
 

  

5. konferenca o razvoju kadrov: “Skupaj nad izzive jutrišnjega dne” 
 

Delavnica v okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 
 

Z novimi pristopi do več sodelovanja (Anisa Faganelj in Edita 
Krajnović (Mediade) ter Primož Kočar (Evpos) 

 
 
Na delavnici so udeleženci spoznavali nove pristope k razvoju sodelovanja med sodelavci in oddelki in 
med generacijami. Uvodoma je bilo povedano, da živimo v času 4. industrijske revolucije, družba pa se 
zelo hitro spreminja, česar se moramo zavedati in o spremembah razpravljati. Razlik med velikimi in 
majhnimi podjetji skorajda ni več, so le še razlike med hitrimi in počasnimi. Narediti moramo korak k 
sprejemanju odprtosti za spremembe. Človeštvo se zdaj v 20 letih spreminja toliko kot prej v 300 letih. 
Hkrati je zaposlitveni bazen v Sloveniji plitev, zaposlitvena doba je kratka, zaposleni pa vse prezgodaj 
zapadejo v hibernacijo. Vprašati se moramo, kako se bomo s tem soočili in kaj bomo glede tega naredili.  
Udeleženci so preizkusili tudi novost v slovenskem okolju: evritmijo za podjetja, tehniko za uglaševanje 
timov (team-tuning), ko so skozi praktično igro spoznavali pomembnost uglaševanja sodelovanja. 
 

 
 
Na delavnici so sodelujoči spoznali tudi pomembno vloga spoštovanja, zaupanja in  komunikacije za 
sodelovanje, s poudarkom na pomembnosti odnosov… poudarjena je bila pomembnost odnosov in 
spodbujanja med zaposlenimi, kar je bilo ponazorjeno tudi v praksi z igro, kjer se je pokazalo, kako 
spodbujanje pozitivno deluje na produktivnost oziroma uspešnost. Tudi zaupanje je velikega pomena. 
Bodimo navdušeni nad razlikami, podpirajmo ustvarjalce in bodimo strpni; namesto zasmehovanja raje 
sprašujmo.  
 
Delavnice se je udeležilo 23 sodelujočih, ki so v interaktivnem načinu izvedbe zelo aktivno sodelovali.  
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Spodaj si lahko ogledate rezultate ankete o posameznih vidikih delavnice, ki so jo izpolnili udeleženci:  
 

 
 

 
 
Delavnica je bila izvedena v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI), ki 
ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.  
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Delavnica se je začela in končala točno.

Cilji delavnice so bili jasno izraženi.

Struktura delavnice je bila jasna in logična.

Delavnica je izpolnila moja pričakovanja.

Na delavnici sem pridobil nova znanja in informacije.

Predstavljene vsebine mi bodo olajšale in izboljšale delo.

Predavatelj je pritegnil pozornost in zanimanje.

Razlaga je bila preprosta in razumljiva.

S predavateljem sem bil/-a v splošnem zadovoljen/-na.

ocene od 1 (najnižja) do 5 (najvišja)

Z novimi pristopi do več sodelovanja

http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/

