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Izrazi s področja skupinskega/ekipnega dela 

 

1. Uvod 

 

Pri vsakdanji uporabi naletimo pogosto na nedosledno uporabo izrazov za ekipno 

(timsko) ter skupinsko delo, pri čemer se zastavlja vprašanje doslednega razlikovanja 

enega in drugega oz. trdne pojmovne strukture. Skupine bi lahko členili v bolj 

hierarhične oblike oddelkov (s stalnimi vlogami, iz istega področja) ter manj hierarhične 

oblike ekip (udarne ekipe za posebne naloge, samouravnavajoče ekipe). 

 

2. Preglednica angleških, priporočenih, dopustnih in neprimernih slovenskih izrazov 

 

Zap.št. Izraz v angleščini 
Priporočeni 

slovenski izrazi 
Dopustni slovenski 

izrazi 
Neprimerni 

slovenski izrazi 

1 group skupina   

2 team ekipa moštvo, tim  

3 virtual team navidezna ekipa 
navidezno moštvo, 

virtualni tim 
 

4 work group delovna skupina   

5 team building 
oblikovanje ekipe, 

izgradnja ekipe 

oblikovanje 
moštva, 

oblikovanje tima 
 

6 task force 
ekipa za posebne 

naloge 
  

7 self-managed team 

samouravnavajoča 
ekipa, 

samoupravna ali 
avtonomna ekipa 

 
samo-menedžirani 

tim 

8 
problem-solving 

team 
ekipa za reševanje 

problemov 

moštvo/tim za 
reševanje 

problemov 
 

9 functional team funkcijska ekipa 
funkcijsko moštvo, 

funkcijski tim 
 

10 
cross-functional 

team 
več-funkcijska 

ekipa 
več-funkcijsko 

moštvo/tim 
 

 



3. Opredelitve 

Pri opredelitvah je po pregledu literature predvsem prisotna naslednja dilema: 

1) Ali vse povezave ljudi skupaj sodijo v skupine, ki se nadalje členijo na hierarhične 

(oddelke) in ekipe? 

2) Ali gre za strogo razlikovanje med skupinami na eni strani in ekipami na drugi strani, 

brez kakršnegakoli prepletanja?  

Glede na to, katero od teh dveh stališč zavzamemo, ta izbira posledično vpliva na 

opredelitve, navedene v nadaljevanju. 

Skupina (group) sta dva ali več posameznikov, ki sodelujejo skupaj, da bi dosegli 

določene skupne cilje.   

Ekipa (team, work team) je skupina sodelujočih pri skupnem delu, ki zahteva intenzivno 

sodelovanje članov, poveča skupne moči (sposobnosti) in ustvarja pozitivno sinergijo. 

Ekipe se lahko razvijejo le, kadar je splošni namen razumljiv vsem njihovim članom. 

Ekipa je majhno število ljudi (praviloma do 12) z dopolnjujočimi veščinami, ki si 

prizadevajo za skupni cilj ob skupaj sprejetih kriterijih učinkovitosti in kakovosti s 

skupnim pristopom, za kar se čutijo vsi člani vzajemno odgovorni. 

Delovna skupina - oddelek (work group) je skupina, kjer se člani srečujejo 

prvenstveno zato, da si izmenjujejo informacije za odločitve, ki jih morajo člani skupine 

udejaniti na njihovih področjih odgovornosti.  

Oblikovanje ekipe (team building) je dejavnost, ki omogoči članom ekipe z ekipnim 

načinom dela zastaviti cilje, razviti pozitivna medosebna razmerja in razjasniti vloge ter 

odgovornosti vsakega člana ekipe. Oblikovanje ekipe je zaporedje dobro načrtovanih 

ukrepov, usmerjenih k zbiranju in analiziranju podatkov o delovanju ekipe in uvajanju 

sprememb za povečanje učinkovitosti njenega delovanja s pritegnitvijo vseh članov k 

uresničevanju ekipnih ciljev. 

Ekipa za posebne naloge (task force) je začasna organizacijska oblika, vzpostavljena za 

to, da bi opravila posebno, natančno določeno in zapleteno nalogo, katere izvršitev 

običajno zahteva sodelovanje članov večjega števila stalnih organizacijskih enot. 

Funkcijska ekipa (functional team) je ekipa, sestavljena iz ravnatelja in zaposlencev iz 

njegovega oddelka, ki se trudijo izboljšati delovne postopke ali rešiti probleme znotraj 

določene funkcijske enote.  

Ekipa za reševanje problemov (problem-solving team) je ekipa, sestavljena običajno iz 

5-12 rednih zaposlencev praviloma iz istega oddelka, ki se pogosto srečujejo z namenom 

razpravljanja o izboljšanju kakovosti, učinkovitosti in delovnega okolja. 



Samouravnajoča ekipa (self-managed work team) je formalna skupina zaposlencev, ki 

delujejo brez poudarjene vloge ravnatelja (ali se vloga ravnatelja izmenjuje), odgovorna 

za celotni delovni proces ali njegov del, ki dostavlja proizvod ali storitev zunanjemu ali 

notranjemu uporabniku. Taka oblika ima precejšnjo pristojnost za širok spisek 

odločitev, povezanih z izvedbo dodeljenih nalog. 

Več-funkcijska ekipa (cross-functional work team) je običajno sestavljena iz 

zaposlencev približno iste hierarhične ravni iz različnih oddelkov, ki so zbrani skupaj za 

izvršitev določene naloge. 

Navidezna ekipa (virtual team) je ekipa, kjer člani sodelujejo (predvsem) s pomočjo 

sodobne informacijske-komunikacijske tehnologije, brez časovnih in prostorskih 

omejitev. 

 

4. Utemeljitve 

 

V ekipah je splošni namen razumljiv vsem njihovim članom. V uspešni ekipi igra vsak 

svojo vlogo, tako da uveljavi svoj talent in znanje. Cilji moštva (ekipe) so doseženi, ko 

člani ekipe združijo svoje sposobnosti, tako da: 

- povečajo svojo moč; 

- zmanjšajo pomen svojih šibkih lastnosti. 

Če pa skušajo posamezniki izstopati neodvisno od prispevka k uresničitvi skupnega cilja, 

skupine praviloma niso uspešne in se ne razvijejo v ekipe. Najbolj znani so primeri iz 

ekipnih športov. Vse skupine niso ekipe – obstajajo značilne razlike med delovnimi 

skupinami in ekipami: 



 

delovna skupina - oddelek ekipa 

močan, jasno osredotočen vodja 
vloga vodenja oz. usmerjanja porazdeljena 

med več nosilcev 

osebna odgovornost osebna in skupna odgovornost 

namen delovanja skupine je isti kot širše 
poslanstvo združbe 

obstaja poseben namen ekipe, ki ga ekipa 
samostojno sprejme 

delovni učinki posameznikov skupni delovni učinki 

izvedba učinkovitih sestankov 
spodbujanje odprtih razprav in živahni 

sestanki za reševanje problemov 

meri svojo uspešnost posredno preko 
vpliva na druge (npr. vrednostno izraženi 

učinki poslovanja) 

meri svoje delovanje neposredno z oceno 
skupnih delovnih učinkov 

razpravlja, odloča in poverja 
razpravlja, odloča in skupaj opravlja 

stvarne delovne naloge 

 

Uspešno ekipno delo se lahko uveljavi na vseh ravneh, pomanjkanje takega dela na 

katerikoli ravni koordinacijske sestave pa zmanjšuje kakovost organizacije združbe in 

vodi v propad združbe (Mihelčič 2008). 

 

5. Predlogi raziskav 

 

• analiza prakse uporabe izrazov skupina-ekipa v slovenskem prostoru 

• poskus količinskega ovrednotenja (kvantificiranja) ekipnih učinkov nad skupinskimi 

učinki 

• stopnje oblikovanja ekipe na konkretnih (slovenskih) primerih dobre prakse (angl. 

forming-storming-norming-performing-adjourning) 

• lastnosti dobre ekipe na slovenskih primerih dobre prakse (primerjalno z 

mednarodnim okoljem) 

• navidezne ekipe (virtualne ekipe) v slovenski praksi in v mednarodnem okolju 

• utemeljevanje razlik med različnimi vrstami skupin   
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