
imsko delo pa se ne zgodi samo po 
sebi. Gradnja tima mora biti natanč-
no načrtovan proces. V večjih podje-
tjih je ta proces najučinkovitejši, ko 

je voden s strani kadrovskega ali izobraževalnega 
centra, izvajan pa s strani vodij samih timov. Za 
izobraževanja s področja timskega dela in aktivne 
timske programe zaradi kompleksnosti področja v 
večini primerov podjetja najamejo zunanje kvali-
ficirane trenerje. Vedno pogosteje pa srečamo tudi 
pri nas trend notranjega trenerstva, kjer podjetja 
vzpostavijo sistem trenerjev, ki so člani delovnega 
tima in sproti skrbijo za izvajanje kakovostnih 
timskih programov kot redni del delovnega proce-
sa.

Kombinacija notranjih in zunanjih 
treningov
Praksa kaže, da je prav kombinacija notranjih tre-
nerjev in zunanjih trenerjev na področju mehkih 
veščin in timskega dela najbolj učinkovita kombi-
nacija. Notranji trenerji so namreč tisti, ki imajo 
»prednost domačega terena«, poznajo organiza-
cijsko kulturo, politiko podjetja in notranje proce-
se, ob tem pa se ves čas srečujejo z izzivom, kako 

vzdrževati »out-of-the-box« naravnanost, pogled 
»od zunaj« in kako biti snovalec napredka znotraj 
utečenih procesov. Prav zato dobra praksa iz tujine 
in stroka priporočata kot najučinkovitejšo kombi-
nacijo notranjim treningom redne ciklične zunanje 
treninge, še posebej na področju mehkih veščin in 
vodenja ter ob večjih poslovnih spremembah. 
Prednost zunanjih treningov leži predvsem v sveži-
ni pristopov in aktivnem sledenju ter ustvarjanju 
izobraževalnih trendov ter standardov, pa tudi v po-
membnem dejstvu, da zunanji trenerji prispevajo 
izkušnje z delom v drugih organizacijah, drugačnih 
strukturah timov in v širšem naboru panog, kar ima 
običajno odlične koristi.

Zelo uspešen primer takšnega izobraževanja, 
eden prvih tega tipa pri nas, je izvajanje timskih 
programov v podjetju Mercator, ki je v sodelova-
nju s Teambuilding akademijo vzpostavil in nad-
gradil sistem notranjih trenerjev z namenom dvi-
ga skrbi za zaposlene, tudi preko skrbi za 
učinkovitost delovnih timov, v katerih delujejo. 
Teambuilding akademija je tako pripravila specia-
liziran program na temo krepitve timskih vezi in 
predala del svojega znanja za izvajanje timskih 

NotraNji  
iN zuNaNji 
treNerji  
za področje 
timskega dela
Timsko delo postaja za uspešno delovanje 
modernih organizacij iz leta v leto bolj 
pomembno. Kompleksnost problemov in 
prepletenost organizacijskih struktur v 
današnjem strogem gospodarskem okolju 
zahteva vedno več povezovanja in 
sodelovanja med zaposlenimi v podjetju, 
saj lahko že majhna sprememba v odnosih 
in načinu timskega dela znatno pripomore 
k optimizaciji procesov znotraj ekipe in 
vpliva na njeno uspešnost.

t
Dani Polajnar,
Teambuilding 
akademija

nataša jelovčan, 
vodja službe za razvoj 
in selekcijo podjetja 
Mercator
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coachi. Interna mreža učiteljev povezuje 375 sode-
lavcev.

identifikacija potreb – krepitev timskih 
vezi in sproščena učna izkušnja
V sezoni 2015 je Mercator za svoje zaposlene želel 
pripraviti nov koncept delavnic, iskali so novo obli-
ko izobraževanja, nov način podajanja vsebine, ki bi 
nudil tako aktivno sodelovanje udeležencev kakor 
tudi veliko mero sproščenosti udeležencev in njiho-
vo motiviranost za učenje. Ker v podjetju skoraj na 
vseh področjih poteka delo v timih in ker so odnosi 
med zaposlenimi tisti, ki v veliki meri vplivajo na 
uspešnost tima in s tem na zadovoljstvo zaposlenih, 
je bilo v tem projektu ključno seznaniti njihove za-
poslene oziroma sodelavce, kaj vpliva na uspešno 
timsko delo in zakaj je to res ključnega pomena za 
vsakdanje delo. Treba je bilo pripraviti dva progra-
ma – prvega za enotne skupine, ki predstavljajo tim 
na delovnem mestu (pretežno režija) in drugega za 
skupine vodij, poslovodij, ki se med seboj ne pozna-
jo, njihova skupna točka pa je, da so zaposleni na 
istem delovnem mestu in so hkrati v vlogi tistih, ki 
spodbujajo in krepijo timsko delo v svojih kolekti-

programov Mercatorjevim notranjim trenerjem. 
V nadaljevanju po korakih predstavljamo praktič-
ni primer tovrstnega sodelovanja.

Sistem notranjega trenerstva
V Mercatorju je sistem notranjega izobraževanja 
podrobno razdelan. Tako letno organizirajo preko 
700 izobraževanj znotraj njihovih Poslovne aka-
demije, Akademije vodenja in Leadership trenin-
gov, Maloprodajne akademije Mercator, Šole za 
poslovodje in tudi individualnih coachingov za 
vodje na vseh ravneh. Hkrati že nekaj let redno 
izvajajo tudi teambuilding delavnice, ki so name-
njene krepitvi timskih vezi in izboljšanju sodelo-
vanja med sodelavci na vseh ravneh in področjih 
dela.

Sistem notranjih trenerjev sicer v Mercatorju 
izvajajo že 15 let. Ti svoja znanja in izkušnje pre-
našajo na sodelavce, med različnimi generacijami, 
med novozaposlenimi in sodelavci, ki želijo svoja 
znanja nadgraditi ali osvežiti. Kar 60 % vseh izo-
braževanj izvedejo notranji učitelji. To so sodelavci 
z različnih področij dela, ki svoje znanje prenašajo 
kot predavatelji, mentorji, trenerji, inštruktorji ali 
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vih. Izvajalci samega izobraževalnega programa so 
sicer Mercatorjevi interni učitelji, zato je bilo treba 
slednjim prenesti znanja oziroma jih usposobiti za 
samostojno izvajanje programa.

Namen projekta je bil tako postaviti na kožo pi-
san timski program za krepitev timskih vezi, ki bo 
nadgradil trenutno izvajanje teambuilding pro-
gramov, ki so jih Mercatorjevi notranji trenerji 
vsakoletno izvajali za zaposlene v Planinski koči 
na Voglu – torej po pravilih zunaj delovnega oko-
lja za dvig kakovosti izobraževalne izkušnje v 
sproščenem okolju.

Postavitev koncepta prenosa znanja po 
korakih
Za izbiro najprimernejšega pristopa, izbor progra-
mov ali pa odločitev o razvoju novega programa 
»na ključ« se v ospredje postavi potrebe timov na-
ročnika, zato se proces snovanja najprimernejšega 
programa začne s svetovalnim srečanjem trener-
jev in definiranjem izobraževalnih ciljev. Na pod-
lagi dosedanjih vsebin Mercatorjevih programov 
so bili izoblikovani naslednji cilji:
•	 postaviti vsebinsko kakovosten, strokoven in 

hkrati sproščen teambuilding program (delav-
nico + aktivni timski program) za zaposlene,

•	 pripraviti dva nivoja enakega tipa timskih de-
lavnic – za vodje in druge zaposlene,

•	 pripraviti vsebinska gradiva za oba nivoja de-
lavnic,

•	 pripraviti material in vaje, ki jih bodo trenerji 
uporabili pri izvedbah timskih delavnic,

•	 pripraviti zunanjo timsko aktivnost na Voglu za 
drugi dan programa,

•	 pripraviti predlog testiranja osebnosti zaposle-
nih pred udeležbo na programu,

•	 izvesti dva »Train the trainer« programa za 
skupino notranjih trenerjev, kjer bi prejeli vse 
potrebno znanje za izvajanje delavnic z zapo-
slenimi,

•	 izobraziti zunanjega animatorja za izvedbo ak-
tivnega »outdoor« programa na Voglu.
V nekaj tednih po uvodnih sestankih smo na-

tančno zasnovali koncept delavnic in pripravili 
gradiva »Train the trainer« za notranje trenerje. 
Hkrati so za potrebe prenosa znanja razvili tudi 
serijo specializiranih vaj, ki temeljijo na doseda-
njih izkušnjah certificiranih trenerjev in so hkrati 
sodobno zasnovane za uporabo tabličnih računal-
nikov. Treningi so bili izvedeni v dveh modulih v 
časovnem razmiku 14 dni. Tako so bili zaobjeti vsi 
pomembni poudarki »Train the trainer« progra-
ma, kot je teorija o timskem delu, praktični pri-
meri in timske vaje, ki naj bi jih pozneje trenerji 
predajali svojim zaposlenim, hkrati pa je ostal ve-
lik poudarek na obvladovanju skupinske dinami-
ke. Kot zaključek programa po izvedenih trenin-
gih in predaji vseh gradiv smo na sami lokaciji, 
torej na lokaciji vsakoletnih delavnic na Voglu, iz-
vedli še testni program. Izobraževalne delavnice 

so tokrat vodili notranji trenerji, trenerji Team-
building akademije pa so bili na voljo za pomoč in 
končno evalvacijo, katere namen je bil pred na-
daljnjimi programi za zaposlene preveriti vsebi-
no, časovnico in pripravljenost notranjih trener-
jev. Testna izvedba je služila tudi za utrditev že 
tako visoke samozavesti za izvajanje popolnoma 
novega programa in kot popotnica notranjim tre-
nerjem za bodoče kakovostne izvedbe. Slednji so 
ga v nadaljnjih mesecih večkrat odlično izpeljali, 
kar dokazujejo tako odzivi trenerjev kakor tudi 
zaposlenih, s čimer sta oba projektna partnerja 
potrdila učinkovitost takšnega pristopa k izobra-
ževanju.

Dolgoročni rezultati so dobri odnosi 
med zaposlenimi
V sezoni 2015 smo izvedli 22 dvodnevnih delavnic, 
ki se jih je udeležilo 329 udeležencev z različnih 
področij dela. Delavnice je izvajalo 16 internih tre-
nerjev.

Glede na navdušenost, zainteresiranost in pozi-
tivno naravnanost udeležencev lahko izvedbo oce-
njujemo kot zelo uspešno. Prav takšno sliko so 
nam pokazale tudi povratne informacije naših 
udeležencev. Program so dobro sprejeli in aktivno 
sodelovali. Prvi dan, ki je potekal v naravi s pomo-
čjo tabličnih računalnikov, je bil za njih nekaj pov-
sem novega, a jim na koncu tablice v večini prime-
rov niso predstavljale nobene ovire za nemoteno 
sodelovanje. Drugi dan, ki poteka v obliki delavni-
ce, pa je oblikovan zelo dinamično, sodelovanje 
udeležencev je ves čas ključnega pomena. Naloge 
v sklopu programa iz različnih zornih kotov osve-
tlijo pomen dobrega timskega dela, ki pa je ključ-
nega pomena za storitveno dejavnost, kot je trgo-
vina.

Tovrstna izobraževanja vidimo kot priložnost, 
da se zaposleni umaknejo iz delovnega okolja ter 
se v idiličnem okolju neokrnjene narave in spro-
ščenem vzdušju vsaj za nekaj časa izognejo vsak-
danjemu tempu in stresu. Želimo, da možnost 
udeležbe na delavnicah na Voglu razumejo kot na-
grado za uspešno in prizadevno delo. Dolgoročni 
rezultati programa pa so dobri in harmonični od-
nosi med zaposlenimi.

Ko zaposleni in vodje poznajo osnovne zakoni-
tosti timskega dela in jih tudi izvajajo v praksi, lah-
ko učinkovito timsko delo dosežemo dokaj hitro in 
pozitivne posledice le-tega se hitro pokažejo pri 
vsakodnevnem delu. Prav zaradi vpeljave dobrih 
temeljev ter vzpostavitve sistemske skrbi za ra-
zvoj in vzdrževanje učinkovitega timskega dela je 
potrebno ciljno izobraževanje. Kompleksnost pro-
blemov in tekmovalno gospodarsko okolje zahte-
vata vedno več povezovanja in sodelovanja med 
zaposlenimi v podjetju in že majhna sprememba v 
odnosih in načinu timskega dela znatno pripomo-
re k optimizaciji procesov znotraj ekipe ter vpliva 
na njeno uspešnost.
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