
 
1. V našem poslovnem okolju je teambuilding sinonim za del vaše dejavnosti, ki ji pravite 

timski dogodki. Kako ta izraz, ki je dosti širši pojem, razložite svojemu potencialnemu 

kupcu? 

 

Timski dogodki so aktivni teambuilding programi, kjer udeleženci skozi serijo različnih 

aktivnosti pridejo do zastavljenega cilja na malo drugačen način, kot v običajnem delavnem 

okolju. To so programi kjer se načrtno dela na gradnji tima oziroma na komuniciranju nekega 

korporativnega sporočila zaposlenim. 

Če je to večji dogodek potem ne gre za klasičen teambuilding, ker ne vključuje samo ožje 

ekipe, temveč  tudi  poslovne partnerje itd. Z aktivnimi programi na tem nivoju lahko 

zaposlenim npr. vrednote in strategijo podjetja prikažemo v čisto drugačni luči, kot jo ta 

trenutek morda vidijo sami. Na ta način, se jim lahko še bolj približamo v smislu poenotenja 

osebnih in poslovnih ciljev, ter tako vzpodbudimo še večjo pripadnost podjetju.  

 

Primer je recimo kako se v prakso komunicirajo vrednote. Večina podjetij ima vrednote 

komunicirane samo na internetu ali pa na intranetu, mi pa pomagamo te vrednote prenesti v 

prakso, kjer jih zaposleni lahko lažje razumejo in implementirajo v svoje delovanje.  

 

 

2. V zvezi s timskimi dogodki večkrat slišimo mnenje, da so lahko prijetna zabava, vendar od 

njih ni posebne praktične koristi. Kako bi odgovorili na takšne komentarje? 

 

Takih komentarjev je seveda veliko, zato ker sama beseda teambuilding, posameznike 

asociira na zabavo ali pa celo na moderno obliko sindikalnega izleta. S tem seveda ni nič 

narobe, tudi velik del naših programov vsebuje zabavo in sproščenost, ampak kljub temu se 

pri nas ukvarjamo z zelo resnimi temami. Pri delavnicah so naše vsebine bolj poglobljene, pri 

timskih programih pa lahko tudi manj, ampak še vedno se ukvarjamo z zelo konkretnimi in 

poslovnimi temami.  

 

 

3. Zakaj se vaši kupci običajno zanimajo za timske dogodke in kaj želijo z njimi doseči? 

 

Večinoma delamo za velike korporacije, katere razumejo učinke takih dogodkov in kaj z njimi 

na nivoju podjetja lahko dosežejo.  To je koordinirano s strani kadrovskih služb, ki na podlagi 

tega zaposlene ciljno pošiljajo na razne dogodke in izobraževanja.   

 

Podjetja največkrat želijo doseči povezanost v ekipi in izboljšanje komunikacije. Na nas se 

obračajo tudi ob menjavi strategije ali vodstva, ali pa ko dobijo raziskavo klime v podjetju - če 

je ta slaba se potem odločijo za nas, da jim pomagamo do boljših rezultatov.  

 

4. Kaj morajo kupci vedeti in upoštevati, preden se odločijo za timski dogodek? 

 

Naše stranke morajo vedeti kaj želijo z dogodkom doseči, kaj je cilj in namen, predvsem pa, 

da je dogodek blizu vsem ki se ga udeležijo. Na primer če govorimo o aktivnem timskem 

dogodku jih ne peljemo na vodo, če se kdo v ekipi boji vode.  

 

 

 



5. Katere so najpogostejše napake, ki jih opažate pri pripravi in izvedbi timskih dogodkov? 

 

Najpogostejša napaka se dogaja že pri pri sami izbiri teambuilding dogodka. Podjetja 

velikokrat niti ne vedo na kakšne načine lahko uporabijo nove veščine in znanja, ter koliko v 

resnici lahko teambuilding pripomore k večji učinkovitosti delovnih timov. Zaradi 

pomanjkanja informiranosti se odločijo za prvo stvar na trgu, ki pa jim ne prinese konkretnih 

rezultatov, kar pa se potem kaže v splošni miselnosti o tovrstnih dogodkih.  

 

Moramo izbrati ponudnika z dobrimi referencami  in večletnimi izkušnjami na trgu, le tako se 

lahko znajdemo v win-win situaciji. Lahko govorimo o kombinaciji izobraževanja skozi serijo 

zabavnih aktivnosti.  

 

6. Kaj si svetovali vodilnim, ki razmišljajo o timskem dogodku za svoje zaposlene? 

 

Vodilnim, ki razmišljajo o timskem dogodku za svoje zaposlene bi svetoval predvsem to, da so 

lahko teambuilding dogodki zelo dobro orodje, če jih uporabimo v pravem pomenu besede.  

 

Vodje bi se morale zavedati, da na tem mestu ni glavno biti všečen in peljat zaposlene na 

zabavo, ampak resno razmislit kaj želijo s tem doseči, tudi če zaposlenim to na prvo žogo ni 

najbolj všeč. Vodja ni tisti, ki dela to, kar si zaposleni želijo, ampak to, kar zaposleni 

potrebujejo. Vodja mora vedno biti en korak naprej, imeti zastavljene cilje in se šele potem 

odločit za konkreten korak.  

 

 

 


