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UVODNIK

Spoštovani, 

spremenjene razmere, ki so posledica pospešene digitalizacije, koronavirusne 
bolezni, staranja družbe in drugih dejavnikov, kažejo na pomembnost sodelovanja v 
družbi na splošno in tudi v delovnih organizacijah. Danes je še toliko bolj pomembno 
medgeneracijsko sodelovanje v delovnem okolju, ki zadeva različne deležnike, med njimi 
delodajalce, delavske organizacije, delovno aktivne prebivalce ter tudi študente in dijake, 
ki bodo na trg dela šele vstopili. 

Tudi spremembe v načinu dela, kot je denimo delo na daljavo, še dodatno izpostavljajo 
pomembnost medosebnih odnosov. Pristne vezi med ljudmi, ki se spoštujejo, si pomagajo 
in si zaupajo, so pomembne tako za vsakodnevno soočanje z izzivi na delovnem mestu kot 
tudi za osebno rast vsakega posameznika in celotne organizacije. 

O tem, kako aktualna je tematika medgeneracijskega sožitja, priča tudi ta zbornik. V njem so 
predstavljene dobre prakse delodajalcev za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja 
v delovnem okolju, ki so bile nagrajene v okviru natečaja za priznanja MEGA 2021. Natečaj 
je bil v letu 2021 izveden prvič v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga 
sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter Evropska unija prek Evropskega socialnega sklada. Projekt in natečaj 
potekata s podporo Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije in Slovenske kadrovske zveze.

Zbornik je vir navdih za vsakega izmed nas, še posebej pa za predstavnike vodstva, kadrovske 
strokovnjake in vodje ekip. Prepoznajte medgeneracijsko sodelovanje kot priložnost za 
rast, izboljšanje odnosov ter krepitev uspešnosti in učinkovitosti vaše organizacije. Naj 
bodo dobre prakse zgled in spodbuda za navdihujoče nove korake, ki bodo povezali vse 
generacije ter izboljšali učinkovitost, vključenost in zavzetost sodelavcev. Moto na poti 
sprememb pa naj bo kar geslo projekta – vsi zmagujemo, ko sodelujemo!

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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PREDSTAVITEV NATEČAJA ZA PRIZNANJA MEGA

Ali v vaši organizaciji spodbujate medgeneracijsko 
sodelovanje? Ne glede na to, kaj je vaš odgovor, 
lahko svojemu delodajalcu podate pobudo bodisi za 
začetek aktivnega spodbujanja medgeneracijskega 
sodelovanja bodisi za prijavo vaših obstoječih 
dobrih praks na natečaj za medgeneracijsko aktivne 
delodajalce. 

Na natečaju za priznanja MEGA lahko sodelujejo 
vsa podjetja in organizacije, ki spodbujajo sožitje 
različnih generacij sodelavcev ter uvajajo dobre 
prakse medgeneracijskega sodelovanja v poslovne 
procese. Natečaj se izvaja v okviru projekta Vsi 
zmagujemo, ko sodelujemo. Namen natečaja je 
prispevati k večji ozaveščenosti delodajalcev in vseh 
generacij zaposlenih o pomembnosti medsebojnega 
sodelovanja in vseživljenjskega učenja. Sodelovanje 

na natečaju je priložnost za delitev dobrih 
kadrovskih praks in krepitev ugleda delodajalcev, 
ki s konkretnimi rešitvami gradijo mostove med 
sodelavci. Delodajalci z dobrimi praksami prejmejo 
priznanje MEGA.

Priznanje MEGA je pohvala za dobre prakse 
delodajalcev na področju medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju. Nagrajenci imajo 
pravico uporabljati naziv prejemnika priznanja 
MEGA. V okviru širše komunikacijske kampanje 
Vsi zmagujemo, ko sodelujemo so delodajalci z 
dobrimi praksami javno izpostavljeni in so navdih 
drugim podjetjem in organizacijam. Sodelovanje na 
natečaju prispeva h krepitvi ugleda prijaviteljev kot 
družbeno odgovornih delodajalcev.

Več informacij najdete na: www.sodelovalnica.si/natecaj
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NAČRTUJTE, IZVAJAJTE, ZMAGUJTE.



PREDSTAVITEV NAGRAJENIH PRAKS 
NA NATEČAJU ZA PRIZNANJA MEGA 2021
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Na natečaju za priznanja MEGA 2021, ki je 
potekal v okviru projekta Vsi zmagujemo, ko 
sodelujemo, so lahko sodelovala vsa podjetja oz. 
organizacije iz gospodarstva, javnega in nevladnega 
sektorja. Natečaj je potekal prvič, pogoj za 
sodelovanje delodajalcev pa je bil, da so v letih 
2019 in 2020 spodbujali sodelovanje različnih 
generacij sodelavcev ter uvajali dobre prakse 
medgeneracijskega sodelovanja v poslovne procese.  

Zaradi epidemije covida-19 se delavci in delodajalci 
od pomladi 2020 srečujejo z neslutenimi 
spremembami v delovnih procesih in v poslovnem 
okolju. Zagotavljanje varnosti zaposlenih in 
nemotenega delovnega procesa je bila poslovna in 
kadrovska prioriteta. Spremembe v času epidemije 
koronavirusa so številne delodajalce spodbudile 
tudi v nove oblike dela, kot je denimo delo na daljavo 
z uporabo sodobnih tehnologij. Vse to je izpostavilo 
pomembnost nenehnega izobraževanja zaposlenih 
in spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja.

Gregor Rajsp, predsednik Slovenske kadrovske zveze in član 
strokovnih komisij za podeljevanje priznanj MEGA in kadrovski 
manager leta, Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, in Peter Ribaric, direktor in partner 
podjetja Planet GV ter predsednik komisij za izbor priznanj kadrovski 
up leta in kadrovski manager leta.

O NATEČAJU ZA PRIZNANJE MEGA 2021

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, ki je podeljeval priznanja 
MEGA, je izpostavil, da sta medsebojna komunikacija 
in medgeneracijsko sodelovanje sodelavcev v času 
pospešene digitalizacije in aktualnih razmer še 
posebej pomembna. Dodal je, da na ministrstvu, 
pristojnem za delo, spodbujajo odziven trg dela in je 
to ena od prioritet, ki jih ima kot minister v svojem 
mandatu. Zaveda se, da je epidemija izpostavila 
pomembnost digitalnih kompetenc in se bodo morali 
zaposleni vseživljenjsko izobraževati ter nadgrajevati 
svoje veščine. Zato podpira tovrstne natečaje, kot 
je natečaj za priznanja MEGA v okviru projekta 
Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, saj omogočajo 
prepoznavanje in nagrajevanje medgeneracijsko 
aktivnih delodajalcev.

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti



Osnova za podelitev priznanj MEGA je ocena 
strokovne komisije, prijavitelji pa so se potegovali 
za priznanji MEGA navdih in MEGA pospešek. 
Podelitev priznanj MEGA je potekala v okviru 
Slovenskega kadrovskega kongresa v cetrtek, 9. 

septembra 2021 v Avditoriju Portorož. 

Doc. dr. Andrej Kohont, predsednik strokovne 
komisije za priznanja MEGA: »V tem prvem letu 
izvedbe natečaja za priznanja MEGA smo prejeli tri 
prijave, ki kažejo, da v poslovni skupnosti obstaja 
zavedanje o pomembnosti medgeneracijskega 
sodelovanja. V strokovni komisiji smo za dva 
prijavitelja predlagali podelitev priznanja MEGA 
navdih za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju. Posebnega 
priznanja MEGA pospešek za izjemne dosežke 
v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju 
in sodelovanju v delovnem okolju letos nismo 
predlagali. Verjamemo, da v Sloveniji so delodajalci, 
ki se zavedajo pomembnosti medgeneracijskega 
sožitja delavcev in morda zaradi vpliva epidemije ali 
kakšnega drugega razloga v lanskem letu aktivnosti 
na tem področju bodisi niso izvajali bodisi niso 

uspeli pripraviti prijave na natečaj. Spodbujam 
vse vodje in kadrovnike, da ukrepe za spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja vključijo v širši okvir 
menedžmenta človeških virov in s svojimi dobrimi 
praksami sodelujejo na natečaju v prihodnjem letu 
ter tudi tako prispevajo k izmenjavi kadrovskega 
znanja in izkušenj.«

Priznanje MEGA navdih za dobro prakso 
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju 
sta prejela dva velika zaposlovalca. Družba Iskratel 
d. o. o. je priznanje prejela za projekt ‘Inovativnost = 
VEZ med generacijami’. V podjetju so inovativnost 
prepoznali kot lepilo za povezovanje več generacij in 
spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja tako 
znotraj kot zunaj delovnega okolja.

Priznanje MEGA navdih je prejela tudi družba 
Lek d. d. za dobro prakso krepitve zavedanja o 
pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja 
med zaposlenimi. V podjetju so medgeneracijsko 
sodelovanje izpostavili kot enega od štirih elementov 
spodbujanja raznolikosti in vključenosti v podjetju 
ter v aktivnosti vpeli različne oddelke in službe v 
vseh poslovnih enotah.
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Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s prejemnicama priznanja 
MEGA 2021: Paulina Pazio, direktorica kadrov za Novartis v Sloveniji (levo) in Jelica Lazarevic  

 
Lajovic, 

izvršna direktorica za kadre in korporativno podporo v podjetju Iskratel (desno).



PREJEMNICA PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2021

Utemeljitev strokovne komisije: 

V podjetju so inovativnost prepoznali kot lepilo 
za povezovanje več generacij in spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja. Zaznati je, 
da prijavitelj razume medgeneracijske izzive 
pri upravljanju zaposlenih kot enega ključnih 
elementov za dvig zavzetosti. Dobra praksa v prvi 
vrsti skrbi za izgradnjo kulture inovativnosti in 
ustreznega pozicioniranja organizacije kot dobrega 
in zaželenega delodajalca. V prijavi je podjetje 
naslavljalo problematiko pridobivanja ustreznega 
novega mladega kadra, torej tistih, ki na trg dela 
šele vstopajo, to so dijaki in študenti. Izpostavljene 
aktivnosti so zato bolj vezane na sodelovanje med 
šolajočo se mladino in zaposlenimi v podjetju. 

Razvidna je tudi krepitev medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju med sodelavci. 
Pohvalno je, da so predstavljene prakse plod 
analitičnega pristopa, s pomočjo katerega so v 
podjetju jasno identificirali potrebe in na tem temelju 
poiskali inovativne in drzne rešitve. Prijavljena dobra 
praksa je skladna z natečajem za priznanja MEGA, saj 
spodbuja pridobivanje, prenos in izmenjavo znanja 
s široko paleto raznolikih pristopov podjetja. Prav 
tako dobra praksa izpostavlja pomen oblikovanja 
organizacijske kulture, ki temelji na povezovanju 
in sodelovanju vseh zaposlenih, torej tudi različnih 
generacij, ter krepi pomen raznolikosti, vključenosti 
in enakosti sodelavcev.

Mag. Jelica Lazarevic Lajovic, izvršna direktorica za 
kadre in korporativno podporo v podjetju Iskratel: 
»Priznanje MEGA je potrditev, da je bil vloženi trud 
opažen in da delamo prave stvari. Obenem pa prejeto 
priznanja predstavlja še več odgovornosti v odnosu 
do nadaljnjega dela na področju medgeneracijskega 
sodelovanja. Ponosni smo, da ne iščemo razlik med 
generacijami in te ne povezujemo s stereotipi, temveč 
gradimo in razvijamo poVEZovalno organizacijsko 
kulturo. Sodelovanje je tako v osrčju naše kulture. 
Le preplet in soustvarjanje več generacij prispeva 
k dinamičnemu in priložnosti polnemu delovnemu 
okolju. V naših vrednotah se skrivajo vedoželjnost, 
energija in zaupanje. Te vrednote nas povezujejo 
in so del našega DNK. Zavedamo se, da je vsak 
posameznik individuum z vsemi svojimi značilnostmi, 
zato skušamo razumeti posameznikove potrebe in 
njegove odličnosti ter podpiramo raznolikost.« 
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DRUŽBA ISKRATEL D. O. O.

Dobra praksa: Inovativnost = VEZ med generacijami

Priznanje: MEGA navdih 2021 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju

Jelica Lazarevic Lajovic



PREJEMNICA PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2021

Utemeljitev strokovne komisije: 

Prijavitelj je medgeneracijsko sodelovanje izpostavil 
kot enega od štirih elementov spodbujanja 
raznolikosti in vključenosti v podjetju. Iz vsebine 
prijave je razvidno, da v podjetju aktivno delujejo 
v smeri medsebojnega dobrega razumevanja in 
sodelovanja ne samo različnih generacij delavcev, 
temveč tudi različnih skupin ljudi. V aktivnosti 
medgeneracijskega sodelovanja so vključeni 
različni oddelki, proizvodne in režijske službe v vseh 
poslovnih enotah. Prednosti predstavljene prakse 
so, da naslavlja širok krog zaposlenih, pokriva vse 
lokacije podjetja v državi, izkazuje preprost pristop, 
ki je namenjen krepitvi zavedanja o problemu 

medgeneracijskega sodelovanja in vidnosti skupine 
prostovoljcev kot podporne skupine zaposlenim. 
Prav tako je dobra praksa usklajena s strateškimi 
cilji podjetja. Dobra praksa kaže, da je pristop k 
medgeneracijskemu sodelovanju v podjetju dobro in 
celostno zasnovan ter v duhu natečaja za priznanja 
MEGA. Nekaj aktivnosti je že bilo izvedenih, prijava pa 
kaže na velik potencial za razvoj medgeneracijskega 
sodelovanja preko izvedbe načrtovanih aktivnosti v 
prihodnje.

Paulina Pazio, direktorica kadrov za Novartis, 
katerega del je družba Lek, v Sloveniji: 
»Medgeneracijsko sodelovanje in spodbujanje 
raznolikosti z usmerjenostjo k učenju sta ključni 
sestavini naše navdihujoče, vedoželjne in 
opolnomočene kulture v Novartisu v Sloveniji. 
Z izobraževalnimi in drugimi programi dobrega 
počutja gradimo pozitivno organizacijsko klimo in 
vključujoče delovno okolje, kjer ima vsak enake 
možnosti, da uresniči svoj potencial in prispeva k 
soustvarjanju medicine.«
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Paulina Pazio, direktorica kadrov za Novartis v Sloveniji

DRUŽBA LEK D. D.

Dobra praksa: Krepitev zavedanja o pomembnosti medgeneracijskega 
sodelovanja med zaposlenimi

Priznanje: MEGA navdih 2021 za dobro prakso medgeneracijskega 
sodelovanja v delovnem okolju



Kako naprej?
Navdih za medgeneracijsko sodelovanje 
najdete na www.sodelovalnica.si.


