaveščati sodelavce in pomagati zgraditi željeno 
identiteto ter ohranjati vrednote žive – ne zgolj 
na papirju. 

Eden takih so zagotovo tudi spletni dogodki za 
zaposlene. Spodaj predstavljamo dva praktična 
primera, kako smo z našimi naročniki v timski 

S timom jasno vzpostavite norme 
in pravila sodelovanja na daljavo, 
tudi če imajo posamezniki svoj 
delovni čas doma razporejen 
popolnoma različno.
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dogodek dodali njihova ključna korporativna 
sporočila. Taki dogodki zahtevajo več sodelovanja 
med naročnikom in izvajalcem - postanemo pravi 
sokreatorji spletnih dogodkov.

Splet: verižni odziv z namenom
Za 90 zaposlenih v mednarodni fundaciji smo 
pripravili celodnevni spletni timski dogodek. 
Fundacija za vse svoje zaposlene dvakrat letno 
organizira timski program, kjer se srečajo pred-
stavniki vseh povezanih podjetij in poudarjajo 
pomen korporativne kulture, vrednot in vizije 
fundacije. V času epidemije srečanje v živo ni bilo 
mogoče, zato je naročnik želel izvesti kompleksen 
timski program po spletu.

Ker se veliko novo zaposlenih z novimi sode-
lavci še ni srečalo v živo, hkrati pa so šele začeli 
spoznavati kulturo organizacije, je bil ključen cilj 
ta, da novo zaposleni spoznajo druge ter poglobi-
jo razumevanje vrednot in vizije fundacije. S 
programom smo tudi dokazovali, da je na prvi 
pogled nemogoč izziv – organizacija kompleksne-
ga spletnega programa za 90 ljudi – mogoč. Ker 
se z na videz nemogočimi izzivi fundacija ukvarja 
vsak dan, je bilo sporočilo zelo na mestu.

Verižna reakcija je program, kjer ekipe izdela-
jo svoj del verige, ki se na koncu sestavi v eno 
veliko verigo, v kateri se elementi 'prožijo' drug 
drugega (podirajo kocke, kotalijo žoge, prožijo 
elastike …). Vsak kos reakcije lahko simbolizira 
določeno vrednoto in skupaj tvorijo celoto – čisto 
na koncu pa se 'sproži' ključno korporativno spo-
ročilo dogodka, ki je bilo v našem primeru vizija 
fundacije. Spletna oblika tega dogodka je še bolj 
kompleksna, saj vsak posameznik pri sebi doma 
sestavi svoj kos reakcije, ki jo potem po spletu 
povežemo v celoto. 

Da je zadeva lahko delovala, smo program razde-
lili na tri dele, kjer je večji del celotnega dogodka 
pomenila predpripravo nanj:
1. področje (predpriprava): tehnična podpora. 

Za kakovostno izvedbo spletnega programa je 
ključno obvladovanje tehničnega področja. V 
programu so sodelovali zaposleni iz treh držav 
in vsak med njimi je imel svojo povezavo. Zato 

smo v tej fazi močno testirali in nadgrajevali 
tehnično podporo, da bi zadeva na koncu delo-
vala brezhibno. V ta namen smo izvedli tudi 
kratek pred program z vsemi udeleženci, kjer 
smo preverili, kako delujejo njihove povezave 
in jim pomagali reševati tehnične izzive.

2. področje (predpriprava): dostava paketov. Ker 
vsi udeleženci doma nimajo vseh rekvizitov, 
potrebnih za izvedbo programa, smo vsem 
poslali paket osnovnih materialov, ki so jih 
prejeli po pošti. Paketi so bili oblikovani v stilu 
celostne podobe dogodka in so imeli močno 
sporočilno vrednost. 

3. področje: Izvedba programa. V šesturnem 
spletnem programu so bili udeleženci razdelje-
ni v skupine, znotraj katerih je vsak posameznik 
sestavljal svoj del reakcije, ga potem dodal v 
svojo skupino, na koncu pa še skupine skupaj. 
Ko je bila celotna veriga sestavljena, je sledilo 
skupinsko proženje, kar je bil tudi vrhunec 
dogodka. Ker je toliko časa na programu težko 
držati pozornost vseh udeležencev, smo ga 
razdelili na več kosov, med katerimi smo imeli 
pripravljene zabavne in sproščujoče vložke.

Primer hibridnega dogodka
Z naročnikom enim od naročnikov smo ustvarili 
teden dni trajajoče dogodke na daljavo v sedmih 
državah. Odločeni, da ne bodo že drugo leto osta-
li brez tradicionalnih športnih iger, so iskali ustre-
zno rešitev dogodka na daljavo. V podjetju so 
najprej naredili interno raziskavo o tem, kakšnih 
aktivnosti si zaposleni pravzaprav želijo. Nato smo 
skupaj pripravili koncept in izpeljali tri spletne 
dogodke, ki so se smiselno dopolnjevali in dali 
možnost vključitve prav vsem zaposlenim. 

Vsak se je lahko prijavil na tri različne programske 
sklope:
1. Družbeno odgovoren fizični izziv z uporabo 

mobilne aplikacije. Udeleženci so na več kot 20 
območjih v sedmih različnih državah iskali GPS 
točke z različnimi zahtevnostmi in tako zbirali 
točke za svoj tim. Izziv je trajal sedem dni, vsak 
dan pa smo objavili dnevne zmagovalce (ki so 
prejeli lepo športno nagrado) in pa stanje po 
ekipah. Vsaka zbrana točka je pomenila tudi 
euro za humanitarni fond. 

Ohranjanje žive kulture podjetja 
na daljavo zahteva zelo načrtno 
delo ključnih oddelkov v podjetju 
in premišljene – smiselne timske 
aktivnosti, ki so pripravljene po 
meri zaposlenih, z dobro notranjo 
promocijo in kakovostno tehnično 
pripravo. 

Kadrovski oddelki in promotorji 
notranje kulture bodo morali 
poiskati nove načine, kako 
ozaveščati sodelavce in pomagati 
zgraditi želeno identiteto ter 
ohranjati vrednote žive – ne zgolj 
na papirju. 
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2. Navijaški izziv #samomočno – oddaja navijaške 
fotografije na barvitem ozadju, vsaka oddana 
fotografija pa je pomenila tudi 1 evro za huma-
nitarni fond. Tako so lahko tudi športno manj 
navdušeni sodelavci bodrili svojo ekipo in pri-
spevali v skupno dobro. Iz vseh prejetih foto-
grafij smo naredili predstavitveni video, ki se 
je na koncu sestavil v logotip podjetja.

3. OLIMPIJADA vrednot, ki je potekala kot za-
ključna ceremonija, na njej pa so se mešani timi 
spopadli v štirih preskusih – vsak povezan z 
eno izmed vrednot podjetja.

Začelo se je s »kick off« srečanjem po spletu, bistvo 
dogodka pa se je dogajalo na terenu. Več kot 400 
sodelavcev iz različnih držav je sodelovalo v obi-
skovanju v naprej določenih točk na terenu. Na 
nekaterih točkah so udeležence pričakale prijetne 
nagrade – boni za osvežitve v bližnjih barih, s 
katerimi podjetje veliko sodeluje. Celotni izziv so 
sodelujoči opravljali izven delovnega časa in ce-
lotno podjetje je klepetalo o fotografijah, ki smo 
jim jih dnevno pošiljali v elektronske predale. Na 
koncu so najboljše tri ekipe prejele 50 %, 30 % in 
20 % zbranih sredstev, ki so jih lahko namenile 
izbrani družbeno odgovorni organizaciji po lastni 
izbiri. Na koncu so kot ekipa opravili predajo 
sredstev v živo, kar je dalo udeleženim nepozabno 
izkušnjo.

Po sedmih dneh smo se ponovno zbrali na 
spletu. Tokrat na zaključni Olimpijadi vrednot, 
kjer smo ustvarili naključne ekipe. Tako smo za-
gotovili povezovanje med različnimi lokacijami, 
ekipam pa dali veliko »prostega« časa za pogovor 
v svojih virtualnih sobah. V izzive Olimpijade 
vrednot smo poleg smiselnosti nalog dodali tudi 
znamčene pripomočke in nekatere njihove izdel-
ke. Tako so igre dobile občutek domačnosti in tako 
presegle okvir spletnega dogodka. 

Celoten dogodek je bil podprt z grafično podo-
bo in celovito spletno stranjo v petih jezikih, in je 
v marsičem postavil nov mejnik timskim dogodkom 
na daljavo.

Oba primera kažeta, da je mogoče preseči od-
daljenost in vsaj deloma premostiti ovire za timsko 
delo in ohranjanje žive kulture podjetja na daljavo. 
Zahteva pa to zelo načrtno delo ključnih oddelkov 
v podjetju in premišljene – smiselne timske aktiv-
nosti, ki so pripravljene po meri zaposlenih, z 
dobro notranjo promocijo in kakovostno tehnično 
pripravo. 
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