
Trk generacij: 
Kako do uspešnega 
medgeneracijskega 
vodenja



TRK GENERACIJ

PROČ S STEREOTIPI:
MEDGENERACIJSKE 

SINERGIJE



NAMESTO UVODA – POSLOVNA POTREBA 

Dobrih 100 let nazaj se je količina vsega znanja na svetu 
podvojila vsakih … let. 

Še v času druge svetovne vojne se je podvojila 
že bistveno hitreje, v … letih. 

Vir: Knjiga Moonshots – Creating a World of Abundance, Naveen Jain, 2018



NAMESTO UVODA – POSLOVNA POTREBA 

V t.i. 3. industrijski revoluciji, 
ki se je začela s pojavom in široko uporabo interneta v 

zadnjem desetletju 21. stoletja, 
se je količina znanja podvojila v … mesecih.

V dobi t.i. pametnih naprav in IOT (Internet of Things) 
pa se podvoji že vsakih … ur!?! 

Vir: Knjiga Moonshots – Creating a World of Abundance, Naveen Jain, 2018



NAMESTO UVODA – ČASOVNA POTREBA 

STARANJE PREBIVALSTVA - DELOVNE SILE:
Iz „smreke preko javorjevega lista v obleko“



NAMESTO UVODA – POSLOVNA POTREBA 

Kar pomeni, da je danes in bo v prihodnje 
ključno sodelovati in izmenjavati svoje znanje ter izkušnje,

med različnimi oddelki in funkcijami v organizacijah ter 
seveda še pomembneje med različnimi generacijami, 
ki združujejo raznovrstnost pogledov in izkušenj ter 

seveda znanja.
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ZAKLJUČNE MISLI

Zlato načelo sodelovanja: 

„Z drugimi sodeluj na način, 
kot si želiš, da bi drugi sodelovali s teboj.“



ZAKLJUČNE MISLI

Zlato načelo dobrih medosebnih odnosov:

„Najprej razumi – če želiš biti razumljen.“

„Vedi se, da se bo tvoj sogovornik počutil pomembno 
in stori to iskreno.“



ZAKLJUČNE MISLI

Zlato načelo medgeneracijskega sodelovanja: 

„Samo od sebe ne gre“: 

Sistematično in proaktivno razvijajte priložnosti za 
krepitev sodelovanja med različnimi 

skupinami/generacijami in 
preseganje stereotipov in spodbujanje sinergij.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST IN 

NA USPEŠNO MEDGENERACIJSKO 
SODELOVANJE V PRIHODNJE!




