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UVODNIK

Spoštovani, 

znan košarkarski trener in igralec John Robert Wooden je dejal: »Vse na tem svetu se predaja. Vsak košček znanja 
je nekaj, kar je nekdo z nekom delil. Je najdragocenejša stvar, ki jo lahko podarite drugim.« Njegove besede 
izpostavljajo pomen (medgeneracijskega) sodelovanja in učenja, kar je pomembno tako v družbi na splošno kot v 
delovnih okoljih. 

Danes se v delovni sredini srečujejo ljudje iz štirih različnih generacij, starostno raznolike ekipe pa bodo zaznamovale 
delovna okolja tudi v prihodnje. Ob pospešeni digitalizaciji, spremenjenih delovnih navadah in staranju populacije 
medgeneracijsko sodelovanje (p)ostaja gradnik zasebnega in tudi poslovnega življenja. 

Naslavljanje medgeneracijskih stereotipov in osveščanje o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja v delovnem 
okolju je poslanstvo triletnega projekta pod geslom Vsi zmagujemo, ko sodelujemo. Projekt, ki se je začel v 2020 
in se s koncem leta 2022 zaključuje, sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, podpirajo pa ga Gospodarska zbornica 
Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Slovenska kadrovska zveza.

Pod okriljem projekta zadnja tri leta teče komunikacijska kampanja, ki preko spletnega mesta sodelovalnica.si, 
medijskih izpostavitev in okroglih miz ozavešča o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja na delovnih mestih. 
V sklopu projekta so se v letu 2021 in 2022 izvajale delavnice za osnovnošolce, dijake in odrasle, ki so razblinjale 
medgeneracijske stereotipe. Medgeneracijsko aktivni delodajalci so lahko sodelovali na treh natečajih za priznanje 
MEGA. V vseh treh projektnih letih je bila izvedena tudi raziskava ‘Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu’.

V okviru zadnjega, jesenskega natečaja za delodajalce, ki je bil že tretji po vrsti, je svoje pristope k spodbujanju 
medgeneracijskega sodelovanja predstavilo kar 38 podjetij in organizacij. Med njimi jih je 18 prejelo priznanje 
MEGA 2022. Prav vsi prijavitelji se zavedajo pomembnosti vključujočih delovnih okolij in potenciala generacijsko 
raznolikih ekip. Vključujoča kultura je pomembna tako za razvoj vsakega posameznika kot tudi rast organizacije kot 
celote. Medgeneracijsko aktivni delodajalci namreč poročajo o višjem zadovoljstvu, motiviranosti in produktivnosti 
zaposlenih.

V duhu uvodne misli ob izteku projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo vsem, predvsem pa vodjem in kadrovikom, 
poklanjamo pričujoči zbornik, ki združuje nagrajene dobre prakse prijaviteljev z jesenskega natečaja. Te naj bodo 
navdih in motivacija vsem delodajalcem za grajenje generacijsko raznolikega in vključujočega delovnega okolja tudi v 
prihodnje. Saj veste: v medgeneracijski slogi je moč.

Ekipa projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo
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O PROJEKTU VSI ZMAGUJEMO, KO SODELUJEMO

Z MEDGENERACIJSKIM SODELOVANJEM ZMAGUJEMO VSI

Ali ste vedeli, da se v delovnih okoljih srečujejo štiri 
ali celo pet generacij delavcev? Na delovnih mestih 
se danes srečujejo delavci različnih starosti, z 
različnimi izkušnjami, znanji in odgovori na delovne 
izzive. Sobivanje različnih generacij lahko predstavlja 
prednost, saj pripomore k  bolj dinamičnemu in 
konkurenčnemu delovnemu okolju z višjo stopnjo 
zadovoljstva med zaposlenimi.

Za uspešno sodelovanje in vključenost vseh 
sodelavcev je ključno usklajevanje njihovih 
vrednot, prepričanj in pričakovanj. To pod pritiskom 
produktivnosti in v času pospešene digitalizacije 
predstavlja zahtevno nalogo za vodje in kadrovske 
strokovnjake.

Z željo po ozaveščanju in izobraževanju ter 
zagotavljanju ustrezne podpore tako zaposlenim 
kot delodajalcem je nastal projekt z geslom Vsi 
zmagujemo, ko sodelujemo. Projekt, ki poteka od 
2020 do 2022, je namenjen zmanjševanju in 
odpravljanju medgeneracijskih stereotipov ter 
spodbuja medgeneracijsko sodelovanje v delovnem 
okolju. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
ter Evropski socialni sklad. Projekt podpirajo 
Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije in Slovenska kadrovska zveza.

Več informacij najdete na: www.sodelovalnica.si
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PRIČETEK 
KOMUNIKACIJE, 
ki je izpostavljala 
pomembnost 
medgeneracijskega 
sodelovanja na 
različnih delovnih 
mestih – od pisarn  
do rastlinjakov.

S PRIZNANJEMA 
MEGA NAVDIH IN 
MEGA PRESEŽEK  
smo nagradili številne 
dobre prakse slovenskih 
podjetij na področju 
medgeneracijskega 
sodelovanja.

V ZAČETKU 
LETA 2022 smo 
dijake vabili na MEGA 
delavnice s pozivom, 
da raketizirajo 
svoj potencial brez 
gravitacije stereotipov. 

RAZLIČNE 
GENERACIJE  
so delile svoja 
mnenja in izkušnje 
na okroglih mizah, 
na radijskih valovih 
in v živo na številnih 
dogodkih. 

Z IZVAJANJEM  
MEGA DELAVNIC  
v letu 2021 in 2022 
smo širili obzorja  
različnih generacij 
in s tem razblinjali 
stereotipe na  
delovnem mestu. 

NA DRUGI 
PODELITVI 
MEGA PRIZNANJ 
se je odličnemu 
medgeneracijskemu 
sodelovanju pridružilo 
še več uspešnih 
slovenskih podjetij.

NA ZAKLJUČNI 
PODELITVI MEGA 
PRIZNANJ 2022  
smo se lahko v živo 
prepričali, da je dobrih 
praks med različnimi 
generacijami čedalje 
več, kar dodatno krepi 
motiviranost zaposlenih 
in konkurenčnost 
podjetij.
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Neža, 36 let
Vodja izmene

RASTE Z NABIRANJEM 
ZNANJA Bernarda, 61 let

Kontrolorka kakovosti
ZRELO ODREAGIRA  
V VSAKI SITUACIJI

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.
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PREDSTAVITEV NATEČAJA ZA PRIZNANJA MEGA

Pod okriljem triletnega projekta Vsi zmagujemo, 
ko sodelujemo so se izvedli trije natečaji za 
medgeneracijsko aktivne delodajalce. Na 
natečaju za priznanja MEGA so lahko sodelovala 
vsa podjetja in organizacije, ki spodbujajo sožitje 
različnih generacij sodelavcev ter uvajajo dobre 
prakse medgeneracijskega sodelovanja v poslovne 
procese. 

Namen natečajev je bil prispevati k večji ozaveščenosti 
delodajalcev in vseh generacij zaposlenih o 
pomembnosti medsebojnega sodelovanja in 
vseživljenjskega učenja. Sodelovanje na natečajih 
je bila priložnost za delitev dobrih kadrovskih praks 
in krepitev ugleda delodajalcev, ki s konkretnimi 
rešitvami gradijo mostove med sodelavci. 

Sodelovanje na natečaju je prispevalo h krepitvi 
ugleda prijaviteljev kot družbeno odgovornih 
delodajalcev. Delodajalci z dobrimi praksami so 
prejeli priznanje MEGA. Slednje je pohvala za dobre 
prakse delodajalcev na področju medgeneracijskega 

sodelovanja v delovnem okolju. Nagrajenci imajo 
pravico uporabljati naziv prejemnika priznanja 
MEGA. 

V okviru treh natečajev so prijavitelji predstavili 56 
pristopov k spodbujanju medgeneracijskega sožitja, 
priznanje MEGA pa je prejelo 28 delodajalcev. To 
kaže, da v številnih delovnih okoljih naslavljajo izzive 
medgeneracijskega sodelovanja in k njihovemu 
razreševanju pristopajo premišljeno, celostno 
in z vključevanjem širokega kroga sodelavk in 
sodelavcev.

V okviru širše komunikacijske kampanje Vsi 
zmagujemo, ko sodelujemo so bili delodajalci z 
dobrimi praksami javno izpostavljeni. Promocija 
prijaviteljev preko projekta in izmenjava dobrih 
praks prispevata k izboljšanju kadrovskih praks 
slovenskih delodajalcev, spodbujanju podaljševanja 
delovne aktivnosti zaposlenih ter širšim 
prizadevanjem za grajenje vključujočega delovnega 
okolja. 

Več informacij najdete na: www.sodelovalnica.si/natecaj

NAČRTUJTE, IZVAJAJTE, ZMAGUJTE.
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PREDSTAVITEV NAGRAJENIH PRAKS NA 
JESENSKEM NATEČAJU ZA PRIZNANJE MEGA 2022

V delovnih okoljih se srečujejo različne generacije 
delavcev, nadaljuje se trend digitalizacije, dodatno 
pa so se delavci in delodajalci v zadnjih letih soočali 
s spremembami v delovnih procesih in širše. V 
teh razmerah se kažeta pomembnost medsebojne 
komunikacije in nujnost spodbujanja vključenosti 
delavcev vseh starosti. 

Priznanje MEGA je zasnovano kot priznanje za 
medgeneracijsko aktivne delodajalce. Na 
jesenskem natečaju za priznanje MEGA 2022, ki je 
že tretjič potekal v okviru projekta Vsi zmagujemo, 
ko sodelujemo, so lahko sodelovala vsa podjetja oz. 
organizacije iz gospodarstva, javnega in nevladnega 
sektorja. Pogoj za sodelovanje delodajalcev je bil, 
da so v letih 2021 in/ali 2022 spodbujali sodelovanje 
različnih generacij sodelavcev ter uvajali dobre prakse 
medgeneracijskega sodelovanja v poslovne procese.  

Podelitev priznanj MEGA 2022 je potekala v okviru zaključnega 
dogodka projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo.

PRIZNANJE MEGA 2022 JE PREJELO 18 DELODAJALCEV

Podelitev priznanj MEGA 2022 za delodajalce, ki so 
sodelovalni na jesenskem natečaju, je potekala v 
okviru zaključnega dogodka projekta Vsi zmagujemo, 
ko sodelujemo. Ta je potekal v sredo, 7. decembra 
2022 v Mestnem muzeju Ljubljana. Na dopoldanskem 
srečanju z novinarji so bili najprej predstavljeni 
rezultati projekta in razglašeni nagrajeni delodajalci, v 
popoldanskem delu pa so bila predstavnikom podjetij 
in organizacij podeljena priznanja.  

Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica 
Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela 
na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, je ob zaključnem dogodku projekta 
Vsi zmagujemo, ko sodelujemo in podelitvi priznanj 
MEGA 2022 izpostavila, da je v aktualnih razmerah 
veliko interakcij med različnimi generacijami delavcev 
in to zahteva posebno pozornost. Skupni cilj mora biti 
zagotavljanje zdravega in kakovostnega delovnega 
okolja, ki omogoča razvoj kompetenc, sodelovanje, 
prenos znanj in veščin med generacijami, kar je 
osnova za zadovoljstvo delavcev, nemoten potek 
delovnih procesov in podaljševanje delovne aktivnosti 
zaposlenih.

Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata 
za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti
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Projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo se izvaja 
s podporo Gospodarske zbornice Slovenije, 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in 
Slovenske kadrovske zveze. O prednostih projekta 
in spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja 
v delovnem okolju so spregovorili predstavniki 
podpornih organizacij.

Na srečanju z novinarji so podporniki projekta izpostavili 
pomembnost nadaljevanja prizadevanj za spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja.

Andreja Sever, direktorica Službe za razvoj kadrov 
in izobraževanje na Gospodarski zbornici Slovenije 
je poudarila: »Delodajalci se vedno bolj zavedamo 
nujnosti vključevanja vsakega posameznika 
v svet dela tako, da je pri delu zadovoljen in 
motiviran. Odnosi med sodelavci se uvrščajo v 
sam vrh med dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo 
ali pa nezadovoljstvo zaposlenih. Tankočutno 
vključevanje in spodbujanje sodelovanja vseh 
generacij je zato izjemnega pomena. Tudi v 
prihodnje si bomo prizadevali za povezovanje in 
usposabljanje mentorjev v podjetjih, dvosmerno 
mentorstvo, promoviranje in izobraževanje na 
področju vključujočih medgeneracijskih timov. Še 
naprej bomo spodbujali povezovanje izobraževanja 
in gospodarstva za deljenje vrednot in znanja, 
katerega imamo skupaj zelo veliko.«

Andreja Sever, direktorica Službe za razvoj kadrov in izobraževanje 
na Gospodarski zbornici Slovenije

»Na OZS smo podprli projekt Vsi zmagujemo, ko 
sodelujemo, ker menimo, da je uspešen prenos 
znanj in veščin na mlajše generacije ključen 
za razvoj in obstoj podjetij.  V OZS smo na tem 
področju že aktivni tudi sicer, naše člane namreč 
osveščamo o nujnosti medgeneracijskega 
sodelovanja na različnih izobraževanjih, delavnicah 
in s predstavitvami dobrih praks v posameznih 
podjetjih,« je pojasnil direktor Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije Danijel Lamperger. 

Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije
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Projekt Vsi zmagujemo, ko sodelujemo je podprla 
tudi kadrovska stroka. Gregor Rajšp, predsednik 
Slovenske kadrovske zveze, je izpostavil: »Projekti, 
kot je Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, so pomembni 
z vidika izmenjave dobrih praks. V delovnih okoljih in 
kadrovskih strategijah je potrebno dati več poudarka 
raznolikosti, enakosti in vključenosti ter iskati 
priložnosti za krepitev zavzetosti sodelavcev. To je 
pot do boljših odnosov in rezultatov. Verjamem in 
svetujem premik od kadrovskih rešitev v smislu ‘ena 
za vse oziroma za vse enako’, k iskanju prilagojenih 
rešitev za vsakega sodelavca. Tisti, ki bomo uspeli 
vključevati vse sodelavce, ne glede na starost ali 
druge značilnosti, se bomo manj ukvarjali z oteženo 
dostopnostjo do talentov ter bomo lažje zadržali 
ključne kadre, ki so kos delovnim izzivom.« Gregor Rajšp, predsednik Slovenske kadrovske zveze

Osnova za prejem priznanja MEGA je ocena, ki 
jo se vsaka prijavljena dobra praksa prejela s 
strani strokovne komisije. Ta je presojala, kakšne 
medgeneracijske izzive so delodajalci naslavljali, 
kakšne cilje so si zastavili, katere aktivnosti so 
izvedli in s kakšnimi rezultati se lahko pohvalijo.

dr. Andrej Kohont, predsednik strokovne komisije za podeljevanje 
priznanja MEGA

V okviru treh natečajev za medgeneracijsko aktivne 
delodajalce, ki so se izvedli pod okriljem projekta, 
so prijavitelji predstavili 56 pristopov k spodbujanju 
medgeneracijskega sožitja, priznanje MEGA pa 
je prejelo 28 delodajalcev. To kaže, da v številnih 
delovnih okoljih naslavljajo izzive medgeneracijskega 
sodelovanja in k njihovemu razreševanju pristopajo 
premišljeno, celostno in z vključevanjem širokega 
kroga sodelavk in sodelavcev.

Predsednik strokovne komisije za podeljevanje 
priznanja MEGA doc. dr. Andrej Kohont s Katedre za 
razvoj in menedžment organizacij in človeških virov 
na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani 
je o izvedbi natečajev skozi leta povedal: »Prakse 
medgeneracijskega sodelovanja prijaviteljev so 
izredno raznolike, združuje pa jih usmerjenost k 
medgeneracijski izmenjavi, ustvarjanju in ohranjanju 
znanja, jasno opredeljeni cilji in njihovo spremljanje 
ter oblikovanje organizacijsko specifičnih ukrepov. 
Ti so v oporo poslovanju, hkrati pa ponujajo oporo 
sodelavkam in sodelavcem pri vključevanju v 
delovna okolja, krepijo vlogo mentorjev in razvoj 
sodelavcev ter prispevajo k oblikovanju sodelovalne, 
ustvarjalne in povezovalne kulture za oblikovanje 
skupnih rešitev. Število prijaviteljev in prejemnikov 
priznanj MEGA se je z vsako od treh izvedb natečaja 
zvišalo, njihove dobre prakse pa bodo v oporo 
pri nadaljnjem razvoju medgeneracijskih praks v 
delovnih okoljih.«  
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Na zadnjem, jesenskem natečaju so lahko 
sodelovala vsa podjetja oz. organizacije iz 
gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja, 
v katerih so v letih 2021 ali 2022 spodbujali 
sodelovanje različnih generacij sodelavcev ter 
uvajali dobre prakse v poslovne procese. Med 38 

prijavitelji jih je 18 prejelo priznanje MEGA 2022. 
Medgeneracijsko aktivnim delodajalcem sta bili 
podeljeni dve različici priznanja: MEGA navdih in 
MEGA pospešek. Priznanja je nagrajencem podelil 
Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV in član 
strokovne komisije za podeljevanje priznanja MEGA. 

Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV in član strokovne komisije za podeljevanje priznanja MEGA

Priznanje MEGA pospešek 2022 je prejela družba 
Krka, d.d., Novo Mesto. Podjetje je v medgeneracijskih 
aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem 
okolju izstopalo s celostnim programom upravljanja 
starostno raznolikih sodelavcev. 

Priznanje MEGA navdih 2022 za dobro prakso 
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju 
je prejelo še 17 delodajalcev: Telekom Slovenije, d.d.; 
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko 
kulturo, izobraževanje, informiranje in šport; Zavod 
za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis 

Ljubljana, socialno podjetje; Grow and Scale d.o.o.; 
NEOBISTRO d.o.o.; JUB kemična industrija d.o.o.; 
Pristop Media d.o.o.; Eurosender d.o.o.; Renderspace 
d.o.o; AMBIT d.o.o.; Mugada d.o.o.; ALPE-PANON 
d.o.o.; Petrol d.d., Ljubljana; ZAMAN d.o.o.; Support 
& Trade d.o.o.; Indigo Consulting d.o.o; ISKRA PIO 
d.o.o..

Želite izvedeti več? V nadaljevanju preberite kratek 
povzetek dobrih praks z izjavami predstavnikov 
podjetij.
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Na jesenskem natečaju je 18 delodajalcev prejelo priznanje MEGA. 
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PREJEMNICA PRIZNANJA MEGA POSPEŠEK 2022

Utemeljitev strokovne komisije: 

Dobra praksa prijavitelja celovito odgovarja 
na izzive medgeneracijskega sodelovanja in 
medgeneracijskega prenosa znanja na visoko 
konkurenčnem in tehnološko zahtevnem področju. 
Jasno zastavljeni cilji in premišljeno oblikovani 
ukrepi za njihovo doseganje se kažejo v merljivih 
učinkih na področju akumulacije in prenosa znanja 
v organizaciji, sinergičnega delovanja mlajše in 
starejše generacije pri soočanju s sodobnimi 
izzivi, zagotavljanju ustrezne kadrovske strukture 
v širši regiji, razvoju perspektivnih sodelavcev s 
pomočjo naprednega mentorstva in nenazadnje 
pri vzdrževanju dobre organizacijske klime, 
zadovoljstva, zavzetosti in vitalnosti zaposlenih. 
V podjetju aktivnosti skrbno načrtujejo, kar se 
odraža skozi uspešnost in ugled podjetja. Prijavljena 
dobra praksa je izjemen zgled celovitega pristopa 
k spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja, ki 
učinkovito odgovarja na izzive sodobne družbe. Za 
svoja prizadevanja si prijavitelj zasluži priznanje 
MEGA pospešek 2022 za izjemne dosežke v 
medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in 
sodelovanju v delovnem okolju.

KRKA, D.D., NOVO MESTO 

Dobra praksa: Širši program spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja v 
Krki
Priznanje: priznanje MEGA pospešek 2022 za izjemne dosežke v 
medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem 
okolju

Dori Gorenc (v sredini) s sodelavcema Simono Torkar Flajnik in 
Matejem Černelčem.

Dori Gorenc, direktorica Kadrovskega sektorja v 
družbi Krka: »Zahvaljujemo se za prejem priznanja 
MEGA pospešek 2022 za ‘Širši program spodbujanja 
medgeneracijskega sodelovanja v Krki’. Krka je 
prisotna na več kot 70 trgih in zaposluje več kot 
12.500 zaposlenih. To pomeni, da smo si kulturno 
in generacijsko zelo različni. Priznanje je potrditev, 
da s spoštovanjem različnosti, usmerjenostjo v 
skupne cilje in timskim delom povezujemo različne 
kulture in generacije. Delovanje v takšnem okolju 
nas bogati v izkušnjah, inovativnosti in medsebojnih 
odnosih. Aktivnosti, ki jih izvajamo na področju 
medgeneracijskega sodelovanja, krepijo Krkine 
vrednote, med katerimi sta pomembni partnerstvo 
in zaupanje.«
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PREJEMNIK PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2022 

TELEKOM SLOVENIJE, D.D. 

Dobra praksa: Mentorski sistem – Modro je deliti znanje
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Utemeljitev strokovne komisije: 

Prijavitelj je predstavil dobro prakso mentorstva 
v delovnem okolju. Pri tem je jasno opredelil 
izziv staranja delovne sile in s tem potrebo po 
medgeneracijskem prenosu znanja v organizaciji, 
kar je izziv mnogih slovenskih organizacij. V 
podjetju razvijajo kulturo prenosa znanja. Projekt 
je strukturiran in ima jasno opredeljene ter merljive 
cilje. Metodologija je skrbno izbrana, posebej 
izstopajo metode merjenja učinkov projekta, ki hkrati 
omogočajo celovito spremljanje projekta ter njegovo 
agilno izboljševanje. Ključna posebnost projekta je 
informacijska podpora, ki je uporabnikom prijazna in 
hkrati učinkovito podpira proces v smeri poenotenja 
mejnikov projekta na ravni celotnega podjetja. 
Skozi predstavljen primer se kažejo priložnosti za 
nadgradnjo aktivnosti, kot so druge oblike prenosa 
znanja, na primer: mentorstvo za napredovanje v nove 
vloge, mentorstvo za krepitev oziroma izboljšanje 
kompetenc. Za dobro prakso, ki predstavlja vzorčni 
primer mentorstva za sleherno organizacijo, se 
podjetju podeljuje priznanje MEGA navdih za dobro 
prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem 
okolju.

Helena Lokar, direktorica Upravljanja s 
kadri in splošnih zadev v Telekomu Slovenije:  
»Medgeneracijsko sodelovanje je sestavni del 
naših medsebojnih odnosov. V ta namen imamo v 
Telekomu Slovenije vzpostavljen mentorski sistem, v 
okviru katerega starejši sodelavci prenašajo znanje 
in izkušnje na mlajše sodelavce, pa tudi obratno.«

Vilma Prezelj, strokovna sodelavka za področje 
izobraževanja v Upravljanju s kadri in splošnih 
zadevah v Telekomu Slovenije: »Poleg tega, da 
krepimo medgeneracijske vezi, s takšnim pristopom 
utrjujemo tudi povezanost in sodelovanje med 
zaposlenimi.«

Helena Lokar (levo) in Vilma Prezelj (desno).
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PREJEMNIK PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2022

Utemeljitev strokovne komisije: 

Prijavitelj je predstavil dobro prakso, ki prepleta 
medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljstvo. 
Prijavljen primer spodbuja izmenjavo izkušenj in 
pristopov ter sodelovanje med prostovoljci različnih 
starostnih skupin. Dobra praksa naslavlja izziv 
medgeneracijskega sodelovanja skozi perspektivo 
starajoče se družbe ter naslavlja potrebe starejših. 
Izpostavlja pomembnost medgeneracijskega 
sožitja in prenosa znanja med generacijami ter 
krepi pomen prostovoljstva na ravni lokalne 
skupnosti. Učinki projekta se kažejo skozi 
inovativne oblike prostovoljstva, ki odgovarjajo na 
aktualne potrebe družbe, denimo v času epidemije 
koronavirusa. Organizacija navdušuje vse generacije 
za prostovoljstvo, kar predstavlja prispevek k 
trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti in prispeva 
k večji kakovosti življenja vseh generacij. Prijavitelj 
je tako medgeneracijsko sodelovanje razširil »od 
znotraj navzven« in z dobro prakso pokazal na 
širšo pomembnost medgeneracijskega sožitja, zato 
si zasluži priznanje MEGA navdih za dobro prakso 
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

Sonja Majcen, direktorica Celjskega mladinskega 
centra: »Izredno smo veseli in ponosni na to, da 
smo prejemniki priznanja MEGA navdih 2022, še 
zlasti zato, ker smo mladinski center, ki na prvi 
pogled nagovarja predvsem mlade. Že pred leti 

CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD ZA  
MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, INFORMIRANJE IN ŠPORT 

Dobra praksa: Festival prostovoljstva
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

smo to tematiko začeli aktivno vključevati v naše 
projektne aktivnosti. Še posebej smo ponosni na 
projekt Festival prostovoljstva, ki ga izvajamo že 17 
let in s katerim krepimo pomen prostovoljstva med 
vsemi generacijami ter povezujemo prostovoljce 
vseh starostnih skupin. S projektom spodbujamo 
prenos znanja, krepimo solidarnost, ustvarjamo 
nove priložnosti, predvsem pa rušimo tabuje, ki 
sicer obstajajo zaradi razlik med generacijami. 
Na tak način naše delovno okolje postaja vse 
bolj vključujoče in sodelovalno, te vrednote pa 
prenašamo tudi na širše lokalno okolje.«  

Priznanje je na dogodku prevzela Hana Faletić, 
organizatorka kulturnega programa v Celjskem 
mladinskem centru.

Hana Faletić
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PREJEMNIK PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2022

ZAVOD ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE  
SIMBIOZA GENESIS LJUBLJANA, SOCIALNO PODJETJE  

Dobra praksa: Simbioza skupnost
Priznanje:  MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Utemeljitev strokovne komisije: 

Prijavitelj je predstavil dobro prakso na področju 
obratnega mentorstva. Gre za edinstven skupnostni 
projekt medgeneracijskega sodelovanja, ki je 
usmerjen na prenos znanja, razvoj digitalnih 
kompetenc in digitalno pismenost in ga izvajajo 
prostovoljci in vsi zaposleni v organizaciji. Čeprav ni 
običajen projekt medgeneracijskega sodelovanja v 
delovnem okolju, spodbuja sodelovanje zaposlenih 
in uporabnikov njihovih storitev. Na tak način se 
vzpostavljajo vezi med različnimi generacijami. 
Projekt je izjemnega pomena v postpandemični 
družbi, obenem pa ob ključnih ciljih projekta prispeva 
tudi k mnogim širšim ciljem, ki jih je prijavitelj 
podrobno opredelil. Prijavitelj si za predstavljen 
primer mentorstva, ki smiselno dopolnjuje oziroma 
nadgrajuje delovanje organizacije in kaže na 
širšo pomembnost medgeneracijskega sožitja, 
zasluži priznanje MEGA navdih za dobro prakso 
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

Ana Pleško, direktorica socialnega podjetja 
Simbioza Genesis: »Že vse od svoje ustanovitve 
razvijamo in nadgrajujemo svojevrsten model 
medgeneracijskega sodelovanja in predajanja 
znanja. Prizadevamo za vključujočo družbo, družbo 
enakih možnosti za vse, pri čemer verjamemo, da je 
prav medgeneracijsko sodelovanje najpomembnejša 
oblika in ključ prihodnosti. Naše aktivnosti temeljijo 
na medgeneracijskem sodelovanju in prenosu 
znanja, druženju vseh generacij ter spodbujanju 
vseživljenjskega učenja na vsakodnevni ravni v 
vsakodnevnih aktivnostih.«

Ana Pleško
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PREJEMNIK PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2022

Utemeljitev strokovne komisije: 

Prijavljena dobra praksa kombinira tri različne 
pristope ob zaposlovanju novih sodelavcev: 
poskusno delo in praktično usposabljanje, kroženje 
in mentorstvo. V primerjavi s klasičnimi mentorskimi 
shemami je v tovrstnem kombiniranem pristopu 
mogoče razbrati nadgradnjo dosedanjih praks. Skozi 
izobraževanje zaposleni sledijo konkretnim ciljem, 
ki so določeni v planu. Pohvalno je, da so mentorji 
za svoj doprinos nagrajeni. Čeprav se učinki dobre 
prakse bolj dotikajo zagotavljanja zadostnega števila 
ustrezno usposobljenih sodelavcev in se posredno 
navezujejo na medgeneracijsko sodelovanje, 
prijavitelj izkazuje razumevanje potencialov krepitve 
medgeneracijskega sožitja. Tako so prizadevanja 
prijavitelja skladna z natečajem, zato se podjetju 
podeljuje priznanje MEGA navdih za dobro prakso 
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

JUB KEMIČNA INDUSTRIJA D.O.O.

Dobra praksa: Medgeneracijsko sodelovanje v JUB-u
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Romana Vodlan, kadrovica v podjetju Jub: »Ker se 
zavedamo, da je prenos znanja ključen za uspeh 
podjetja, saj le tako lahko živi in diha kot eno, k 
slednjemu strmimo tudi v JUB-u. Medgeneracijsko 
sodelovanje je ena naših glavnih usmeritev na 
kadrovskem področju. Verjamemo namreč, da je 
prenos dragocenega znanja izkušenih zaposlenih 
ključnega pomena predvsem v današnjih časih, ko 
se soočamo s pomanjkanjem kadrov. JUB d.o.o. 
redko sodeluje na takšnih dogodkih, zato nas je 
še toliko bolj razveselilo dejstvo, da je komisija 
prepoznala odličnost v naših hišnih praksah. To 
je dejansko prelomni dogodek za nas in upamo, 
da bomo s tovrstnimi kadrovskimi premiki tudi mi 
postali navdih drugim. Hvala za priznanje, ki je 
potrditev, da gremo v pravo smer.« 

Romana Vodlan
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PREJEMNIK PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2022

EUROSENDER D.O.O.

Dobra praksa: Petkove modrosti
Priznanje:  MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Utemeljitev strokovne komisije: 

Prijavitelj predstavlja razmeroma običajno prakso 
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju 
skozi redno sestajanje sodelavcev, ki pa izstopa po 
sistematičnem pristopu, kontinuiteti izvajanja in 
doprinosu k širšim ciljem. Dobra praksa kombinira 
formalni in neformalni pristop, deljenje praks s strani 
zaposlenih in zunanjih gostov. Je dobro finančno 
in ciljno predstavljena, prav tako so izostreni 
ukrepi spodbujanja medgeneracijskega sožitja. 
Kot takšna predstavlja navdih za druga manjša 
podjetja. Prizadevanja prijavitelja na področju 
medgeneracijskega sodelovanja so skladna z 
natečajem, zato se podjetju podeljuje priznanje 
MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju.

Klara Tomažič, kadrovska specialistka v podjetju 
Eurosender: »V podjetju Eurosender že od leta 2016 
organiziramo petkova druženja – Petkove modrosti, 
ki so bile sprva namenjene povezovanju celotne 
ekipe, kasneje pa smo ta čas pričeli izkoriščati tudi 
za izmenjavo znanja. Druženja tako popestrimo z 
različnimi predavanji in interaktivnimi delavnicami, 
ki starejši generaciji omogoča predajanje svojih 
življenjskih izkušenj in znanj na mlade, medtem 
ko v mladih črpajo energijo za nadaljnje delo. 
Petkove urice so se v praksi pokazale kot velika 
zakladnica znanja, ki povezuje ekipe z različnih 
delovnih področij v en skupni cilj – učinkovito 
medgeneracijsko sodelovanje sodelavcev.«  

Klara Tomažič
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PREJEMNIK PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2022

Utemeljitev strokovne komisije: 

Primer predstavlja dobro prakso pridobivanja 
talentov in krepitve medgeneracijskega sodelovanja 
skozi mentorstvo študentov. Prijavitelj je ob tem 
izpostavil tudi element obratnega mentorstva. S 
spodbujanjem, da zaposleni prevzamejo vlogo 
mentorja, v podjetju opolnomočijo posameznike, 
jih motivirajo in zadržujejo znanje v podjetju. 
Prijavitelj izkazuje razumevanje potencialov 
medgeneracijskega sodelovanja, zato se podjetju 
podeljuje priznanje MEGA navdih za dobro prakso 
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

ISKRA PIO D.O.O.

Dobra praksa: Aktivno mentorstvo študentov v podjetju
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Dr. Mitja Cerovšek, svetovalec direktorja v 
podjetju Iskra PIO: »Projektiranje in proizvodnja 
visokotehnoloških izdelkov za čisto in čistilno 
tehnologijo je osnovna dejavnost družbe Iskra 
PIO. Inovativnost je vrednota in del organizacijske 
kulture podjetja. Naš močan navdih pa so mladi 
strokovnjaki, ki se preko aktivnega mentorstva 
in medgeneracijskega sodelovanja vključujejo v 
razvoj in delo podjetja. Skupaj z njimi se učimo vsi. 
Z veseljem vabimo nove štipendiste in diplomante 
tehničnih smeri. Pridružite se nam na poti v 
prihodnost.«

Mitja Cerovšek
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PREJEMNIK PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2022

RENDERSPACE D.O.O.

Dobra praksa: V direktorjevih čevljih
Priznanje:  MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Utemeljitev strokovne komisije: 

Prijavitelj s svojim projektom naslavlja problematiko 
medgeneracijskega sodelovanja skozi perspektivo 
povezovanja akademske sfere (raziskovalcev) z 
gospodarstvom. V podjetju so ta izziv naslovili 
inovativno z uporabo agilnih metod načrtovanja z 
vizijo nenehnega izboljševanja projekta. Dodana 
vrednost dobre prakse je sodelovanje s fakultetami, 
izmenjava znanj ter medgeneracijsko nadgrajevanje 
kompetenc tako akademskih raziskovalcev 
kot strokovnjakov v praksi, kar je z vidika hitre 
digitalizacije družbe izjemno pomemben prispevek 
h konkurenčnosti Slovenije v svetu. Opisana praksa 
je podjetju omogočila stik s kandidati, ki jim jih 
glede na kadrovske potrebe primanjkuje. Na ta 
način praksa učinkovito naslavlja kadrovski izziv 
pridobivanja in zadrževanja talentov, ki je še posebej 
pereč v panogi informacijske tehnologije. Tako lahko 
prijavljen primer služi kot zgled drugim podjetjem iz 
panoge. Priložnost za nadgradnjo projekta se ponuja 
kar sama po sebi; ob vse večjem številu prijav bi v 
podjetju lahko razmislili o ponudbi poletne prakse 
več kandidatom oz. jim ponudili še kakšne načine za 
izkazovanje talentov in predstavitev idej. Prizadevanja 
prijavitelja na področju medgeneracijskega 
sodelovanja so skladna z natečajem, zato se podjetju 
podeljuje priznanje MEGA navdih za dobro prakso 
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

Tomaž Pristovnik, vodja projektov v podjetju 
Renderspace: »Z našo poletno prakso ‘V 
direktorjevih čevljih’ smo nadobudnim študentom 
omogočili uvid v vsakdanje delovne zadolžitve 
direktorja in oseb na vodstvenih položajih. Mladi so 
dobili priložnost za usvajanje novodobnih poslovno-
digitalnih znanj, podjetje pa je razširilo bazen 
potencialnih kandidatov, ki jih v kreativni industriji 
in panogi IKT primanjkuje. Da gre za inovativen 
pristop k upravljanju kadrov, dokazuje priznanje 
MEGA navdih 2022.«   

Tomaž Pristovnik
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PREJEMNIK PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2022

Utemeljitev strokovne komisije: 

Podjetje ima posebno občutljiv izziv pri vzpostavljanju 
medgeneracijskega sodelovanja v invalidskem 
podjetju, ki izstopa zaradi svoje raznolikosti. Tega 
izziva so se v podjetju lotili zelo premišljeno ter s 
strukturiranim načrtom izvedbe. V opisu projekta 
pozitivno izstopa uporaba sodobne metode 
coachinga (ne le mentorstva) za opolnomočenje 
zaposlenih. Z metodo coachinga razvijajo miselni 
okvir pri zaposlenih ter spodbujajo razvoj in uporabo 
njihovih lastnih potencialov. Učinki se kažejo v večji 
motivaciji, višji produktivnosti in na splošno boljši 
klimi v podjetju. Prizadevanja prijavitelja na področju 
medgeneracijskega sodelovanja so skladna z 
natečajem, zato se podjetju podeljuje priznanje 
MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju.

AMBIT D.O.O.

Dobra praksa: Združene generacije s čutom za potrebe drugih
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Boštjan Grobler, direktor podjetja Ambit: »Podjetje 
Ambit ima status invalidskega podjetja. Svojim 
zaposlenim večkrat povem, da imamo omejitve vsi, 
nekateri zdravstvene, preostali pa morda kakšne 
druge. Le medosebno spoštovanje takih, kot smo, 
z omejitvami, ki jih imamo, in volja delati po svojih 
najboljših močeh, bodo zagotavljali obstoj podjetja 
in delovne pogoje, v katerih se bomo dobro počutili. 
Sobivanje izkušenj na eni strani in idej ter sveže 
energije na drugi je v teh časih osnovni pogoj za 
razvoj podjetja.«

Boštjan Grobler
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PREJEMNICA PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2022

MUGADA D.O.O.

Dobra praksa: Razvojni načrti
Priznanje:  MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Utemeljitev strokovne komisije: 

Predstavljena praksa odseva razmere v mikro 
podjetjih in njim prijazen pristop k spodbujanju 
medgeneracijskega prenosa znanja ter krepitvi 
kompetenc s pomočjo obratnega mentorstva. Posebej 
izstopa prakticiranje izbire projektov (nekakšna 
borza notranjih projektov), ki pomembno prispeva 
k večji motiviranosti zaposlenih, kot tudi razvoju 
njihovih potencialov. Hkrati spodbuja vseživljenjsko 
učenje ter razvija mentaliteto vseživljenjskega 
učenca. Prijavitelj deluje na področju kreativne 
organizacije in podpore dogodkom, kjer poglaviten 
element konkurenčne prednosti predstavlja 
inovativnost. Učinki projekta izkazujejo inovativnost 
in prepoznavnost med različnimi deležniki, kar 
prispeva tudi k strateškim ciljem organizacije. Dobra 
praksa je s svojim sistematičnim, toda relativno 
enostavnim pristopom lahko prenosljiva tudi v 
druge, zlasti manjše organizacije. Prizadevanja 
prijavitelja na področju medgeneracijskega 
sodelovanja so skladna z natečajem, zato se podjetju 
podeljuje priznanje MEGA navdih za dobro prakso 
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

Jaka Meden, direktor podjetja Mugada: »Kot majhno 
podjetje se zavedamo nujnosti medsebojnega in 
medgeneracijskega sodelovanja. Poglede, izkušnje 
in veščine različnih generacij vidimo kot potencial 
za razvoj vseh nas in tudi rast podjetja. Priznanje 
MEGA navdih 2022 je dokaz, da delamo prave stvari 
na pravi način.«

Jaka Meden
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Utemeljitev strokovne komisije: 

Predstavljena praksa podjetja je dober primer re-
integracije upokojencev v delovno okolje na način, 
da njihovo sodelovanje vzajemno bogati izkušnje 
vseh – tako zaposlenih sodelavcev kot strank. Gre za 
zanimiv primer zaposlovanja upokojencev, učinki pa 
se kažejo skozi krepitev socialne vključenosti na eni 
strani in organizacijske raznolikosti na drugi. Praksa 
je sicer prvenstveno naravnana na zagotavljanje 
zadostnega števila delavcev za izvedbo vseh delovnih 
nalog. Kljub temu prijavitelj izkazuje razumevanje 
potencialov medgeneracijskega sodelovanja, zato se 
podjetju podeljuje priznanje MEGA navdih za dobro 
prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem 
okolju.

ALPE-PANON D.O.O.

Dobra praksa: Zaposlujemo mlade po srcu
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Maxime Moulin, direktor podjetja ALPE-PANON:  »V 
podjetju ALPE-PANON d.o.o., ki je nosilec franšize 
McDonald’s v Sloveniji, verjamemo, da sta energija 
mladih in izkušnje ter toplina starejših zmagovalna 
kombinacija. Delo v naših restavracijah omogoča 
upokojencem odlično priložnost, da njihovi dnevi 
ostanejo razgibani in družabni. Priznanje MEGA 
navdih 2022 nam dokazuje, da smo s svojimi 
prizadevanji vzpodbujanja integracije in enakosti ne 
glede na spol, narodnost, raso, vero, prepričanje in 
starost na pravi poti.«

Maxime Moulin
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PETROL D.D., LJUBLJANA 

Dobra praksa: Gradnja kulture medgeneracijskega sodelovanja preko 
sistemskih rešitev in posameznih podpornih aktivnosti
Priznanje:  MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Utemeljitev strokovne komisije: 

Predstavljena dobra praksa povezuje 
medgeneracijsko sodelovanje s korporativnim 
prostovoljstvom z jasno vizijo grajenja nove 
organizacijske kulture na temeljih medgeneracijskega 
povezovanja, sodelovanja in komuniciranja. Prijavitelj 
problematiko medgeneracijskega sodelovanja 
naslavlja z namenom, da medgeneracijsko poveže 
in spremlja zaposlene skozi celoten življenjski cikel 
od pričetka zaposlitve do zaključka sodelovanja in 
še naprej (v času upokojitve). Ukrepi za doseganje 
ciljev projekta nakazujejo širše pozitivne učinke, 
kot so širjenje razumevanja uporabnikov in njihovih 
socialnih potreb, krepitev zavedanja zaposlenih 
o pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja 
in različnih načinih komuniciranja ter hitrejši 
prenos znanja v organizaciji. Kljub razmeroma šibki 
obrazložitvi merjenja učinkov prijavitelj izkazuje 
razumevanje potencialov medgeneracijskega 
sodelovanja, zato se podjetju podeljuje priznanje 
MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju.

Jože Smolič, član uprave družbe Petrol: »V Petrolu 
so zaposlene osebe vseh generacij, ki imajo 
ogromno znanja, različnih veščin in nenazadnje tudi 
interesnih dejavnosti. Vse to znanje je kapital, ki ga 
v Petrolu plemenitimo skozi različne izobraževalne 
in razvojne programe ter aktivnosti, kot tudi skozi 
dogodke in srečanja, s katerimi krepimo povezovanje 
in sodelovanje. Organizacijska kultura, ki je 
vključujoča in v kateri lahko prav vsak Petrolovec 
uresniči svoj polni potencial, dokazano tudi podpira 
naše poslanstvo.«

Jože Smolič s sodelavko Urško Ojsteršek
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Utemeljitev strokovne komisije: 

Prijavitelj je predstavil uvedbo klasičnih mentorskih 
shem na sistematičen način in z namenom 
razvijanja mentorstva v organizaciji. Predstavljeni 
učinki mentorstva prispevajo k večji motivaciji, 
višji zavzetosti ter pripadnosti zaposlenih, kot 
tudi k strateškim ciljem organizacije, kot je širitev 
poslovanja. Posebej izstopa vidik sprejemanja 
zaposlenih, kar v invalidskem podjetju predstavlja 
pomemben element celovite skrbi za ravnanje z 
ljudmi. Projekt je zasnovan pregledno in preprosto 
ter tako hitro prenosljiv tudi v druge podobne 
organizacije. Kljub nekoliko bolj  ohlapni razlagi vseh 
vidikov dobre prakse, prijavitelj izkazuje razumevanje 
potencialov medgeneracijskega sodelovanja, zato se 
podjetju podeljuje priznanje MEGA navdih za dobro 
prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem 
okolju.

ZAMAN D.O.O.

Dobra praksa: Medgeneracijska solidarnost
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Ana Barić, strokovna sodelavka v podjetju Zaman:   
»Priznanje MEGA navdih 2022 nam predstavlja 
potrditev našega sistematičnega vlaganja v 
razvoj zaposlenih ter njihovega dobrega počutja. 
Verjamemo, da je medgeneracijsko sodelovanje, 
osnovano na medsebojni pomoči, sprejemanju, 
zaupanju in spoštovanju, eden ključnih dejavnikov 
uspeha v našem podjetju. Prepoznavnost naših 
prizadevanj v poslovni in strokovni javnosti nam 
daje spodbudo in navdih za nadaljnje iskanje 
medgeneracijskih sinergij.«

Ana Barić
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INDIGO CONSULTING D.O.O.

Dobra praksa: Akademija za mlade managerje
Priznanje:  MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Utemeljitev strokovne komisije: 

Prijavitelj predstavlja medgeneracijski prenos 
znanja in izkušenj z vseh področij managementa na 
mlade zaposlene, ki bodo opravljali svetovalno delo 
za naročnike oziroma partnerje podjetja. Aktivnosti 
z namenom opolnomočenja mladih sodelavcev 
na ključnih področjih sodobnega managementa 
hkrati krepijo kompetence starejših sodelavcev. 
S tem se krepi medgeneracijsko sodelovanje 
ter prenos znanja in izkušenj med sodelavci v 
povezanih podjetjih oziroma širše pri partnerjih 
podjetja. Pohvaliti gre prizadevanja prijavitelja, 
ki je predstavljeno akademijo vzpostavil v času 
epidemioloških razmer. S tem je pokazal, da ima 
vizijo razvoja, saj implementacija opisane dobre 
prakse predstavlja potencial za doseganje učinkov na 
ravni strateških ciljev organizacije v prihodnje. Kljub 
nekoliko pomanjkljivi obrazložitvi učinkov dobre 
prakse prijavitelj izkazuje razumevanje potencialov 
medgeneracijskega sodelovanja, zato se podjetju 
podeljuje priznanje MEGA navdih za dobro prakso 
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

Lovro Gruden, direktor podjetja Indigo Consulting:  
»Zaradi sprememb v globalnem in lokalnem 
poslovnem okolju smo v podjetju Indigo zaznali 
potrebo po razvoju usposobljenih managerjev. 
Zasnovali smo Akademijo za mlade managerje, s 
katero smo naslovili mlade talente, ki so pomemben 
člen v procesu sprejemanja poslovnih odločitev. 
Priznanje MEGA navdih 2022 dokazuje, da smo se 
zagotavljanja usposobljenih kadrov lotili na pravi, 
medgeneracijski način. Program je pomemben korak 
v smeri zagotavljanja kontinuitete delovnega procesa 
in vlaganja v kadre, ki bodo na dolgi rok kos izzivom 
gospodarskega okolja«.

Priznanje je na dogodku prevzel Benjamin Topolko, 
asistent v podjetju Indigo Consulting.

Benjamin Topolko
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Utemeljitev strokovne komisije: 

Dobra praksa obravnava medgeneracijsko 
sodelovanje skozi program obratnega mentorstva 
podjetja v panogi informacijske tehnologije. 
Prijavitelj izpostavlja potencial mlajših zaposlenih, 
ki so bolj dojemljivi za spremembe in se hitreje 
priučijo novih znanj in spretnosti. Pri tem podjejte 
opisuje izmenjavo znanja mlajših s starejšimi, 
sicer bolj izkušenimi sodelavci. Sodelovanje 
starostno raznolikih sodelavcev podjetju omogoča 
ohranjanje nivoja znanja, ki je nujno za ohranjanje 
konkurenčnosti na trgu. Učinki dobre prakse se 
kažejo širše skozi krepitev mehkih veščin vpletenih, 
manjšega števila potencialnih konfliktov, osebnostno 
rast, odpravljanje tehnoloških vrzeli ter odpravljanje 
stereotipov na delovnem mestu. Prijavitelj izkazuje 
razumevanje potencialov medgeneracijskega 
sodelovanja, zato se podjetju podeljuje priznanje 
MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju.

SUPPORT   TRADE D.O.O.

Dobra praksa: Obratno mentorstvo na področju IT
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Andrej Arbiter, vodja projekta medgeneracijskega 
sodelovanja v podjetju Support & Trade: »Veseli 
smo priznanja MEGA navdih 2022, saj potrjuje naša 
prizadevanja za medgeneracijsko sodelovanje v 
podjetju. Še posebej nas veseli, da je bilo obratno 
mentorstvo prepoznano kot posebnost, ki razbija 
stereotipe o tem, da lahko le starejši sodelavci 
prenašajo znanje na mlajše. V praksi se je pokazalo, 
da v času hitrega razvoja panoge informacijske 
tehnologije primanjkuje časa za seznanjanje z 
raznimi novimi pripomočki in aplikacijami, ki služijo 
kot pristopi do kanalov družbenih medijev. Z obratnim 
mentorstvom smo ta znanja, ki so mladim položena v 
zibko, prenesli na starejše sodelavce in jih uporabili 
v delovnih procesih. S tem se je tudi pri nas potrdilo 
geslo projekta ‘Vsi zmagujemo, ko sodelujemo’.«

Andrej Arbiter
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GROW AND SCALE D.O.O.

Dobra praksa: Skupaj smo modrejši
Priznanje:  MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Utemeljitev strokovne komisije: 

Projekt predstavlja dober primer vzajemnega 
medgeneracijskega sodelovanja in mentorstva 
v organizaciji. Implementacija projekta je bila 
načrtovana premišljeno in sistematično, pri čemer je 
prijavitelj uporabil ustrezno metodologijo spremljanja 
učinkov. Prostovoljni pristop k projektu oz. udeležbi 
na delavnici se je izkazal za učinkovitega, saj krepi 
zavedanje o samoiniciativnosti zaposlenih. Projekt že 
v prvem letu delovanja izkazuje širše strateške učinke 
na organizacijo ter prispeva k hitrejši akumulaciji 
znanja in inovativnim rešitvam ter krepitvi dinamike 
medgeneracijskega sodelovanja. Prijavitelj je na 
podlagi evalvacije projekta in izmerjenih učinkih 
nakazal tudi priložnosti za nadgradnjo dobre prakse, 
ki je z malo prilagoditve prenosljiva tudi v druga 
delovna okolja. Za prijavljen primer se podjetju 
podeljuje priznanje MEGA navdih za dobro prakso 
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

Manja Munda, direktorica podjetja Grow and 
Scale:  »Medgeneracijsko povezovanje je za nas 
ekstremnega pomena. Dolgoročno želimo negovati 
kulturo vseživljenjskega učenja, kjer starejši 
svetovalci podpirajo mlade skozi deljenje znanja 
in izkušenj, mladi pa pozitivno vplivajo na ažurno 
spremljanje trendov v industriji in spodbujajo k 
uporabi najnovejših orodij. Priznanje MEGA 2022 
potrjuje, da smo na dobri poti, za kar smo izredno 
veseli in hvaležni.«

Manja Munda
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Utemeljitev strokovne komisije: 

Podjetje za realizacijo projektov sistematično 
vključuje mlajšo in starejšo generacijo delavcev. 
Prijavitelj je predstavil inovativen pristop 
povezovanja generacij skozi skupno nalogo s 
privlačnim izzivom. Generacijsko raznoliki delavci 
v paru opravljajo delovne zadolžitve, kar pripomore 
k izboljšanju sodelovanja, tkanju prijateljskih vezi 
in k medsebojnemu deljenju znanja. Dobra praksa 
izkazuje inovativen pristop, učinki pa se kažejo tudi na 
zadovoljstvu zaposlenih. Prizadevanja prijavitelja na 
področju medgeneracijskega sodelovanja so skladna 
z natečajem, zato se podjetju podeljuje priznanje 
MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju.

PRISTOP MEDIA D.O.O.

Dobra praksa: Medijski All-Nighter
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Valerija Prevolšek, direktorica podjetja Pristop 
Media: »Priznanje MEGA navdih 2022 je 
pokazatelj, da smo se uspešno lotili spodbujanja 
vseživljenjskega učenja naših sodelavcev. Zadnje 
desetletje namreč zaznavamo pomanjkanje znanja 
in veščin na področju poznavanja značilnosti in 
delovanja medijev med mlajšimi sodelavci ter 
ujetost v rutino pri starejših delavcih. Z organizacijo 
dogodka ‘Medijski All-Nighter’ smo generacijsko 
mešane pare sodelavcev izzvali z reševanjem 
aktualnih problemov medijskih hiš po Sloveniji. S 
tem smo okrepili medgeneracijsko sodelovanje, ki 
je privedlo do koristnih vpogledov in rešitev za izzive 
v naši panogi.«

Valerija Prevolšek
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NEOBISTRO D.O.O.

Dobra praksa: Napredno kuhanje
Priznanje:  MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Utemeljitev strokovne komisije: 

Podjetje je izkoristilo potenciale medgeneracijskega 
sodelovanja za doseganje učinkov v poslovanju, 
krepitev odnosov in inoviranju. Predstavljena praksa 
je zasnovana po merilih projektnega managementa 
ter z jasnimi in merljivimi cilji. V projektu so 
bili izpolnjeni načrtovani cilji, poleg tega pa je 
praksa imela še dodatne učinke, ki krepijo tako 
medgeneracijsko sodelovanje kot tudi prispevajo 

Neobistro je bil eden od 18 prejemnikov priznanja MEGA 2022.

k bolj inovativnemu poslovanju restavracije. 
Predstavljena praksa lahko služi kot vzorčni model 
medgeneracijskega sodelovanja z multiplikativnimi 
učinki za druge restavracije. Prizadevanja prijavitelja 
na področju medgeneracijskega sodelovanja so 
skladna z natečajem, ki spodbuja delodajalce 
h grajenju mostov med različnimi generacijami 
delavcev. Podjetju se zato podeljuje priznanje 
MEGA navdih za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju.
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Kako naprej?

Navdih za medgeneracijsko sodelovanje 
najdete na www.sodelovalnica.si.

Znani rek pravi: 
»Življenje je namenjeno generaciji, 

dobro delo pa se nadaljuje skozi generacije.« 

Dragi delodajalci, naj vas tudi v prihodnje navdihuje 
geslo projekta: Vsi zmagujemo, ko sodelujemo!
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HVALA,
KER STE

MEGA.
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