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POVZETEK 

V magistrski nalogi predstavljamo vzroke pomembnosti medgeneracijskega sodelovanja. Prvi 

del naloge omogoča uvid v teoretični vidik medgeneracijskega sodelovanja. V tem delu 

naloge tako pojasnimo demografske trende in kako staranje prebivalstva vpliva na trg dela, 

kjer se srečujejo tako mladi kot starejši. V nadaljevanju so predstavljene posamezne oblike 

medgeneracijskega sodelovanja. V tem delu predstavimo medgeneracijske konflikte, 

medgeneracijsko učenje s poudarkom na prenosu znanj v organizaciji ter medgeneracijsko 

solidarnost in pravičnost. Drugi del naloge pa omogoča uvid v empirični del, kjer smo mlajše 

in starejše v celjski regiji anketirali, kaj si mislijo drug o drugem. Raziskava je pokazala, da 

odnosi med starejšo in mlajšo generacijo v celjski regiji niso slabi. 

Ključne besede: staranje, značilnosti posameznih generaciji, trg dela, medgeneracijski 

konflikti, prenos znanja, medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu, medgeneracijsko 

sodelovanje.  

SUMMARY 

In the master's thesis we present the causes of the importance of intergenerational 

cooperation. The first part of the thesis provides insight into the theoretical aspect of 

intergenerational cooperation. In the theoretical part of the thesis, we explain demographic 

trends and how the aging population affects the labor market, where both young and old are 

confronting. In the following some forms of intergenerational cooperation are presented. In 

this section, we present intergenerational conflicts, intergenerational learning with a focus on 

knowledge transfer in the organization and intergenerational solidarity and justice. The 

second part of the thesis provides insight into the empirical part where we interviewed 

younger and older people in the Celje region about their opinion what they thought of each 

other. The research showed that the relations between the older and the younger generation 

are not bad in the Celje region. 

Key words: aging, characteristics of individual generations, labor market, intergenerational 

conflicts, knowledge transfer, intergenerational workplace collaboration, intergenerational 

cooperation. 

UDK: 364.65(043.2) 
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a v sebi – do rdečice čez eno in drugo lice. 
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1 UVOD 

Demografski trendi so neizprosni. Rodnost pada, delež starejših v družbi se povečuje. V 

zadnjem času smo priča okrepljenim selitvenim tokovom. Družba je pred novimi izzivi. 

Doseči bo treba nov družbeni sporazum glede podaljševanja delovne dobe in upokojevanja ter 

skrbi za starejše. Naloga medgeneracijskega sodelovanja je povezovanje med posameznimi 

generacijami. To povezovanje je še kako pomembno, saj se različne generacije srečujejo na 

različnih segmentih družbe. Različne generacije se srečujejo tudi na trgu dela in v 

organizacijah. Prej ko se družba ali organizacija zave prednosti medgeneracijskega 

sodelovanja, prej bo pričela ustvarjati pogoje za dobro medgeneracijsko sodelovanje. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Značilnost sodobnih demografskih trendov je, da spreminjajo razmerja med generacijami. 

Slovenija ima zelo velik delež starejših posameznikov, ki se še povečuje. To vpliva na 

politično, gospodarsko, družbeno in kulturno področje. Posledično so potrebe po 

medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju zelo visoke. To dokazujejo tudi mednarodne 

organizacije, katerih izvedenci pripravljajo in uvajajo nove koncepte družbenega sodelovanja 

na ravni vseh starosti. Ti koncepti so namenjeni krepitvi individualnih in skupinskih praks, ki 

so namenjene razvoju posameznika, družine, skupnosti, institucije in drugih deležnikov 

(Hlebec idr. 2012). 

Problematika, koristi in izzivi medgeneracijskega sodelovanja in hitrega staranja na svetovni 

ravni so bili predstavljeni tudi na Bledu, kjer je bilo v razpravi poudarjeno, da sta v Sloveniji 

prisotni dve strani digitalne pismenosti. Prva je digitalna pismenost mladih, ki se uvrščajo 

med najboljše na tem področju, druga pa je digitalna pismenost starejših, ki se uvrščajo med 

najslabše na tem področju. Govornik, Jernej Pikalo1 (v Bled Strategic Forum 2016, 46), je še 

dodal, da je medgeneracijsko sodelovanje vendarle več kot le digitalna pismenost. Primer 

dobre prakse tega sodelovanja je npr. socialno podjetje Simbioza Genesis, ki skupaj z 

mladimi na področju medgeneracijskega sodelovanja razvija izgradnjo digitalne družbe, s 

katero starejši posamezniki s pomočjo mladih prostovoljcev zmanjšujejo prav izključenost iz 

digitalne družbe in se obenem učijo ravnanja s sodobnimi digitalnimi pripomočki ter 

pridobivajo znanje računalništva. Ob tem mladi razvijajo občutek odgovornosti, kar kaže na 

dvosmeren proces medgeneracijskega sodelovanja, ki pri starejših krepi zaupanje v mlajše 

generacije (Bled Strategic Forum 2016). 

Za preteklost je značilno, da se je medgeneracijsko sodelovanje odvijalo na neformalni ravni 

oz. je veljajo za samoumevno, v sodobnem času hitrih sprememb pa gre pogosto za formalne 

oblike sodelovanja različnih generacij. Spremembe prejšnjega stoletja, kot so industrializacija 

                                                 
1 Primarni vir ni naveden. 
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ter hiter tehnološki in družbeni razvoj, so namreč prinesle velike medgeneracijske razlike 

(Cepin idr. 2012).  

Tudi v zahodnih državah je staranje prebivalstva prineslo številne družinske spremembe, ki se 

izkazujejo v odnosih med generacijami in v družinskih razmerah ter razmerjih nasploh. To je 

lahko priložnost za iskanje novih oblik solidarnosti in sožitja mlajših in starejših pripadnikov 

družbe (Mali 2013), saj je z vidika družbenega razvoja zelo pomembno, da se dosežki 

preteklih rodov prenesejo k mlajšim. Starejši imajo v primerjavi z mlajšimi predvsem izobilje 

izkustvenega znanja. Pridobljeno znanje ima določeno širino, njegova značilnost je, da ga je 

bilo mogoče uporabiti na način, da se ga je tudi praktično uporabilo in preverilo. Sodelovanje 

med generacijama lahko mlajšim torej pripomore pri sprejemanju boljših življenjskih 

odločitev in jim posledično tudi pomaga zmanjšati vložen napor pri doseganju zastavljenih 

življenjskih ciljev. Starejši torej veljajo za globok vir znanja in izkušenj, vendar jim v 

sodobnem času tega tudi primanjkuje. V hitro spreminjajočem se svetu se morajo vse 

generacije soočiti s spremembami in se jim znati tudi ustrezno prilagoditi. Med najhitreje 

spreminjajočimi se področji so prav področja ekonomije, zdravstva in novih načinov 

komuniciranja, zato so vse generacije primorane te spremembe razumeti, prav tako pa morajo 

ostati vedoželjne, da se lahko sproti informirajo in učijo ter s tem predvsem starejšim ne 

dovolijo, da se izključijo in da se sami oziroma da jih drugi potisnejo na družbeni rob (Kralj 

2009). 

Izmenjava in prenašanje znanja med generacijami lahko torej deluje motivacijsko, ohranja 

temeljne odnose različnih generacij v skupnosti in jih uči novih socialnih stikov. 

Medgeneracijsko učenje je ena izmed poti sožitja med generacijami, katerega temelj je 

medsebojni dialog in spoštovanje. Mladi morajo spoznavati starost, starejši morajo slediti 

mladosti, posledično pa to skupno delovanje zagotovo prinaša korist vsem generacijam. Za 

dobro medgeneracijsko sodelovanje je treba uvideti, razumeti in upoštevati različne 

dejavnike, ki vplivajo na to delovanje, predvsem pa je treba preseči generacijske stereotipe, ki 

lahko na posameznika delujejo negativno (Klančnik, Pivk in Zakšek 2010). 

Ena izmed značilnosti medgeneracijskega sodelovanja je njegova raznolikost. Poteka lahko na 

različnih področjih, skupno vodilo vsem področjem pa sta zagotovo boljše sodelovanje in 

razumevanje med generacijami. Podatki kažejo, da bo v prihodnosti najbolj pomembno 

medgeneracijsko sodelovanje prav med mlajšo in starejšo generacijo, kjer tudi prihaja do 

vedno bolj opaznih razlik. Te razlike povzročajo predvsem spremembe v načinu življenja in v 

navadah ljudi, ki so posledica hitrega tehnološkega razvoja. Ta, poleg omenjenega, prinaša še 

nove vrednote in cilje generacij, kar še poveča razkorak med njima. Vsako generacijo namreč 

zaznamujejo različni dogodki v okolju, ki vplivajo na različne vrednote in vedenje 

posameznih generacij (Meško idr. 2014). 

Medgeneracijsko sodelovanje torej oblikuje dobre odnose med generacijami, s katerimi se 

gradita strpnost in solidarnost, spodbuja blaginja in tudi povečuje občutek varnosti v okolju, v 
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katerem ljudje živijo (Brevard idr. 2013). Medgeneracijsko sodelovanje vpliva tudi na 

politiko organizacije, ki obravnava ravnanje z zaposlenimi. Ta politika namreč vpliva na 

zaposlene in njihovo delo, kjer se pogosto kaže, da zavedanje organizacij o vplivu 

demografskih sprememb še ni dovolj razvito. Te spremembe so odraz staranja delovne sile in 

bodo organizacijam predstavljale izziv na področju njihovega prihodnjega delovanja in 

razvoja. Zaradi staranja zaposlenih se od organizacij pričakuje, da upoštevajo starost 

zaposlenih in dejavnike staranja z vidika stalnega ravnanja z zaposlenimi (Ilmarinen 2001). 

Bistvenega pomena za uspeh različnih generacij zaposlenih in managerjev v organizaciji je 

torej razumevanje generacij (Dessecker 2014). Na vsako generacijo med njenim razvojem 

vpliva življenjska izkušnja, kar se odraža na njihovih prepričanjih in vrednotah. Generacijske 

značilnosti so med posameznimi generacijami različne in se po njih na delovnem mestu 

posamezna generacija tudi ločuje od drugih (Delcampo idr. 2011). 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Magistrska naloga je napisana z namenom proučitve odnosov med starejšo in mlajšo 

generacijo v celjski regiji. Medgeneracijsko sodelovanje postaja vse pomembnejši dejavnik v 

družbi in organizaciji. Proučevanje odnosov med generacijami lahko pripomore k 

preprečevanju konfliktov med posameznimi generacijami, saj lahko prepozna nevralgične 

točke, ki jih je treba odpraviti, da ne pride do konfliktov med generacijami. 

V magistrski nalogi smo si zadali štiri cilje. Prvi cilj je proučiti tujo in slovensko znanstveno 

in strokovno literaturo proučevanega področja. Glede na širino obravnavanega problema je 

treba proučiti literaturo s področja demografije, trga dela, značilnosti posameznih generaciji, 

vodenja v organizacijah in medgeneracijskega sodelovanja. Za dosego drugega cilja smo 

predstavili značilnosti posameznih generacij in načine medgeneracijskega sodelovanja v 

organizaciji. Tretji cilj je bil izvesti kvantitativno raziskavo med starejšo in mlajšo generacijo 

v celjski regiji, s katero smo želeli pridobiti uvid v trenutno stanje. In četrti cilj je bil na 

podlagi empiričnega in teoretičnega dela naloge podati predloge, ki bodo pripomogli k še 

boljšemu medgeneracijskemu sodelovanju.  

1.3 Hipoteze naloge  

Na osnovi teoretičnih izhodišč smo v skladu s cilji raziskave oblikovali spletni vprašalnik, ki 

je omogočil potrditev ali zavrnitev hipotez. Hipoteze so naslednje: 

 H1: Odnosi med starejšo in mlajšo generacijo v celjski regiji so izrazito slabi. 

 H2: Skupina starejših, ki ima pogostejši stik z mlajšo generacijo, ima statistično značilen 

pozitivnejši pogled na mlajšo generacijo kot tisti, ki imajo tega stika manj. 

 H3: Medgeneracijsko sodelovanje najbolj koristi politikom.  
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1.4 Metodologija  

Magistrsko nalogo smo razdelili na teoretični in empirični del. Teoretični del temelji na 

proučitvi širokega spektra domače in tuje literature, ki jo z metodo deskripcije in drugimi 

metodami predstavljamo v nalogi. Empirični del naloge obsega predstavitev rezultatov 

kvantitativne raziskave, ki smo jo opravili s pomočjo spletnega orodja 1KA, ki nam omogoča 

širok spekter možnosti nadaljnje obdelave in obravnave pridobljenih podatkov. Pripravili smo 

dva različna anketna vprašalnika. Prvi je bil namenjen mlajši, in drugi starejši generaciji. 

Vprašalnika sta bila pripravljena v skladu z izhodišči stroke in sta testirana. Zbrane podatke 

smo analizirali s pomočjo programskega paketa IBM SPSS Statistics 22.0 (Statistical Package 

for Social Sciences). Uporabili smo opisno statistiko, bivariatne metode in multivariatne 

metode.  

1.5 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da so za izbrano področje raziskave uporabljeni viri in literatura relevantni, 

da so respondenti anketni vprašalnik izpolnjevali vestno in da odgovori izkazujejo njihovo 

resnično mnenje ter da so napovedi strokovnjakov glede demografskih trendov pravilne. 

Omejitev nedvomno predstavlja dejstvo, da smo se pri empiričnem delu osredotočili na 

občine celjske regije in ne celotne Slovenije. Pri anketnih vprašalnikih se kot omejitev 

pojavlja odzivnost respondentov. Vedno je namreč določen odstotek anketiranih respondentov 

neaktiven. Ciljna skupina respondentov, ki smo jih zajeli z vprašalnikom, so mlajši in starejši, 

srednja generacija ni bila vključena. Z anketo smo tako preverjali sodelovanje samo med 

mlajšo in starejšo generacijo. Naslednja omejitev je časovna, saj je anketa potekala le v 

določenem časovnem razponu. 
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2 TEORETIČNI VIDIKI MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA 

V teoretičnih vidikih medgeneracijskega sodelovanja bomo predstavili dejavnike, ki naj 

vplivajo. Predstavili bomo tudi razloge, zaradi katerih bo medgeneracijsko sodelovanje v 

prihodnosti še pomembnejše tako v družbi nasploh kot tudi v organizacijah. Teoretični vidiki 

tako predstavljajo uvid v večplastnost obravnavane tematike in nekatere primere dobrih praks.  

2.1 Demografski trendi 

V sodobni družbi je eden izmed najbolj prepoznavnih demografskih procesov staranje 

prebivalstva. Njegovi značilnosti sta povečevanje povprečne starosti prebivalstva in večanje 

deleža starejših v družbi. Dva izmed najpomembnejših vzrokov staranja prebivalstva sta 

podaljševanje pričakovane življenjske dobe in upadanje rodnosti, katere posledica je 

zmanjševanje števila otrok, mlajših od 15 let. Prvi je posledica izboljšanja kakovosti 

zdravstvenega varstva in življenja nasploh, drugi pa je posledica v spremenjenem 

življenjskem slogu ljudi. Tretji vzrok, ki zaradi lastne selektivnosti po starosti tudi vpliva na 

staranje prebivalstva, so selitve, saj se zanje običajno odločajo predvsem mladi, kar vpliva na 

proces pomlajevanja prebivalcev na območju priselitve in na proces staranja prebivalcev na 

območju odselitve (Kebler 2013a). 

V razvitem svetu, torej tudi v Evropi, že leta vztrajata trenda podaljševanja življenjske dobe in 

zniževanja rodnosti. Kljub temu da se ljudje pogosto sprašujejo o številnih neznankah, ki nas 

čakajo v prihodnosti, je jasno, da bo jutrišnja družba, predvsem zaradi demografskih 

sprememb, precej drugačna od današnje. Demografski kazalniki namreč kažejo, da je sodobna 

družba že vstopila v obdobje zrelih let, saj se delež starejšega prebivalstva vztrajno povečuje. 

To dejstvo pri ljudeh pogosto vzbuja mešane občutke. Veseli nas upanje, da bomo lahko 

živeli dolgo a hkrati nas straši tudi vprašanje, ali bomo lahko z vidika sredstev ta zlata leta 

tudi varno in udobno preživeli (Vertot 2010). 

Zgornje navedbe potrjuje tudi Komisija Evropske skupnosti (Evropska komisija 2005), katere 

študija »Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med generacijami« kaže, da se 

današnja Evropa z vidika obsega in pomembnosti sooča z edinstvenimi demografskimi 

spremembami. Študija ugotavlja pomembne strukturne spremembe v družbi, tudi z vidika 

razvoja družinskih struktur. Manj je otrok, mladih in delovno sposobnih odraslih, več pa je 

starajočih se delavcev (obdobje med 55. in 64. letom), starejših (obdobje med 65. in 79. 

letom) in ostarelih (obdobje nad 80. letom). Prehodi med starostnimi obdobji se zapletajo, saj 

predvsem mladi kasneje dosegajo določene življenjske prelomnice, kot so zaključek študija, 

zaposlitev in prvi otrok. 

Tudi Lee (2003) opredeljuje staranje prebivalstva, in sicer kot da je to običajen demografski 

prehod. Ekonomska blaginja podaljšuje pričakovano življenjsko dobo ter znižuje rodnost in 
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umrljivost pri otrocih. Malačič (2003) dodaja, da je staranje prebivalstva reverzibilen proces 

in pomeni porast deleža starejših v celotnem prebivalstvu nad določeno starost. Prikažemo ga 

z naraščanjem odstotka starejših od 60 let ali starejših od 65 let med prebivalstvom z 

naraščanjem srednje starosti prebivalstva ali z rastjo indeksa staranja prebivalstva. Dodaja 

tudi, da je staranje prebivalstva v osnovi sicer pozitiven proces in posledica modernizacije, ki 

je omogočila ta demografski prehod. Kot ključne vzroke za ta prehod izpostavlja zniževanje 

smrtnosti starejšega prebivalstva, zniževanje rodnosti in selitve. Dodaja še, da zaradi zelo 

velikega znižanja rodnosti v razvitih državah (obdobje zadnjih 30 let) to ni več pozitiven 

proces, saj prihaja do pretiranega staranja prebivalstva (Malačič 2006). 

Iz zemljevida sveta (Slika 1) lahko razberemo, da se mnogo razvitih držav sooča s padcem 

stopnje rodnosti. Zemljevid prikazuje, da imajo vse evropske države, razen Irske in Francije, 

vključno z Avstralijo in Kanado, stopnjo rodnosti manj kot 2 otroka. Za razviti svet je namreč 

meja trajnostnega oz. stabilnega staranja prebivalstva pri stopnji rodnosti 2,1 otroka, višje 

številke že pomenijo nižje upadanje oz. rast stopnje rodnosti. Izpostavlja tudi ključne 

posledice negativne demografske rasti, gospodarske težave, povečane selitve in s tem 

povezane težave, izgubljanje identitete in primernosti ter staranje prebivalstva (CIA 2018). 

Eurostatove napovedi (2012) kažejo, da se bo v Evropi v obdobju 50 let delež starejših 

povečal za trikrat. Gams in Krivec (2010) dodajata, da so kljub vsemu enoznačne neposredne 

posledice redke. Tudi onadva kot glavna vzroka za staranje evropskega prebivalstva 

izpostavljata izboljšane zdravstvene razmere pri oskrbi starejših in upad stopnje rodnosti. Pri 

posledicah spreminjanja strukture prebivalstva izpostavljata še vprašanja o preobremenjenosti 

pokojninske blagajne ter o financiranju oskrbe starejših, saj je vedno manj delovno aktivnih 

mlajših ljudi, ki bi lahko prispevali v pokojninsko in zdravstveno blagajno. 

 

Slika 1: Zemljevid sveta oz. države po stopnji rodnosti  

Vir: CIA 2018. 
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Tudi Vertot (2010) ugotavlja, da je staranje osnovna značilnost evropske demografske 

prihodnosti. Prebivalstvo 27 evropskih držav članic Unije naj bi se v prihodnosti močno 

postaralo: srednja vrednost starosti prebivalcev naj bi se dvignila s 40,4 % iz leta 2008 na 

47,9 % v letu 2060. Delež starejših od 65 let naj bi se povečal s 17,1 % na 30,0 %. Število 

starejših od 65 let naj bi se po predvidevanjih od leta 2008 do leta 2060 povečalo s 84,6 

milijona na 151,5 milijona prebivalcev. Podobno naj bi se v evropskih državah število 

starejših od 80 let skoraj potrojilo. Po predvidevanjih naj bi se od leta 2008 do leta 2060 

povečalo z 21,8 milijona na 61,4 milijona prebivalcev. 

Tudi v Sloveniji naj bi se srednja vrednost starosti prebivalcev povečala. Delež starejših od 65 

let bi se povečal za 16 %. Število starejših od 65 let naj bi se po predvidevanjih od leta 2008 

do leta 2060 povečalo s 325.300 na 589.900 prebivalcev, torej na 33,4 % prebivalcev (Vertot 

2010). 

Ugotovimo lahko, da se tudi v Sloveniji prebivalci pospešeno starajo. Podatki Eurostata 

(2012) kažejo, da je Slovenija evropska država, kjer se je delež prebivalcev, starejših od 65 

let, v zadnjih 20 letih najbolj povečal. Med letoma 1991 in 2013 se je povečal za 6 odstotnih 

točk, in sicer z 11,1 % na 17,1 %. Staranje prebivalstva se je sicer začelo intenzivno 

povečevati že v začetku 80. let prejšnjega stoletja, ko se je, kot ugotavlja Milivoja Šircelj 

(2006), rodnost znižala pod vrednost 2,1; povprečna starost žensk ob rojstvu otrok pa se je 

začela zviševati, ko je pričakovano trajanje življenja ob rojstvu preseglo 70 let. Navedeni 

dejavniki ne zagotavljajo več obnavljanja prebivalstva (Kebler 2013b). 

Slovenija je imela torej v sklopu nekdanje države sorazmerno ugodne demografske razmere. 

To obdobje je trajalo od poznih 50. let do začetka 80. let. Od začetka 80. let je sledilo obdobje 

hitrega padanja rodnosti, pri čemer sta kazalnika za potrditev teh ugotovitev dva. Prvi je 

transverzalna oz. koledarska celotna oz. totalna rodnost (v nadaljevanju Tf), ki nam pove, 

kolikšen je seštevek vseh starostno specifičnih stopenj rodnosti v izbranem koledarskem letu. 

Iz nje razberemo povprečno število živorojenih otrok, ki bi jih rodila posamezna ženska, če bi 

bila njena rodnost med rodno dobo enaka rodnosti v posameznih starostih v opazovanem 

koledarskem letu in če bi dočakala 49 let. Ta rodnost se je v Sloveniji od leta 1980 do leta 

2003 znižala z 2,1 na 1,2. Od leta 2003 do leta 2010 pa je narasla na 1,57. Drugi kazalnik je 

prilagojena Tf, ki upošteva primerjalno vrednost prelaganja rojstev po posameznih 

generacijah in med njimi in se je v Sloveniji od leta 1990 do leta 2010 znižala manj. Nahajala 

se je v intervalu med 1,57 in 1,8. Ugotovimo lahko, da so tudi te vrednosti nizke, saj se 

rojstev ne da prelagati v neomejeno visoko starost. Posledično je Slovenija od vstopa v 21. 

stoletje izpostavljena posebej kritični fazi demografskega razvoja. Med letoma 1997 in 2005 

je imela smrtnost višjo kot rodnost in tako tudi negativen naravni prirastek. Po tem obdobju je 

naravni prirastek ponovno zanihal na pozitivno vrednost, rast prebivalstva, predvsem zaradi 

pozitivnih neto selitev, pa ostaja rahlo pozitivna. Kljub temu so se v času gospodarske krize in 

izraziteje po letu 2010 v Sloveniji začele pojavljati nove težave. Gre predvsem za neto selitve, 
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ki so začele padati, kar bo imelo negativne učinke na različne strukture prebivalstva in na 

ostale demografske procese (Malačič 2015). 

Kot smo ugotovili, o procesu staranja prebivalstva govorimo, ko se povečuje delež starejših. 

Strokovnjaki s področja demografije ta proces prikazujejo različno, med glavne vzroke 

staranja prebivalstva v Sloveniji pa štejejo podaljševanje življenjske dobe, nižjo rodnost in 

selitve. Ker se v Sloveniji rodnost znižuje že več kot 100 let, jo štejemo med države z najnižjo 

rodnostjo. Podaljševanje življenjske dobe je namreč v veliki meri povezano z razvojem 

medicine, še posebej na področju razvoja in uporabe cepiv in antibiotikov, kar v splošnem 

izboljšuje življenjske razmere. Nizka rodnost se tesno povezuje z odlaganjem starševstva pri 

obeh spolih na poznejša leta, kar krajša rodno dobo žensk. Pomemben dejavnik so tudi 

selitve, saj se mladi vedno pogosteje selijo v večje kraje in v tujino, kjer iščejo boljše 

možnosti za življenje. V Sloveniji se staranje prebivalstva torej stopnjuje in v prihodnosti bo 

treba poiskati čim več ustreznih poti in načinov za čim boljšo uporabo potencialov rastoče 

generacije starejših (Vertot 2010). Staranje namreč ni napaka ali spodrsljaj razvoja, kot je 

poudarila dr. Ana Krajnc2 (v Vertot 2010, 54) z Univerze za tretje življenjsko obdobje, 

temveč je njegov velik dosežek. 

Na staranje evropskega prebivalstva vplivajo tudi štirje med seboj povezani demografski 

trendi, ki pa se med posameznimi državami po ritmu in obsegu zelo razlikujejo. Prvi trend 

predstavlja bistveno podaljšanje pričakovane življenjske dobe ob rojstvu, ki se je po letu 1960 

podaljšala za 8 let ali več ter znižala umrljivost. Drugi trend predstavlja zmanjšanje rodnosti v 

obdobju po rojstvih povojne generacije otrok blaginje. Tretji trend predstavlja nizko 

povprečno število otrok na žensko oz. znižano splošno stopnjo rodnosti, četrti trend pa je 

sprejemanje povečanega priseljevanja iz tretjih držav. Daljšanje življenjske dobe in upadanje 

števila rojstev v veliko razvitih državah močno spreminjata starostno strukturo prebivalstva 

(Evropska komisija 2011). Tudi za Slovenijo je značilno, da se njena povprečna starost 

prebivalstva zvišuje. V začetku 50. let prejšnjega stoletja je bila približno 30 let, leta 2004 je 

bila 40,3 leta, leta 2009 pa je znašala 41,4 leta (Vertot 2010). 

Evropske države so prav tako postale ciljna država za priseljence, kar se je začelo dogajati v 

50. letih prejšnjega stoletja, vzrok pa so bile povojne zaposlitvene potrebe (Evropska komisija 

2011). Demografski trendi razvitih držav, kot sta Evropska unija in Združene države 

Amerike, dokazujejo, da se bosta z veliko verjetnostjo nadaljevala naslednja trenda: 

zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva zaradi upadanja števila prebivalcev, zaradi 

spremenjenih gospodarskih razmer pa bo sledilo pomanjkanje delovne sile. Te spremembe sta 

povzročila demografski razvoj in druge spremembe na trgu dela, zato bodo ekonomske selitve 

potrebne za prilagoditev spremenjenim razmeram na trgu dela. V prihodnjih desetletjih lahko 

pričakujemo, da bosta predvsem Evropska unija in Združene države Amerike potrebovale 

povprečno med 1,6 do 2 milijona dodatne delovne sile letno, ki jo bodo morale sprejemati s 

                                                 
2 Primarni vir ni naveden. 
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selitvenimi tokovi iz drugih delov sveta. Skupno gledano, bi te selitve v 21. stoletju prinesle 

med 150 in 200 milijoni priseljencev (Kovač 2003). Pri tem procesu ima izjemen pomen tudi 

politika priseljevanja, ki skrbi za uresničevanje območja varnosti in s tem zagotavljanje 

človekovih pravic in svobode ter stremi k temu, da bi se delovni in ostali priseljenci, ki so jih 

evropske države zmožne in pripravljene sprejeti, v Evropi počutili dobrodošli. Evropska unija 

je vse bolj enotna, da je za prihodnjo ekonomsko rast treba urediti zakonito priseljevanje ljudi, 

kar omogoča boljše upravljanje s priseljevanjem, saj se v Evropsko unijo vsako leto bruto 

priseli od tri do štiri milijone ljudi. Priseljevanje v Evropsko unijo je sicer tudi del Lizbonske 

strategije (European Parliament 2000), razvijajoči se zakonodajni okvir Evropske unije pa 

sicer ne omejuje pristojnosti držav članic pri določanju obsega sprejema števila državljanov 

tretjih držav (Vrečer idr. 2008). 

Tudi Slovenija velja za demografsko zrelo družbo, ki je podvržena klasični demografski 

tranziciji in se sooča s podobnimi težavi na trgu dela, kot jih ima tudi večina drugih evropskih 

držav članic Unije. Ker je uravnavanje selitvenih tokov kratkoročen demografski proces, 

gibanje naravnega prirastka pa dolgoročen proces, je zelo pomembno, kakšna bo politika 

priseljevanja Slovenije. Zaradi strukturnih potreb trga dela in zaradi negativnih demografskih 

trendov bo Slovenija v prihodnosti objektivno nujno potrebovala pozitivni neto selitveni tok, 

ki bo lahko omogočil normalno demografsko in gospodarsko rast ter razvoj. Posledično se 

pojavljata vprašanji, kako naj Slovenija uresniči politiko priseljevanja, da bi bila ta ena izmed 

vitalnejših ekonomskih politik ter kako in v kakšnem obsegu naj uravna selitvene tokove, 

upoštevajoč demografske, gospodarske in socialne cilje (Kovač 2003). 

Podobno kot za Slovenijo se tudi za Evropsko unijo pričakuje, da bodo dinamika rojstev, 

daljša življenjska doba in selitve spremenile strukturo prebivalstva. Delež prebivalcev Evrope 

naj bi se v obdobju 50 let povečal za 2,9 %, vendar bodo prebivalci starejši. V celotni 

strukturi Evropske unije naj bi se v obdobju od leta 2010 do leta 2060 število oseb od 0 do 14 

let zmanjšalo za 6,1 %, število starejših od 65 let povečalo za 74,4 %, število starejših od 80 

let pa naj bi se povečalo kar za 163,4 % (Evropska komisija 2011). Delež populacije, stare od 

0 do 14 let, naj bi v celotni strukturi ostal približno nespremenjen, zmanjšal pa naj bi se delež 

delovno aktivnih prebivalcev, starih od 15 do 64 let. Največjo spremembo predstavljata 

znatno povečana deleža obeh najstarejših skupin, kar pomeni nadaljevanje že obstoječega 

trenda staranja prebivalstva. Podatki kažejo, da je bilo v Evropski uniji 1. 1. 2010 več kot 87 

milijonov oseb, starejših od 65 let, in so predstavljali 17 % celotne populacije. Za primerjavo, 

dne 1. 1. 1985 je bilo v Evropski uniji 59,3 milijona oz. 12,8 % populacije starejše od 65 let. 

To pomeni znatno povečanje deleža te starostne skupine v celotni populaciji in tudi 

predstavlja izhodišče za oblikovanje projekcij do leta 2060 (Eurostat 2012). 

Prav tako lahko ugotovimo, da se lahko v prihodnosti pričakuje tudi dvig koeficienta 

demografske oz. starostne odvisnosti (age-dependency ratio). Ta koeficient prikazuje razmerje 

med številom oseb, starejših od 65 let, in številom oseb, ki so stare od 15 do 64 let. Koeficient 
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starostne odvisnosti, ki je v letu 2016 znašal 0,30, naj bi v letu 2060 dosegel vrednost 0,53, 

medtem ko naj bi v letu 2070 dosegel vrednost 0,52. V Sloveniji naj bi se ta koeficient, ki je v 

letu 2016 znašal 0,28, v letu 2060 dvignil na 0,55, medtem ko naj bi v letu 2070 dosegel 

vrednost 0,50. Koeficient celotne starostne odvisnosti, ki prikazuje razmerje med skupnim 

številom mlade populacije, torej starih od 0 do 14 let, in oseb, starejših od 65 let, ter oseb, ki 

se nahajajo v starostni skupini od 15 do 64 let, naj bi se v Evropski uniji, kjer je leta 2016 ta 

znašal 0,53, v letu 2060 dvignil na 0,79, medtem ko naj bi v letu 2070 dosegel vrednost 0,78. 

Za Slovenijo je predvideno, da se bo njegova vrednost iz leta 2016, ko je znašala 0,50, v letu 

2060 dvignila na 0,82, medtem ko naj bi v letu 2060 dosegel vrednost 0,76 (Evropska 

komisija 2011). 

Kot smo ugotovili, imajo mednarodne selitve vse pomembnejšo vlogo v vseh državah 

Evropske unije. Selitve običajno opredeljujemo kot časovno določen prostorski premik 

posameznikov oz. priseljencev iz izselitvenega v priselitveno območje. Te selitve navadno 

potekajo med različnimi državami, prinesejo pa tako izzive kot tudi socialne in ekonomske 

priložnosti za priselitveno državo (Malačič 2006). 

Tudi v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) 

opredeljujejo selitve in pravijo, da lahko mednarodne selitve ločimo po dveh kriterijih. Prvi je 

nacionalnost oseb, ki se selijo, drugi pa njihov kraj rojstva. Prvi kriterij opredeljuje osebe, ki 

imajo tuje državljanstvo, in tudi tiste osebe, ki so bile rojene v državi gostiteljici. Drugi 

kriterij pa opredeljuje te osebe kot posameznike, ki živijo v eni državi, rojeni pa so bili v 

drugi državi. Razlike med posameznimi državami, ki jih merijo glede na velikost v tujini 

rojenega prebivalstva in tujega prebivalstva, pa so odvisne predvsem od pravil, ki po 

posameznih državah urejajo pravice za pridobitev njenega državljanstva. Na splošno velja, da 

je v posameznih državah mnogo več v tujini rojenega prebivalstva kot pa tujega prebivalstva 

(OECD 2009). 

Za selitve velja, da nanje vplivajo različni motivacijski in drugi dejavniki. Začetni in tudi 

ključni dejavnik je motivacija posameznika za boljše življenje, ki bi mu ga lahko prinesla 

selitev. Posledično je najpomembnejši dejavnik selitev prav ekonomski. To velja še posebej 

za tiste selitve, ki niso prisilne, kot npr. selitve zaradi družbenih nemirov, vojn ali naravnih 

katastrof. Med druge dejavnike štejemo tudi demografske, geografske, družbene, kulturne in 

politične, v splošnem pa vse tiste dejavnike, ki posameznikom omogočajo izpolnitev težnje po 

višji blaginji za njega samega in njegovo družino ter ga s tem usmerjajo v ekonomsko bolj 

razvite regije. V teh regijah so jim namreč ponujene boljše priložnosti, bodisi za podjetniško 

in investicijsko dejavnost bodisi boljše priložnosti v raznovrstnosti zaposlitve, boljši delovni 

pogoji, višje plače itd. Med družbene dejavnike najpogosteje štejemo privlačnost mestnega 

načina življenja, boljše izobraževanje otrok ter boljšo in kakovostnejšo uporabo prostega časa. 

Za kulturne dejavnike je značilno, da se priseljenci lažje usmerijo v zase primerno kulturno 



11 

sredino. Ključen politični dejavnik so pa pogosto domače politične razmere, ki lahko ljudi 

določene države pogosto prisilijo v izselitev (Malačič 2006). 

Prav pozornost raziskovalcev na vzroke selitev, z izjemo nelegalnih selitev, pa je privedla do 

oblikovanja hipoteze potiska in potega selitev (push-pull), ki poskuša obrazložiti ta proces z 

vidika vpliva različnih dejavnikov odselitvenega in priselitvenega območja. Na prvem 

območju delujejo predvsem dejavniki potiska, ki posameznika potiskajo s tega območja. 

Vzroki za to so različni, med najpogostejše pa štejemo naravne in druge nesreče, odtujitev od 

skupnosti, neperspektivne razmere na področju osebnega razvoja, izgubo zaposlitve, poroko 

ipd. Na drugem območju pa delujejo dejavniki potega, ki priseljence privlačijo. Vzroki za to 

so tudi različni, med najpogostejše pa štejemo boljše klimatske razmere, ugodnejše razmere 

za zaposlitev z rednim in boljšim plačilom ter morebitno možnostjo za napredovanje, 

kakovostnejše preživljanje prostega časa ipd. Ima pa ta hipoteza tudi svoje slabosti, saj lahko 

istočasno navajanje dejavnikov potiska in dejavnikov potega zamegli odgovor na vprašanje, 

zakaj se nekatere osebe iz določenega okolja odselijo, druge pa ne. Težava nastane predvsem 

zato, ker je težko določiti, zaradi katere skupine dejavnikov je prišlo do selitve (Malačič 

2006). 

Kljub temu da so bile evropske države do pred 50. let izselitvene države, se je to v drugi 

polovici stoletja spremenilo. Sedaj ima namreč že večina držav Evropske unije pozitivno 

razliko med priselitvami in odselitvami in še vedno beležijo rast prebivalstva. Kljub temu 

trenutno selitvena razlika še vedno ni pozitivna v vseh evropskih državah, a trendi kažejo, da 

se bo v prihodnosti trend pozitivne selitvene razlike razširil na prav vse države Evropske 

unije. Prve države, kjer se je trend v 60. letih začel obračati na pozitivno vrednost, so bile 

razvite evropske države: Avstrija, Nemčija, države Beneluksa, Francija, Velika Britanija in 

Švedska. Naraščajočemu trendu so v 80. letih sledile še Portugalska, Španija, Finska, Irska in 

Grčija, medtem ko se je v tem času državam prvega vala pozitivna selitvena razlika še 

povečala. Kot tretji val pozitivne selitvene razlike pa označujemo države iz nekdanjih 

socialističnih republik, ki so za to, da so postale zanimive za priseljevanje, potrebovale še 

dodatnih 20 let: Slovenija, Slovaška, Češka in Madžarska (Ilkserim 2004). 

Za analizo vzrokov teh selitev lahko uporabimo teorijo o dejavnikih odbijanja in 

privlačevanja, ki izhaja iz zgoraj predstavljene hipoteze potiska in potega selitev. Ta teorija 

dopolnjuje hipotezo in pravi, da pri selitvah igrajo veliko vlogo številni dejavniki, ki so 

odločilni faktor v izbiri posameznika ali družine, da se iz trenutnega bivališča začasno ali za 

stalno izseli. Kot ključne negativne dejavnike se predstavljajo ekonomska stagnacija države, v 

kateri oseba ali družina živi, padec standarda življenja, zaradi katerega prihaja do nižjega 

osebnega dohodka, nadalje velika brezposelnost na določenem območju ali državi, politične 

in ostale diskriminacije, politično preganjanje ter morebitne naravne katastrofe (Lianos 2005). 

Ob tem pa so za posameznika prisotni nasprotni, privlačujoči dejavniki, zaradi katerih se 
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odloči za novo območje ali državo bivanja. Kot glavni pozitivni dejavniki se največkrat 

omenjajo ekonomski dejavniki in ostali dejavniki (Malačič 2006). 

So pa imele leta 2006 v povprečju vse države Evropske unije (dodana je tudi Švica) pozitivno 

selitveno razmerje. To je znašalo 3,0 osebe na 1000 prebivalcev, kar pomeni skupni prirastek 

mednarodnih selitev v višini 1,5 milijona priseljencev. K temu prirastku so osrednje in 

zahodne evropske države prispevale 80-odstotni delež, skupno povečanje prebivalstva pa je 

znašalo 1,8 milijona prebivalcev. Z vidika absolutnih vrednosti sta državi z največ priseljenci 

Španija in Italija. Prva je imela 605.000 priseljencev, druga pa 377.000 priseljencev. Veliko 

priseljencev so imele še Francija, Irska, Velika Britanija in Nemčija. Med novimi članicami 

Evropske unije so pozitivno rast priseljevanja imele le še Slovenija, Slovaška, Češka in 

Madžarska. Z vidika relativnih vrednosti je država z največjo neto vrednostjo priseljevanja 

Irska, in sicer s kar 18,7 oseb na 1000 prebivalcev. Visoke pozitivne vrednosti so imele tudi 

Švedska, Španija in Ciper, medtem ko so največje negativno selitveno razmerje imeli v 

Estoniji, Bolgariji, Latviji, Litvi, Poljski in na Nizozemskem (Münz 2008). 

Kljub temu da je razvoj politike priseljevanja v številnih državah v preteklem desetletju 

vključeval več ukrepov za pritegnitev visoko usposobljene delovne sile, je bil ob koncu 

preteklega in v prvih letih tekočega desetletja izpostavljen vplivom različnih sprememb. Te 

spremembe so bile tako politične (Grčija, Velika Britanija, Danska in Nizozemska) kot tudi 

gospodarske (gospodarska kriza), ponekod pa se je pojavil tudi vpliv negativnega odnosa 

javnosti do priseljencev. Glavna sprememba politike priseljevanja na območju držav OECD je 

bila v zadnjih letih globalne ekonomske krize ta, da je politika priseljevanja v številnih 

državah postala bolj omejevalna. To se je kazalo predvsem na dva načina. Prvi način izkazuje 

omejevanje možnosti za trajno priselitev osebam s slabimi zaposlitvenimi možnostmi, drugi 

način pa je poostrena kontrola meddržavnih selitvenih procesov. Pri selektivnosti delovnih 

selitev velja izpostaviti še podatek, da se je ta še izraziteje povečala na Irskem in v Španiji, 

povečala se je tudi v Veliki Britaniji in v nekaterih novih članicah Evropske unije, zlasti v 

Sloveniji in Estoniji (OECD 2011). 

Ko govorimo o sodobnih selitvah, je pomembno tudi zavedanje, da je z njimi povezan tudi 

beg možganov. Beg možganov prinaša za izselitvene države veliko škode, saj se z njim 

izgubljajo investicije v šolanje strokovnjakov, prinaša pa tudi negativne posledice za 

prebivalce manj razvitih izselitvenih držav. Razvite družbe imajo namreč veliko korist s 

prihodom tujih strokovnjakov, saj jim ni bilo treba vlagati v njihovo izobraževanje, hkrati pa 

to prinaša tudi negativne posledice, predvsem na področju zniževanja interesa za 

izobraževanje domačih strokovnjakov (Klinar 1976). 

Kot že omenjeno, je globalna gospodarska kriza tudi v Sloveniji povzročila velik upad 

priseljevanja, ki pa je bilo po drugi strani še vedno dovolj visoko, da se je v času teh razmer 

tudi v Sloveniji zaostrila politika zaposlovanja tujcev. Glavna vzroka priselitev sta namreč še 
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vedno iskanje dela in iskanje boljših življenjskih razmer, posledično pa je vlada sprejela vrsto 

omejitev in med drugim tudi znižala število delovnih dovoljenj za tujce (Sovdat 2012). 

Prav tako OECD-jeve analize kažejo, da se je v državah, ki so prej vstopile v ekonomsko oz. 

gospodarsko krizo, močno povečala tudi brezposelnost priseljencev. Priseljenci so v tem 

obdobju najbolj prizadeti, saj se delodajalci bolj nagibajo k odpuščanju tuje delovne sile. 

Razlogi za to so tudi v zgoščenosti sektorjev, ki so bolj občutljivi na poslovne cikle, in zato so 

zaposlitveni dogovori manj varni, saj so priseljenci najpogosteje zaposleni za skrajšan ali 

določen delovni čas, podjetja v lasti priseljencev pa so bolj podvržena nevarnosti stečaja. Prav 

tako sta tudi v teh podjetjih prisotna odpuščanje in diskriminacija pri zaposlovanju. Za leto 

2010 podatki kažejo, da je bilo brezposelnih 7,2 % priseljenk in 7,5 % priseljencev. Po 

podatkih OECD se je po letu 2005 stopnja brezposelnosti znižala (OECD 2011), saj je lahko 

ravno preseljevanje orodje za premagovanje gospodarske krize, ker nedvomno pripomore k 

povišanju napredka družbe in dvigu njene blaginje (Skorupan 2010). 

Kot že omenjeno, so priseljenci zaradi gospodarske krize podvrženi različnim pritiskom, ki jih 

pa stopnjujeta še izločevanje iz družbe in druga diskriminacija, ki sta neposredna posledica 

zmanjšanega povpraševanja po delovni sili, kar vodi v tekmovalnost do domačega 

prebivalstva zaradi močne želje za pridobitev delovnih mest. Posledično vedno več ljudi 

potrebuje pomoč, saj živijo v revščini, ker njihova pogodbena jamstva in dohodki ne 

zadostujejo za dobre življenjske razmere. Evropa je zaradi teh dejavnikov že priča povečani 

uporabi ksenofobnega, rasističnega ali drugače nestrpnega dialoga v medijih in politiki. V 

Sloveniji se ta pojav pritiče predvsem manjšin, kot so državljani nekdanje Jugoslavije 

(vključujoč izbrisane), muslimani, romska skupnost in prosilci za azil. Ti ljudje se srečujejo z 

različnimi predsodki, zapostavljanji in diskriminacijami. To se dogaja kljub temu, da Splošna 

deklaracija o človekovih pravicah vključuje tako ekonomske kot socialne pravice, ki zajemajo 

predvsem pravice do hrane, zdravja, dela, izobraževanja, počitka in prostega časa ter seveda 

pravici do socialnega varstva in primernega življenjskega standarda (Hammarberg 2012). 

Za gospodarsko krizo je značilno tudi, da so njeni učinki najbolj občutni na področju 

gradbeništva in na področju storitev, kar se kaže predvsem v državah z visokim deležem 

priseljencev, ki so mlajši od 25 let, saj imajo ti velike težave pri iskanju zaposlitve, zaradi 

česar je lahko stopnja brezposelnosti priseljencev zelo visoka. Gospodarska kriza ima vpliv 

tudi na nezakonite selitvene tokove, ki pa jih je težko nadzorovati (IOM 2010). 

Raziskave sicer med mladimi udeleženci Erasmusove študentske izmenjave in vrhunskimi 

kadri na področju raziskovanja kažejo, da so bili še pred nekaj leti prebivalci Slovenije v 

primerjavi z drugimi evropskimi državami v povprečju nekoliko manj nagnjeni k selitvi v 

tujino, vendar sta potencialni in dejanski beg možganov mladih visoka. Ta podatek sicer velja 

za nekdanje udeležence Erasmusove študentske izmenjave, vendar je tudi zadnja analiza 

pokazala naraščajoč odhod raziskovalcev v tujino, ki predstavljajo ključne vrhunske kadre 

naše države. Ta raziskava sicer ne zajema zadnjih kriznih let, so se pa selitve slovenskih 
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raziskovalcev v tujino pričele že po priključitvi Slovenije Evropski uniji. Podatki o številu 

odseljenih državljanov kažejo, da letno število odseljenih državljanov hitro in močno raste. 

Prav tako so državljani Slovenije bolj izobraženi kot njeni priseljenci, zato ima Slovenija že 

13 let negativen saldo selitev, zaradi česar izgublja dragocen razvojni potencial. Prav tako se 

kaže zanimivost medregionalnih selitev znotraj države, ki v nekaterih regijah zavirajo razvoj 

Slovenije, v drugih pa ga pospešujejo (Bevc in Uršič 2013).  

Osnovni podatki o staranju evropskega prebivalstva torej kažejo na neizbežno in pomembno 

spremembo v družbi in gospodarstvu, na katero Evropska unija še vedno ni ustrezno 

pripravljena. Po napovedih naj bi do leta 2020 primanjkovalo do dva milijona delovnih mest v 

oskrbi in zdravstvu, če ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi, zaradi česar ne bo opravljenih 15 % 

potrebnega dela v sektorju splošnega zdravstvenega varstva. Razmerje med ljudmi, starejšimi 

od 65 let, in zaposlenimi (starimi od 15 do 64 let), ki je bilo leta 2008 približno 1 : 4, se bo do 

leta 2020 znižalo na 1 : 3, do leta 2050 pa na 1 : 2, kar bo močno obremenilo medgeneracijsko 

solidarnost. Naraščajoči stroški staranja bodo močno vplivali ne le na javne finance, ampak 

tudi na zasebno premoženje. Ljudje, starejši od 50 let, imajo pomemben razpoložljiv dohodek 

in dohodki upokojencev naraščajo. Vendar so pri tem ogromna nesorazmerja, saj 19 % 

starejših v Evropski uniji grozi revščina, ta delež pa se hitro povečuje, zlasti v prvih desetih 

članicah Evropske unije (Evropska komisija 2013). 

Demografskega izziva se je torej mogoče lotiti le z usklajeno kombinacijo socialne, 

gospodarske, zdravstvene, inovacijske in digitalne politike. Takojšnje ukrepanje lahko prinese 

tri pomembne koristi. Prva korist so nova delovna mesta in dejavnosti zaradi rastočega 

gospodarstva starejših, drugo korist predstavlja boljša kakovost življenja za državljane, tretja 

korist pa je oskrba, ki je bolj vzdržna za družbo (Evropska komisija 2013). 

Prav ta demografski izziv je bil očiten tudi v Sloveniji. Ugotovimo lahko, da se Slovenija po 

vstopu v Evropsko unijo ni zavedala negativnih učinkov gospodarske krize na demografske 

razmere, posledično pa se ni opazneje prilagajala tem vse bolj zaostrenim razmeram. 

Slovenija je bila veliko bolj nagnjena k ideološkemu spopadu političnih strank na več 

področjih prebivalstvene politike, posledično pa ni oblikovala potrebnih in smiselnih 

političnih rešitev na tem področju. Izpostavimo lahko nekaj ključnih področij, kot so 

družinska politika, splav, zaposlenost in položaj žensk ter mednarodne selitve. Ugotovimo 

lahko, da so sedanje in verjetno tudi prihodnje demografske razmere Slovenije takšne, da bo 

država potrebovala kakovostno prebivalstveno politiko, v nasprotnem primeru pa bodo 

demografske spremembe tako velike, da bo morala politika vložiti veliko napora, da bo sploh 

lahko vzdrževala minimalno delovanje družbenih podsistemov. To velja predvsem za 

podsisteme, kot so gospodarstvo in trg dela, zdravstveni sistem, pokojninski sistem, 

izobraževanje, sistem dolgotrajne oskrbe in obramba. Slovenska politika namreč že nekaj časa 

kaže precejšnjo neodgovornost do prihodnjih rodov (Malačič 2015). 
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2.2 Staranje prebivalstva in njegov vpliv na trg dela  

Ljudje, ki se starajo, predstavljajo rastoč in obsežen delež evropskega prebivalstva. Velik 

izziv bo predstavljala trajnostna zagotovitev pokojnin, saj stopnja rodnosti v Evropski uniji 

ostaja nizka, delovna sila se krči, dolgo živečih zdravih upokojencev je vse več in v splošnem 

se evropsko prebivalstvo vse bolj stara. Posledično starejši prebivalci postajajo vse večji oz. 

ogromen družbeni, profesionalni in kulturni vir. Prav tako se vedno pogosteje dogaja, da je 

njihov nenehen in pogosto neplačan doprinos k družbi spregledan, prav tako pogosto tudi 

njihov potencial za udeležbo in prispevek k družbi ostaja neizkoriščen. To velja predvsem za 

osebe, rojene po drugi svetovni vojni, ki pripadajo generaciji otrok blaginje in bodo v 

naslednjih letih zapustile trg dela. Za uresničitev ciljev strategije Evropa 2020 je potrebno, da 

se jih čim dlje obdrži na trgu dela. Ta generacija predstavlja 37 % stopnje zaposlenosti, 

zastopa pa tudi največji delež revščine, zato predstavlja največji potencial za izpolnitev cilja 

75 % zaposlenosti. Posledično ima zaradi možnosti zagotovitve višjih pokojnin možnost 

zmanjšati revščino (Evropski parlament 2011). 

Kakovost in količina dela sta torej ključnega pomena za nemotenost proizvodnega procesa. 

Posledično je trg dela eden izmed osnovnih trgov proizvodnih dejavnikov. Na trgu dela se 

ponudba in povpraševanje namreč oblikujeta tako, da na strani ponudbe delojemalci ponujajo 

storitve dela in iščejo zaposlitev, na strani povpraševanja pa delodajalci najemajo delavce in 

povprašujejo po delu (Malačič idr. 1995). Kljub obstoju ravnovesja, kjer se oblikujeta 

količina zaposlenega dela in ravnovesna plača, pa je na trgu dela prisotna tudi stalna naravna 

stopnja brezposelnosti (Blanchard, Amighini in Giavazzi 2010). Za Slovenijo je značilno, da 

je bila ob koncu 90. let njena stopnja delovne aktivnosti stabilna in relativno visoka. Leta 

2000 je skupna stopnja delovne aktivnosti znašala 62,7 %, nato je v letih 2002 in 2003 zaradi 

negativnih trendov v zaposlovanju in zaradi upočasnitve gospodarske rasti sledil njen rahel 

upad (Kajzer 2005). V obdobju od leta 2004 do leta 2008 je sicer prišlo do rasti skupne 

stopnje delovne aktivnosti, vendar pa je v letu 2009 prišlo do gospodarske krize in zaradi 

močnih negativnih trendov v zaposlovanju je rast skupne stopnje delovne aktivnosti upadla. V 

Sloveniji je znašala 67,5 %, kar je bilo nad povprečjem (64,6 %) Evropske unije (Lušina in 

Brezigar Masten 2011). 

Navedeni izzivi in težave v splošnem sprožajo pojav družbene zaskrbljenosti, saj se med 

prebivalstvom sproža strah, da bi starejše generacije vedno bolj bremenile mlajše in delovno 

sposobne, to bi pa lahko sprožilo medgeneracijsko nestrpnost. Ključne priložnosti za 

ohranitev medgeneracijske solidarnosti in s tem reševanja izziva demografskega staranja se 

kažejo v tem, da bi lahko zdravi, aktivni in samostojni upokojenci dlje ostali na trgu dela. Da 

je medgeneracijska solidarnost ključnega pomena, izkazuje tudi Evropska unija, ki jo preko 

osveščanja in oblikovanja politike uvršča med svoje ključne naloge (Evropski parlament 

2011). 
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Kljub temu, da je bilo v zadnjih letih področje aktivnega staranja podvrženo več aktivnostim, 

pa se zaradi staranja prebivalstva, ko bo zaradi primanjkljaja mladih delavcev sčasoma začelo 

primanjkovati delovne sile, v le redkih državah Evropske unije kaže izdelan obširen 

vseživljenjski pristop do dela (Vertot 2008). Ključna aktivnost Evropske komisije na tem 

področju je bil razvoj paradigme aktivnega staranja, ki je bila leta 1999 ob svetovnem letu 

starejših predstavljena v publikaciji K Evropi vseh starosti – Towards a Europe of All Ages 

(Commission of the European Communities 1999). V tej publikaciji se Evropska komisija 

nagiba k stališču, da je za obvladovanje izzivov naraščajočega deleža starejših v družbi 

ključnega pomena prav aktivno staranje. Meni, da je življenjske navade posameznikov treba 

prilagoditi, saj se družba razvija v smeri boljšega zdravja, ima več sredstev in živi dlje. 

Pomembno je izkoristiti priložnosti, ki jih te izboljšave prinašajo. V življenju to pomeni, da bi 

morali posamezniki prevzeti zdrave življenjske navade, delati dlje in se kasneje upokojiti, 

prav tako bi morali ostati aktivni tudi po upokojitvi. Promocija aktivnega staranja torej ni 

zmanjševanje pravic, ampak gre za promoviranje priložnosti za boljše življenje (Pušnik idr. 

2007). 

Staranje prebivalstva poleg že naštetih izzivov prinaša še dve skupini ekonomskih problemov. 

Prva skupina problemov je posledica rasti obeh najstarejših generacij, kar prinaša višanje 

izdatkov za zdravstveno, pokojninsko in socialno varstvo ter za nego starejših. Drugo skupino 

problemov prinaša pričakovano nižanje števila delovno sposobnega prebivalstva, kar bo 

predstavljalo težave pri zagotavljanju zadostne gospodarske rasti in ustrezne razdelitve 

sredstev, ki so potrebna za kritje povišanih stroškov prve skupine (Kraigher 2003). Za 

demografsko staranje je torej značilno, da prinaša pomembne makroekonomske posledice. 

Vpliva lahko na akumulacijo kapitala, na razpoložljivost delovne sile na trgu dela, na skupno 

produktivnost in s povečanjem pritiska na javne finance vpliva tudi na varčevanje 

posameznikov (Redek, Domadenik in Ograjenšek 2008). Posledično lahko znižuje prihranke 

prebivalstva in s tem lahko vpliva na nižjo akumulacijo kapitala, do katere z nižjimi prihranki 

vodita spremenjena potrošnja in investicijsko obnašanje prebivalstva (Širok in Vodopivec 

2009). 

Podatki kažejo, da se bo število prebivalstva od 15. do 64. leta starosti od leta 2008 do leta 

2060 zmanjšalo s 70 % na 53,8 %. Posledično se bo delovno aktivno prebivalstvo zmanjšalo 

za 16,2 odstotne točke. Na sliki 2 so prikazani demografski trendi gibanja treh skupin 

prebivalstva. Prvo skupino predstavljajo otroci od 0 do 14 let, drugo skupino delovno aktivni 

od 15 do 64 let in tretjo skupino staro prebivalstvo, to je starejši od 65 let. Trend nakazuje 

močno upadanje delovno aktivnih oseb po letu 2015. Ta trend poleg že obstoječih 

ekonomskih razlogov prinaša še druge zaskrbljujoče razloge. Hitro naraščajoči delež starega 

prebivalstva bo ob istočasnem upadanju števila prebivalcev zmanjšal ponudbo dela in po 

predvidevanjih upočasnil rast gospodarstva. V primeru, da rast produktivnosti ne bo zadostna, 

bo bruto domači proizvod na prebivalca padel, kar pomeni, da ne bo mogoče ohranjati 

dosedanjega obsega socialnih pravic. Večje težave je mogoče pričakovati tudi na področju 
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pokojnin, saj lahko staranje prebivalstva prinese povečanje pokojninskih prispevkov. To so 

pogoji za oblikovanje negativne spodbude za delo, ki lahko povzroči povečan beg iz 

legalnega v sivo in črno gospodarstvo ter povečan obseg odseljevanja mladih v tujino. 

Podobne težave se pričakujejo tudi na področju financiranja zdravstvenega varstva starega 

prebivalstva (Malačič 2004; Giannakouris 2008). 

 

Slika 2: Demografske projekcije Slovenije za obdobje 2008−2060 po posameznih 

starostnih skupinah 

Vir: Giannakouris 2008. 

Spreminjajoči se demografski trendi bodo torej zelo močno povečali pokojninske javne 

izdatke v vseh državah Evropske unije. Že sprejete pokojninske reforme v številnih državah 

kažejo pozitivne rezultate na področju vzdržnosti javnih financ. Skoraj vse države so z 

omejitvijo pravic do predčasne upokojitve in predvsem s povišanjem upokojitvene starosti 

zaostrile pogoje za pridobitev javne pokojnine, kar pomeni, da se bo s podobnimi, dlje 

trajajočimi in postopnimi reformami povečala stopnja delovne aktivnosti starejšega 

prebivalstva. To bi lahko bila tudi posledica tesnejše povezanosti med pokojninskimi 

prispevki in pokojninskimi pravicami, kar bi starejšim prineslo večje spodbude, da bi dlje 

časa ostali na trgu dela. Stopnje zaposlenosti starejših se v zadnjih letih sicer povečujejo, a jih 

je mogoče še izboljšati. V Evropski uniji je pri starosti 60 let zaposlenih samo še približno 

50 % prebivalstva (Evropska komisija 2009). 

Podobno kot v Evropi je tudi v Sloveniji ena izmed glavnih značilnosti trga dela ta, da je med 

prebivalci od 50 do 64 let stopnja aktivnosti nizka. Vzroki za to so predvsem v zgodnjem 

upokojevanju. V Sloveniji se je odpor do dela v zrelejših letih pokazal že leta 2011, ko so 

prebivalci zavrnili referendumsko vprašanje o pokojninski reformi, ki je med drugim 
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vsebovalo tudi dvig pokojninske starosti. To nenaklonjenost delu v zrelejših letih potrjuje tudi 

raziskava organizacije Eurofund3 (v Lah, Svetin in Razpotnik 2013, 12), katere rezultati iz 

leta 2010 so pokazali, da trenutno zaposleni menijo, da ne bodo sposobni opravljati svojega 

dosedanjega dela po dopolnitvi 60. leta starosti. Med zaposlenimi v Sloveniji naj bi bilo ob 

dopolnjenem 60. letu starosti svoje sedanje delo sposobno opravljati le okoli 25 % zaposlenih. 

To zaposlene v Sloveniji uvršča na zadnje mesto med državami Evropske unije, saj je v vseh 

drugih državah članicah ta delež v povprečju znašal okoli 60 %. Demografske napovedi torej 

niso optimistične. Prehajanje generacije otrok blaginje v starejšo generacijo, torej starejših od 

65 let, bo pomenilo hitro upadanje delovno sposobnega prebivalstva. Številčno razmerje med 

delovno sposobnim in starejšim prebivalstvom oz. številčno razmerje med delovno aktivnimi 

prebivalci in upokojenimi prebivalci bi lahko delovalo kot zaviralec gospodarske rasti, saj bo 

moralo sorazmerno malo delovno aktivnega prebivalstva vzdrževati velik del delovno 

neaktivnega prebivalstva. Ključen izziv slovenskega trga dela pri premagovanju tega stanja bo 

torej predstavljalo zvišanje stopenj aktivnosti starejšega delovno sposobnega prebivalstva 

(Lah, Svetin in Razpotnik 2013). 

Podatki za Slovenijo kažejo tudi, da je bilo konec leta 2017 v državi 856.201 delovno aktivnih 

posameznikov, kar je za 8,0 % več kot leta 2012. Tudi povprečna starost delovno aktivnih 

posameznikov se v zadnjih letih povečuje. Konec leta 2012 je znašala 41,4 leta, konec leta 

2017 pa 42,5 leta. Delovno aktivne ženske so bile konec leta 2017 v povprečju nekoliko 

starejše od delovno aktivnih moških. Konec leta 2017 so bile v povprečju stare 42,9 leta, 

medtem ko so bili moški konec leta 2017 v povprečju stari 42,2 leta. Konec leta 2012 je bila 

povprečna starost žensk in moških izenačena, in sicer je znašala 41,4 leta. Med delovno 

aktivnimi ženskami je bilo največ žensk starih od 40 do 44 let, in sicer 15,6 %, in od 50 do 54 

let prav tako 15,6 %. Med delovno aktivnimi moškimi je bilo največ moških starih od 35 do 

39 let, in sicer 15,0 %. V zadnjih petih letih je prišlo do precejšnjega povečanja delovno 

aktivnih, ki so starejši od 55 let, in sicer za 68,4 %. Tudi pri ženskah, starejših od 55 let, se je 

v tem času število delovno aktivnih povečalo, a v precej večji meri kot pri moških, kar je 

posledica nižje starostne meje za upokojitev žensk v preteklosti, kot je le-ta znašala pri 

moških (SURS 2018). 

2.3 Značilnosti posameznih generacij 

Značilnost vsake generacije je, da jo oblikujejo dogodki, ki se dogajajo v času, v katerem 

generacija živi. Če nekdo živi v času velike depresije, ga je ta gotovo zaznamovala in je 

morda posledično bolj gospodaren. Če je nekdo odraščal v času vietnamske vojne, je ta 

vplivala na njegov pogled na avtoriteto. In prav te različne in njim podobne zgodovinske 

izkušnje pri ljudeh oblikujejo določene značilnosti, ki jih ljudje obdržijo celo življenje 

(Fishman 2008). 

                                                 
3 Primarni vir ni naveden. 
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Generacijo je mogoče opredeliti kot ljudi, ki so približno iste starosti, ki živijo v istem času in 

imajo podobne nazore ali interese. Opredeljuje se jo lahko tudi kot rod (SSKJ 2014). Danes se 

na številnih delovnih mestih in na trgu dela pojavlja več različnih generacij. Trg dela zajema 

štiri različne generacije, od teh pa so tri generacije aktivne. Ena generacija se iz trga dela 

umika, druga pa bo nanj vstopila v naslednjih nekaj letih. Vstopajočo generacijo imenujemo 

generacija Z. Generacije lahko med seboj delimo na več načinov, glavno razliko med njimi pa 

predstavlja časovna opredelitev posamezne generacije (Ažman, Ruzzier in Škerlavaj 2014). 

Značilnost generacij je tudi, da se med seboj prekrivajo in posledično ni mogoče natančno 

opredeliti, kdaj se ena konča in druga prične, saj so razlike predvsem posledica različnega 

razumevanja značilnosti posamezne generacije (Zemke, Raines in Filipczak 2000). 

Zemke, Raines in Filipczak (2000) generacije delijo v štiri ključne skupine. Prvo skupino 

predstavlja generacija veteranov. To je generacija, ki je bila rojena pred drugo svetovno 

vojno, torej v obdobju od leta 1922 do leta 1943, in posledično je vpliv teh dogodkov povezan 

z njihovimi zgodnjimi spomini. Drugo skupino predstavlja generacija otrok blaginje. To je 

generacija, ki je bila rojena med drugo svetovno vojno ali po njej, torej v obdobju od leta 

1943 do leta 1960 in jo imenujemo tudi baby boom generacija. Vzgojeni so bili v času 

drastičnih priložnosti, napredka in optimizma. Tretjo skupino predstavlja generacija X. To je 

generacija, ki je bila rojena po izbruhu generacije otrok blaginje, torej v obdobju od leta 1960 

do leta 1980. Zanje je značilno, da so odraščali ob vzponu azijskih tigrov in v senci prejšnje 

generacije. Četrto skupino predstavlja generacija Y, ki ima starše iz generacije otrok blaginje 

in iz zgodnje generacije X in je bila rojena v obdobju od leta 1980 do leta 2000. Njena 

značilnost so časi modernega optimizma in visoke tehnologije. 

Kljub temu da rojstne letnice, ki sicer določajo generacije, niso nepremične in je za pripadnost 

generaciji bolj značilno stanje duha kot bioloških let (Novak 2007), velja, da so tudi mejniki 

generacij, rojenih v Sloveniji, zelo podobni zgoraj opredeljenim mejnikom. Generacijo otrok 

blaginje se tako opredeljuje kot osebe, rojene od leta 1943 do leta 1960, generacijo X kot 

osebe, rojene od leta 1961 do leta 1980, generacijo Y pa kot osebe, rojene od leta 1981 do leta 

2000 (Erjavšek 2005). 

Za lastnosti, ki naj bi veljale za posamezno generacijo, je značilno, da so tako pozitivne kot 

negativne, prav iz njih je mogoče razbrati tudi določene negativne stereotipe. Za generacijo 

veteranov naj bi veljalo, da ne spustijo vajeti, da niso pripravljeni na sodelovanje in da se ne 

morejo naučiti uporabe moderne tehnologije. Za generacijo otrok blaginje naj bi veljalo, da so 

se odpovedali idealom, da niso zvesti, delajo trdo, a ne pametno, so materialistični in so 

globoko v dolgovih. Za generacijo X naj bi veljalo, da so premladi za vodenje, da so 

agresivni, glasni in sitni, da povedo, kar mislijo, so lenuhi in niso poravnali oz. plačali svojih 

obvez. Tudi za generacijo Y obstajajo določeni negativni stereotipi, in sicer, da so t. i. ''MTV'' 

generacija, da se ne zavedajo pomanjkanja spretnosti in da zahtevajo prekomerno zunanjo 

potrditev lastnih dosežkov (Lancaster in Stillman 2002). 
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Značilnost medgeneracijskih razlik je tudi, da jih zaznavamo na različnih področjih, kot npr. 

na področju osebne odgovornosti, na področju komunikacijskih slogov, v odnosu do 

avtoritete, na področju delovne etike, v razumevanju timskega dela in v odnosu do 

tehnologije. Posledično velja, da so mnogi konflikti, ki jih zaznavamo kot osebni konflikt, 

pravzaprav medgeneracijski konflikti. Zato je pomembno zavedanje, da lahko podjetje deluje 

bolje, če se z generacijskimi razlikami ukvarjamo načrtno. Zaposlene je treba motivirati na 

področju temeljite temeljne preobrazbe mišljenja in jim ponuditi konkretna orodja za 

medgeneracijsko komuniciranje, razumevanje in sodelovanje (Novak 2007). 

V nadaljevanju naloge bodo predstavljene štiri generacije, pomembnejši dogodki oz. mejniki 

v njihovih življenjih, njihove vrednote ter (med)generacijske razlike. 

2.3.1 Generacija veteranov (rojeni med 1922 in 1943) 

Veterani so odrasli v času ekonomske krize, kar jih je pripeljalo do požrtvovalnosti in 

discipline. Delo vidijo kot obveznost, kot delavci so delavni, zvesti in posvečeni delu. 

Dolžnost postavljajo pred užitek, saj verjamejo, da je vztrajnost njihova lastna nagrada. 

Najmlajši veterani so še vedno lahko del delovne sile (Hart 2008).  

Njihova značilnost je, da ko so bili še otroci, je bila velika in močna nuklearna družina zelo 

pomembna vrednota. Vzgojeni so bili v strogosti in disciplini, razvajenosti niso poznali. Tisti, 

ki so trenutno še zaposleni, so odrasli v prebujanju ekonomske depresije, glavni dogodek 

njihovega otroštva pa je bila druga svetovna vojna. Obdobje njihovega oblikovanja je bilo 

zaznamovano z močnimi občutki pripadnosti družini, skupnosti, državi in vojski (AARP 

2007). Druga svetovna vojna je veterane močno zaznamovala, prav tako so jih zaznamovala 

leta pomanjkanja po njej. Odraščali so v obdobju intenzivne gradnje domovine, udeleževali so 

se raznih delovnih akcij, pomagali so z neplačanim prostovoljskim delom. So generacija radia 

in intenzivnih osebnih stikov. Prav iz te generacije izhaja princip VIP: zveze in poznanstva. 

Pogoj za preživetje sta bila namreč solidarnost in timsko delo (Novak 2007). 

Za veterane je značilno tudi, da so bolj usmerjeni h konservativnemu oblačenju in k 

nepoznavanju tujih jezikov. Delo je zanje privilegij, njihova stabilnost, disciplina, močna 

delovna etika in izkušnje pa jih na delovnem mesto delajo neprecenljive. Še vedno so prisotni 

na trgu dela, leta 2006 pa so v Združenih državah Amerike predstavljali 12,5 milijonov oz. 

8 % zaposlenih. Leta 2011 se je ta delež zmanjšal na 7 milijonov zaposlenih oz. na 5 % 

(AARP 2007). 

Njihove ključne vrednote so trdo in hitro delo, dolžnost in postavljanje dolžnosti pred užitek, 

posvečenost, žrtvovanje, varčnost, upoštevanje pravil in čast (Goldman in Schmalz 2006). 

Dodatne vrednote so še podrejenost, potrpežljivost, upoštevanje zakonov in reda ter 

spoštovanje avtoritete. Tehnologija, ki jih je najbolj zaznamovala, je radio (Zemke, Raines in 
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Filipczak 2000). Veterane so torej oblikovala prepričljiva sporočila, kot so ostani v vrsti, ceni 

skupno dobro, žrtvuj, zadovolji in bodi junaški (AARP 2007). 

2.3.2 Generacija otrok blaginje (angl. baby boom generation) (rojeni med 1943 in 

1960) 

Otroci blaginje so člani močnih, nuklearnih družin, ki so odraščali v času ekonomskega 

razcveta po drugi svetovni vojni. Njihove mame so ostale doma. Zanje so značilni optimizem, 

tekmovalnost in osredotočenost na osebne dosežke. Posledično so deloholiki in pogosto po 

službi delajo še doma. Služba in poklic jih opredeljujeta, radi se počutijo potrebne in cenjene. 

Nimajo ravnotežja med zasebnim življenjem in delom, zato so mnogi prvo žrtvovali za 

kariero, tisti, ki so poskusili oboje, so izigravali same sebe. Na trgu delovne sile so mnoga leta 

prevladovali in imajo še sedaj pomembno vlogo na njem (Hart 2008). Rodili so se v 

zaključkih druge svetovne vojne in po njej, vzgojeni so bili v času priložnosti, napredka in 

optimizma (Erjavšek 2005). 

Kot rečeno, so otroci blaginje najbolj prisotni na trgu dela. Leta 2006 so v Združenih državah 

Amerike predstavljali 66 milijonov oz. 44 % zaposlenih, leta 2011 se je njihova prisotnost 

zmanjšala na 60 milijonov oz. na 38 % (AARP 2007). 

Splošno gledano, so se otroci blaginje v obdobju 20 let rojevali skoraj vsako minuto. To je 

mogoče pripisati tudi razvoju medicine, zaradi katerega je prišlo do nižje umrljivosti otrok pri 

porodu. So prva generacija, ki so jih vzgajali kot hobi in za užitek, posledično niso bilo 

obravnavani kot biološka neizbežnost in kot bodoča delovna sila za gospodarstvo (Zemke, 

Raines in Filipczak 2000). Ta generacija je zaradi vsakomur dosegljivih kreditov in zvišanja 

življenjskega standarda torej odraščala v obdobju sorazmerne ekonomske blaginje in 

stabilnosti. Vzgojeni so še bili avtoritativno, vendar je takšna vzgoja v posameznih desetletjih 

začela upadati. Zaznamovali so jih televizija, ameriški filmi in nadaljevanke, študentski upori 

in Woodstock. Živeli so mirno in nadzorovano, saj jim je socializem dajal občutek 

nesmrtnosti. V obdobju 80. let, ki je bilo obdobje propadanja iluzije sožitja ter mirnega in 

varnega sveta, so začeli zaznavati nove čase, nov kapitalistično naravnan sistem in posledično 

novo državo (Novak 2007). 

Njihove vrednote so torej vključenost, timska naravnanost, učinkovitost dela, optimizem, 

osebna zadovoljitev in izpolnitev ter načelo kupi sedaj, plačaj kasneje (Goldman in Schmalz 

2006). Dodatne vrednote so še delo in udeležba pri odločanju, zdravje in zdrav način 

življenja, osebno priznanje ter osebna rast. Tehnologija, ki jih je najbolj zaznamovala, je 

televizija (Zemke, Raines in Filipczak 2000). Otroke blaginje so torej oblikovala prepričljiva 

sporočila, kot so izpolnitev pričakovanj, uklonitev in zavarovanje, spremenitev sveta, biti, kar 

si želiš, in delati dobro z drugimi (AARP 2007). 
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2.3.3 Generacija X (rojeni med 1960 in 1980) 

Mnogi člani generacije X so odraščali v ločenih družinah, ob zaposlenih materah. S tem so 

razvili karakteristiko neodvisnosti, prožnosti in prilagodljivosti. Zaposlitev jemljejo resno, 

razvili so strokoven pristop do dela. Delujejo po načelu, da delajo, da živijo in ne po načelu, 

da živijo zato, da delajo. Zaradi želje, da ugodijo družini in otrokom, se kot delovna sila 

pogosto nekoliko odmaknejo (Hart 2008). 

Za Slovenijo velja nekoliko drugačna opredelitev te generacije. Novak (2007) jo opredeljuje 

kot tranzicijsko generacijo, rojeno med letom 1966 in letom 1985, ki je otroštvo preživela v 

socializmu, odraslost pa v kapitalizmu. Kot otroci so zvesto poslušali učitelje in starše, ki so 

bili v tem času, zaradi inflacije, stagflacije in recesije precej previdni. Mnoge ženske in 

matere so delale in otroci so se bili primorani naučiti skrbeti zase. Ločitve staršev in 

sorodnikov so bile v tem obdobju zelo pogoste, kar je nanje vplivalo na način, da so kot 

odrasli morda bolj zadržani pri dajanju obljub in zvestobe (AARP 2007). 

V tem obdobju se je tudi poslovno okolje spremenilo, iz socializma je prešlo v turbo-

kapitalizem, kar je prineslo tako propad starih kot nastanek novih idealov. Prišlo je do preboja 

v tehnologiji, saj so osebni računalniki za vedno spremenili naravo dela. Tudi internet je že 

kazal prvi vpliv na celoten svet. To je bilo obdobje ločitev in razpada tradicionalnih 

družinskih vzorcev. Začel se je tudi propad velikih socialističnih podjetij, posledično so se 

začele pojavljati negotovosti na področju zaposlitev, ki niso bile več zagotovljene (Novak 

2007). Značilnost te generacije je, da se tudi na delovnem mestu poskuša zanašati nase. 

Zaradi ločenosti družin in s tem povezanega življenja v dveh različnih okoljih so se 

posamezniki naučili rasti med spremembami in kaosom. Užitke jim zato predstavljajo 

racionalizacija procesov in sistemov ter merljivi rezultati. Radi iščejo k rezultatom usmerjene 

organizacije, ki so prilagodljive, in v primeru, da se prilagajajo njihovim preferencam, so 

pripravljeni ostati pri njih (AARP 2007). 

Tudi generacija X je močno prisotna na trgu dela in je leta 2006 v Združenih državah 

Amerike predstavljala 51 milijonov oz. 33 % zaposlenih, leta 2011 pa 50 milijonov oz. 32 % 

zaposlenih (AARP 2007). 

Ključne vrednote te generacije so osredotočanje nase in zaupanje vase ali negotovost, 

raznolikost, živeti za danes, neformalnost in zabava, vmešavanje v tuje zadeve, varčevanje, 

tehnična pismenost, izogibanje opravljanju nalog (Goldman in Schmalz 2006). Dodatne 

vrednote so še uravnoteženost, pragmatičnost in globalno razmišljanje. Tehnologija, ki jih je 

najbolj zaznamovala, je osebni računalnik (Zemke, Raines in Filipczak 2000). Generacijo X 

so torej oblikovala prepričljiva sporočila, kot so biti realen, junaki ne obstajajo, skrbeti zase, 

ne zanašati se na druge in vedno je treba vprašati, zakaj (AARP 2007). 
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2.3.4 Generacija Y (rojeni med 1980 in 2000) 

Generacija Y je največja generacija po generaciji otrok blaginje in so bili najmlajši na trgu 

dela do vstopanja generacije Z. So otroci prejšnje generacije, ki jim je namenjala veliko 

pozornosti, jim popuščala, s tem pa so razvili visoko stopnjo samozavesti. Odraščali so v 

časih intenzivnega izobraževanja in v dobrih časih ekonomske rasti, zato se brezposelnosti ne 

bojijo. So zelo socialni, imajo velik krog poznanstev, prijatelji jim predstavljajo izjemen 

pomen in zaupajo vase. So vedoželjni, veliko sprašujejo, mnogi jih imenujejo tudi generacija 

zakaj. Uživajo v mnogoopravilnosti, delo jim predstavlja sredstvo za dosego cilja, je prostor, 

ki jim ne določa identitete in so generacija, ki se ne boji zahtevnih vodij. Želijo delati od 

doma, imeti prilagodljiv delovni čas in prosti čas za potovanja. V primeru, da služba ne 

dosega njihovih pričakovanj, jo brez težav zapustijo. Menijo, da lahko dobijo in imajo vse in 

za dosego cilja to tudi vprašajo ali povedo. Dokler ne najdejo dela, ki si ga želijo dolgoročno 

opravljati, pogosto menjavajo službe (Hart 2008). Za to generacijo je značilno, da se njene 

vrednote še vedno oblikujejo. Zrasla je v obdobju informacijske tehnologije, posledično je 

bila že v otroštvu izpostavljena eksploziji dražljajev in informacij. To naj bi bil vzrok za 

povečano potrebo po zabavi, tako v zasebnem življenju kot tudi v delovnem okolju. Ker so 

zabave povezane s stroški, so za njih značilna nerealna pričakovanja glede plače, po drugi 

strani pa ta generacija oblikuje nove moralne vrednote. Ravno med njimi je največ 

pripadnikov, kjer sta se najbolj izostrila občutek za iskrenost in sposobnost neposredne 

komunikacije, prav tako so najštevilčnejši zagovorniki različnih civilnih akcij v družbi 

(Brečko 2005). 

Kot že rečeno, je generacija Y odraščala s tehnologijo in je bila v otroštvu tudi najbolj 

zaposlena. Za njih je bil značilen strog nadzor, starši so jih postavili na prvo mesto in 

izoblikovali sta se dve skupini staršev, ki sta delovali po načelu mam nogometašev in/ali 

staršev odvetnikov. To je pripeljalo do enakopravnega odnosa med otroci in starši, zato se je 

ta generacija počutila udobno tudi pri pogovorih odraslih, kot so tematike AIDS-a, nezvestobe 

in nasilja v družini. Izpostavljeni so bili tudi multikulturnosti, s katero so se srečevali 

praktično vsak dan (AARP 2007). Tudi koristni vplivi moderne tehnologije na to generacijo 

so zelo izraziti. Dostop do računalnikov je že v osnovni šoli omogočal brskanje in učenje s 

pomočjo uporabe interneta, kar se je poznalo tudi pri izdelavi raziskovalnih nalog (Glass 

2007). Zaradi uporabe raznolikosti moderne tehnologije je njihova miselnost bolj fleksibilna 

kot miselnost prejšnjih generacij, v najboljših primerih pa so predstavniki te generacije razvili 

lastnosti radovednosti, ustvarjalnosti, učljivosti, prilagodljivosti, večopravilnosti, 

učinkovitosti in odprtosti do drugih. Kljub temu jim življenje v okolju številnih dražljajev 

prinaša precej slabosti. To so predvsem neobčutljivost za človeka in skupnost, 

nepotrpežljivost, apatičnost, zdolgočasenost in nenehna potreba po zabavi in čim bolj 

raznolikem dogajanju (Novak 2007). 



24 

Te lastnosti se kažejo tudi na trgu dela, saj prihajajo nanj z zelo visokimi pričakovanji in že 

samo z uporabo moderne tehnologije lahko obvestijo javnost o tem, katera podjetja ne 

dosegajo njihovih idealov in katera podjetja se ujemajo z njihovimi pričakovanji. Je najmlajša 

generacija, ki zaradi tega dejavnika postopoma vstopa na trg dela, njena prisotnost se iz leta v 

leto povečuje in ti mladi so leta 2006 v Združenih državah Amerike predstavljali 22 milijonov 

oz. 15 % zaposlenih. Leta 2011 se je njihovo število povečalo, in sicer na 40 milijonov oz. 

25 % zaposlenih (AARP 2007). 

Ključne vrednote te generacije so občutek za civilno dolžnost, narediti zahtevano, pokazati se, 

usmerjenost k dosežkom, postavljanje lastnih pogojev, optimizem, zaupanje, iskanje 

naslednje naloge, zaslužek za potrošnjo (Goldman in Schmalz 2006). Dodatne vrednote so še 

etika, družabnost in samozavest. Tehnologija, ki jih je najbolj zaznamovala, je internet 

(Zemke, Raines in Filipczak 2000). Generacijo Y so torej oblikovala prepričljiva sporočila, 

kot so služiti svoji skupnosti, povezanost 24/7, ne pustiti nikogar za sabo, doseči zdaj in biti 

poseben (AARP 2007). 

2.4 Mladi na trgu dela 

Opredelitve mladih so različne. Danes ta skupina predstavlja osebe, ki so v obdobju življenja, 

ko oblikujejo lastno identiteto in družbeni položaj ter se pogosto znajdejo v različnih 

negotovostih. V tem obdobju razvoja morajo posamezniki prepoznati in izoblikovati lastne 

interese ter opredeliti poti za njihovo dosego, kar jih pogosto pripelje na razpotje različnih 

možnosti. To obdobje zaznamujejo tudi prehodi med različnimi položaji. Prvi prehod je iz 

osnovnega v srednješolsko izobraževanje, sledi mu prehod v visokošolsko izobraževanje, pri 

naslednjem prehodu se mladi podajo na trg dela in z njega, torej preidejo iz stanja 

vzdrževanih oseb na pot samostojnosti in neodvisnosti (Svetlik idr. 2002). 

Tudi na trgu dela se mladi pogosto soočajo s pomembnostjo vpliva stopnje vključenosti v 

izobraževanje, čemur pogosto sledi združevanje delovne aktivnosti in šolanja. Ko analiziramo 

delovno aktivnost mladih, je treba upoštevati različne dejavnike. Med njih štejemo razliko v 

vključenosti mladih v izobraževanje v posameznih državah, razliko pri izbiri različnih vrst oz. 

možnosti različne kombinatorike šolanja in razliko pri oblikah delovne aktivnosti. Tudi z 

analizo povprečne starosti ob zaključku šolanja in deleža posameznikov, ki se še šolajo v 

starosti od 15. do 29. leta, ob tem pa so delovno aktivni, je OECD (2010, 55, po UMAR 2012, 

72) svoje države članice razdelila v štiri različne skupine. Slovenija in Finska npr. sodita v 

skupino, ki ima nadpovprečno starost ob zaključku šolanja in več kot 33 % posameznikov, ki 

se še šolajo, ob tem pa so delovno aktivni. Drugo skupino predstavlja npr. Nemčija, ki ima 

nizek delež posameznikov, ki se še šolajo, ob tem pa so delovno aktivni. Prav tako je njihova 

starost ob zaključku šolanja nižja od povprečja. Za Slovenijo velja, da na visok delež 

posameznikov, ki se še šolajo, ob tem pa so delovno aktivni, vpliva študentsko delo (UMAR 

2012). 
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Značilnost mladih je tudi, da vse bolj podaljšujejo študij, s čimer se njihova starost ob 

prehodu iz izobraževanja na trg dela zvišuje. Mladi se želijo s tem izogniti brezposelnosti, saj 

so zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj v primerjavi z drugimi iskalci zaposlitve v slabšem 

začetnem položaju in težje zaposljivi. Vse več mladih se odloča tudi za nadaljevanje študija, 

kar jih tudi pri delodajalcih postavlja v težji položaj, saj si s tem izoblikujejo dve neželeni 

lastnosti, to sta nič ali malo delovnih izkušenj in visoka stopnja izobrazbe. Kljub temu so 

mladi brezposelni hitreje zaposljivi kot starejši brezposelnosti, saj so bolj prilagodljivi in 

pripravljeni sprejeti več različnih zaposlitev (Svetin 2010). 

Gospodarska kriza je še dodatno izpostavila pomembnost prožnosti trga dela, ki pa mora 

poskrbeti za varnost zaposlenih. To varnost je mogoče doseči z različnimi ukrepi, med katere 

štejemo npr. podaljšanje prejemanja nadomestila za brezposelnost in povišanje nadomestila za 

primer izgube dohodka. Med druge ukrepe, ki bi jih bilo treba uvesti in predstavljajo različne 

oblike pomoči na trgu del, štejemo še zvišanje prispevka delodajalcev in zaposlenih za 

zavarovanje za primer brezposelnosti, nadomestilo plač zaposlenim v insolventnih podjetjih 

ter nadomestilo plač presežnim delavcem (Česen 2010). 

Podatki za Slovenijo kažejo, da je bilo leta 2010 oseb, starih od 15 do 24 let, okoli 240.000. 

Od tega je bilo aktivnih 96.000 oseb; 14.000 je bilo anketno brezposelnih, 82.000 pa delovno 

aktivnih. Podatki so bili pridobljeni z anketo o delovni sili, ki je služila kot metoda za 

merjenje brezposelnosti. Skupna stopnja brezposelnosti je znašala 7,3 %, med mladimi pa je 

bilo brezposelnosti več, in sicer 14,7 %. Več brezposelnosti je bilo med moškimi, in sicer 

15,1 %, medtem ko je znašala stopnja brezposelnosti med ženskami 13,9 % (Eurostat 2012). 

Izobrazbena struktura brezposelnosti kaže, da je imelo največ brezposelnih srednješolsko 

izobrazbo, in sicer 64,1 %, sledili so jim osnovnošolsko izobraženi z 29,4 % ter višješolsko ali 

višje izobraženi s 6,5 %. Brezposelni so zaposlitev v povprečju iskali 9,5 meseca. Največ 

zaposlenih je imelo zaposlitev preko študentskega servisa, in sicer je bilo teh zaposlitev 

31.000, kar je manj kot leta 2008, ko je bilo preko študentskega servisa zaposlenih 36.000 

mladih. Še več jih je bilo v letu 2010 v rednem delovnem razmerju, in sicer je bilo tako 

zaposlenih 36.000 oseb. Prevladujoč poklic v letu 2010 je bil poklic prodajalca, sledili so mu 

storitveni poklici. 14,1 % mladih je delalo v javnem sektorju, preostalih 85,9 % pa v 

zasebnem sektorju. Za določen čas je bilo zaposlenih 69,6 % mladih, za nedoločen čas pa 

30,4 % zaposlenih. Vzrok za takšno porazdelitev je predvsem gospodarska kriza, saj 

primerjava zaposlenosti iz leta 2005 kaže, da je število zaposlenih v tem obdobju z 80.000 

padlo na 69.000 zaposlenih oseb. Od tega je bilo takrat za določen čas zaposlenih 62,7 %, za 

nedoločen čas pa 37,3 % mladih oseb (Lah, Svetin in Rutar 2011). 

S problematiko brezposelnih mladih se je v letu 2012 ukvarjal tudi Evropski parlament. Ta je 

24. maja z resolucijo o pobudi za priložnosti za mlade članice Evropske unije pozval k 

konkretnemu in hitremu ukrepanju na nacionalnih ravneh, z namenom zagotovitve, da se 

mladim v obdobju štirih mesecev od zaključka šolanja zagotovi dostojno (pre)usposabljanje 



26 

ali izobraževanje ali dostojna zaposlitev. Z resolucijo so poudarili, da mora Jamstvo za mlade 

učinkovito izboljšati položaj tistih mladih, ki so brezposelni, ki niso vključeni v usposabljanje 

ali izobraževanje, ter da je na ta način treba postopoma premagati problematiko brezposelnih 

mladih v Evropski uniji. S to problematiko se je leta 2012 ukvarjal tudi Evropski svet, ki je 

29. junija s svojimi sklepi članice Evropske unije pozval k močnejšim prizadevanjem za 

izboljšanje zaposlovanja mladih. Zagotoviti so želeli, da mladi v obdobju nekaj mesecev po 

zaključku šolanja prejmejo kakovostno ponudbo za zaposlitev, pripravništvo ali vajeništvo, ali 

pa da nadaljujejo z izobraževanjem. Sklenili so tudi, da lahko navedeni ukrepi dobijo podporo 

Evropskega socialnega sklada, ki omogoča državam Evropske unije, da koristijo možnosti 

financiranja subvencij za začasno zaposlovanje mladih (Svet Evropske unije 2013). 

Tudi vlada Republike Slovenije je januarja 2014 po posvetu s ključnimi deležniki sprejela 

Jamstvo za mlade. Zavezala se je, da bodo vsem mladim, starim od 15 do 29 let, ponudila 

različne vrste ukrepov, vse z namenom izboljšanja možnosti pri iskanju zaposlitve. Ti ukrepi 

so namreč usmerjeni v zgodnjo aktivacijo mladih, ki se še redno izobražujejo, in mladih, ki so 

že prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v 

nadaljevanju ZRSZ). Ukrepi pripravljajo mlade za vstop na trg dela in se pojavljajo v 

različnih oblikah. Eden izmed njih je npr. praktično usposabljanje na delovnem mestu, drugi 

je zaposlitev s pripravništvom, tretji predstavlja možnost vključitve v katero izmed oblik 

formalnega izobraževanja, ali praktičnega usposabljanja, ali možnost vključitve v katero 

izmed krajših oblik institucionalnega usposabljanja v roku štirih mesecev po prijavi v 

evidenco brezposelnih oseb ZRSZ (MDDSZ 2014). 

Značilnost ukrepov Jamstva za mlade je tudi ta, da bodo od leta 2016 do leta 2020 ciljno 

usmerjeni k tistim mladim, ki so dejansko potrebni pomoči ob vstopanju na trg dela. Velik del 

mladih je namreč neposredno zaposljivih, saj so bolj prilagodljivi kot starejši delavci, so 

aktivni in imajo aktualno znanje. Izkušnje iz tujine kažejo, da so ključni dejavnik pri 

uspešnosti iskanja zaposlitve mladih prav intenzivni stiki z delodajalci v prvih treh mesecih 

brezposelnosti. Temu sledijo tudi ukrepi Jamstva za mlade, ki iskalcem zaposlitve ponuja 

ukrepanje po stopnjah, glede na potrebe posameznika in glede na trajanje njegove 

brezposelnosti. Lažje zaposljivim mladim so na voljo ukrepi kariernega svetovanja, ukrepi 

učenja veščin iskanja zaposlitve ter ukrepi napotovanja na delovna mesta. Težje zaposljivim 

mladim, katerih brezposelnost traja že dlje časa, so na voljo intenzivnejši ukrepi aktivne 

politike zaposlovanja (MDDSZ 2016a). 

2.5 Starejši na trgu dela 

Kot smo že ugotovili, je staranje delovne sile eden izmed pomembnih trendov na svetovnem 

trgu dela. S težavami, ki so posledica staranja delovne sile, se soočajo tako razvite države kot 

tudi države v razvoju. Trenutno je v razvitih državah delež starejših med delovno silo sicer 

relativno višji v primerjavi z državami v razvoju, vendar se pričakuje, da se bo ta delež 
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starejših do leta 2020 povečal tudi v državah v razvoju. Tako razvita gospodarstva kot tudi 

tista v razvoju se zaradi staranja delovne sile soočajo s številnimi izzivi. Med razvitimi narodi 

naj bi se v prihodnosti predvsem Japonska in Nemčija soočili s pomanjkanjem ponudbe 

delovne sile, ki bo posledica padca stopnje rodnosti. Tudi v Združenih državah Amerike nižja 

stopnja rodnosti in daljša življenjska doba predstavljata grožnjo delovni sili, ki naj bi se zaradi 

navedenih dejavnikov v prihodnosti močno zmanjšala. Takšen scenarij je mogoče pričakovati 

tudi na Novi Zelandiji in Švedskem. V nasprotju s temi državami Avstralija beleži višanje 

stopnje zaposlenosti starejših. Ta trend kaže na višjo stopnjo delovno aktivnih, nizko 

brezposelnost in pozitivne trende na trgu dela. Tudi na Irskem je mogoče upravičeno 

pričakovati, da se še nekaj časa ne bo soočala s problemom pomanjkanja delovne sile, saj je v 

tej državi kar 35 % delovne sile mlajše od 25 let. Trgi v razvijajočih se državah, kot so na 

primer Indija, Kitajska in Brazilija, pa se soočajo z nizkim do srednjim tveganjem staranja 

delovne sile, kar jim zagotavlja relativno trajnost delovne sile (Ranjani 2012). 

Demografija in njeno pričakovano spreminjanje je torej proces, ki postaja pomemben del 

načrtovanja ukrepov vsakega trga dela. Projekcije pričakovanih sprememb oz. projekcije 

trendov sprememb strukture in števila prebivalstva v Sloveniji so prikazane na sliki 3. Za 

Slovenijo velja, da naj bi se v naslednjih desetletjih število prebivalstva spremenilo zgolj 

minimalno, velike spremembe pa naj bi se zgodile v starostni strukturi prebivalstva. Prav tako 

bosta daljša življenjska doba in manjše število rojstev ustvarjala vedno večji delež starejšega 

prebivalstva (Evropska komisija 2013). 

 

Slika 3: Pričakovana življenjska doba žensk in moških v Sloveniji v letih 2015–2060 

Vir: Evropska komisija 2013. 

Podobno kot drugod po svetu se je tudi v Sloveniji pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v 

obdobju zadnjih 50 let podaljšalo za več kot deset let. Pričakuje se, da se bo tudi v naslednji 

polovici stoletja to trajanje življenja podaljšalo še za šest ali sedem let. Prebivalci, ki so danes 

starejši od 64 let, predstavljajo 18,4 % slovenskega prebivalstva. Njihov delež pa naj bi se v 

prihodnjih 40 letih povečal na 29,5 %. Drugo skupino predstavljajo prebivalci, ki so danes 

stari od 50 do 64 let, teh pa je v Sloveniji več kot 20 %. Pripadajo delu povojno rojene 

generacije, torej so se rodili v obdobju povečanega števila rojstev. Za Slovenijo je značilno 

tudi, da ima med evropskimi državami eno najnižjih stopenj delovne aktivnosti starejšega 

prebivalstva. Delovna aktivnost prebivalcev, starih od 55 do 64 let, je 2014 znašala 35,4 %, v 
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letu 2015 pa 36,6 %, kar je močno pod povprečjem Evropske unije, kjer ta stopnja znaša 

53,5 %. Med starejšimi Slovenci je bilo leta 2015 aktivnih 42,6 % moških in 30,5 % žensk. 

Tudi v času gospodarske krize se v Sloveniji stopnja delovne aktivnosti starejšega 

prebivalstva ni povišala toliko kot drugod v Evropski uniji, na kar je poleg drugih dejavnikov 

vplivalo tudi dolgotrajno sprejemanje pokojninske reforme. To je posameznikov omogočilo, 

da so se lahko v zadnjih letih kar v dveh obdobjih pospešeno upokojevali. V Sloveniji ima 

podobne vrednosti tudi stopnja delovne (ne)aktivnosti starejših, ki je med evropskimi 

državami najvišja. V letu 2014 je bilo med prebivalci, starimi od 55 do 64 let, več kot 85 % 

upokojencev (MDDSZ 2016b). 

Na slovenski trg dela je v letih 2013 in 2014 vplival tudi spremenjen Zakon o urejanju trga 

dela (ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/2010, 40/2012 – ZUJF, 21/2013, 63/2013, 100/2013, 32/2014 – 

ZPDZC-1, 47/2015 – ZZSDT in 55/2017), ki je vplival predvsem na delodajalce. Prinesel je 

manjšo zadržanost delodajalcev do zaposlovanja za nedoločen čas. Delež te vrste zaposlitve 

se je po podatkih Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva najbolj izrazito 

povečal pri zaposlitvah mladih. Tudi delež starejših zaposlenih, starih od 55 do 64 let, se je 

pri tej obliki zaposlitve v prvem letu po sprejetju pokojninske reforme povečal, in sicer s 

25,6 % na 29 %. V naslednjih dveh letih se je zmanjševal, po spremembah pokojninske 

reforme v tretjem letu pa je znašal 22,6 %. Prav tako je za slovensko starejše prebivalstvo 

značilno, da prav starostna skupina od 55 do 64 let poseduje, v primerjavi z drugimi 

starostnimi skupinami, najmanj zaposlitev za določen čas. Za Slovenijo je značilno tudi, da je 

bilo od leta 2007 okoli 6 % moških in 9 % žensk zaposlenih za krajši delovni čas. V letu 2014 

je ta delež pri moških ostal približno nespremenjen, pri ženskah pa je narasel na 13 %. 

Povprečje Evropske unije je na področju zaposlovanja za krajši delovni čas sicer precej višji 

in je v letu 2007 znašal 30 % in je do leta 2014 narasel na 31,7 %. Za leto 2015 pa je za 

Slovenijo značilno, da je delež zaposlenih za krajši delovni čas med starejšimi od 55 do 64 let 

znašal 13,4 %, od tega je bilo tako zaposlenih 16,8 % žensk in 12,5 % moških. V evropskih 

državah je bil ta delež drugačen, in sicer je bilo skupno za krajši delovni čas zaposlenih 

22,1 % starejših prebivalcev, od tega 35,9 % žensk in 10,4 % moških. Zanimivost Slovenije 

je, da so rezultati te analize pokazali, da se je v zadnjem desetletju delež žensk, starih od 55 

do 64 let, ki so delale za krajši delovni čas, zelo zmanjšal po letu 2011, saj je še leta 2006 ta 

delež znašal 29 %, leta 2015 pa le še 16,8 %. Iz podatkov je mogoče razbrati še, da sta v 

obdobju od leta 2005 do leta 2014 še dva deleža delovno aktivnih zaposlenih in 

samozaposlenih ostala na približno enaki ravni. Delež zaposlenih, starih od 50 do 55 let, se je 

gibal med 85 % in 87 %, delež zaposlenih, starih od 55 do 59 let, pa med 81 % in 83 %. 

Izjemo predstavlja le leto 2014, ko se je ta delež starejše skupine približal 84 % (MDDSZ 

2016b). 

Za Slovenijo je značilno tudi, da je bilo v obdobju od januarja do septembra 2018 v ukrepe 

aktivne politike zaposlovanja vključenih 24.270 brezposelnih oseb. Ukrepi so bili namenjeni 

(re)integraciji na trgu dela, podpore pa so bile deležne predvsem posebej ogrožene skupine 
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brezposelnih. Prva ogrožena skupina, ki je predstavljala tudi največji delež brezposelnih, so 

bile dolgotrajno brezposelne osebe, katerih delež vključenosti je znašal 37,8 %. Sledili so jim 

mladi brezposelni, od 15. do 29. leta starosti, katerih delež vključenosti je znašal 28,3 %. 

Tretjo skupino so predstavljali starejši brezposelni, ki so bili stari več kot 50 let in katerih 

delež vključenosti je znašal 27,3 %, zadnjo skupino brezposelnih pa so predstavljali nižje 

izobraženi brezposelni, katerih delež vključenosti je znašal 23,1 %. Vključitve v ukrepe 

aktivne politike zaposlovanja so se razlikovale tudi glede na razpoložljivost programov, kjer 

se je 45,2 % brezposelnih vključilo v različne programe izobraževanja in usposabljanja, 

32,3 % brezposelnih se je vključilo v programe spodbud za zaposlitev, 20,2 % brezposelnih se 

je vključilo v programe kreiranja novih delovnih mest, le 2,3 % brezposelnih pa se je 

vključilo v programe za spodbujanje samozaposlovanja (ZRSZ 2018). 

Ugotovimo torej lahko, da so tisti starejši na trgu dela, ki so brezposelni, še posebej ranljivi. V 

primerjavi z drugimi starostnimi skupinami imajo starejši brezposelni še dodatne ovire, saj so 

pri iskanju zaposlitve in zaposlovanju zaznamovani z različnimi življenjskimi dejavniki. Med 

te dejavnike lahko štejemo manjšo fleksibilnost oz. prilagodljivost, zaznamovanost zaradi 

starosti, pogosto so slabše izobraženi, zaradi večje prisotnosti zdravstvenih težav in 

invalidnosti pa se jim pripisuje tudi nižja produktivnost. V Sloveniji ima namreč več kot 25 % 

starejših brezposelnih status invalidne osebe. Že samo navedeni dejavniki jim pogosto otežijo 

povratek na trg dela, prav tako pa starejši zaposleni delavci pogosto delajo na za njih 

neustreznih delovnih mestih in pogosto tudi ne pridobivajo več ustreznih znanj in veščin za 

ohranjanje zaposlitve. Tudi izobrazbena struktura starejših pogosto predstavlja zaposlitveni 

izziv, saj med starejšimi prevladujejo tisti z osnovnošolsko izobrazbo ali pa tisti s srednjo 

poklicno izobrazbo. V zadnjih letih med starejše brezposelne prehajajo tudi višje izobraženi, 

predvsem tisti s srednjo štiriletno in višjo izobrazbo. Posledično se na trgu dela, predvsem pri 

delovnih mestih, ki zahtevajo srednjo poklicno izobrazbo, pojavljajo poglobljena strukturna 

neskladja. Zaposleni, ki imajo ustrezne kompetence, trg dela postopoma zapuščajo, priliva 

mladih, ki bi jih lahko nadomestili, pa ni. Te spremembe se lahko v prihodnosti negativno 

odrazijo predvsem z vidika razvoja slovenskega gospodarstva (ZRSZ 2018). 

Za starejše ljudi je torej značilno, da tekom življenja pridobijo veliko splošnega znanja in 

bogatih izkušenj, ki bi jih lahko koristno uporabili tudi v prihodnosti, tako v vsakdanjem 

življenju kot tudi v različnih organizacijah in podjetjih. Starejši bi lahko delali z 

brezposelnimi, z na novo zaposlenimi, s pripravniki ali stažisti. Svoje znanje in izkušnje bi 

lahko uporabili kot mentorji in spodbujevalci mladih pri učenju, kot partnerji pri učenju ali 

kot udeleženci vzajemnega učenja (Zupančič 2008). Pomembno se je torej zavedati, da so 

prav te značilnosti, znanja in izkušnje starejših tisti dejavniki, ki lahko delodajalcem 

predstavljajo ključne prednosti pri zaposlovanju starejših. Jutrišnja delovna sila bo namreč 

starejša od današnje, prav tako se bo njeno staranje še nadaljevalo. Za večino evropskih držav 

to predstavlja zanesljiv znak, da morajo zasebne in javne organizacije začeti uvajati nove 

možnosti za zaposlovanje starajoče se delovne sile. Prednosti zaposlovanja starejših lahko 
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razvrstimo na pet različnih vsebinskih področij, kot so odgovor na demografske spremembe, 

preprečevanje izpada znanja, poudarek na investiranje v človeški kapital, maksimiranje 

potencialov in podpiranje oz. promoviranje različnosti. Prvo področje zajema sposobnost 

sprejetja staranja prebivalstva, sposobnost spremembe delodajalčevih pričakovanj ter 

sposobnost prilagoditve drugačni realnosti in s tem vzpostavitve drugačnega reda na področju 

ravnanja s človeškimi viri. Drugo področje od delodajalcev zahteva, da pripravijo pogoje za 

izpopolnjevanje znanja skladno s spremembami in razvojem, od delojemalcev pa zahteva, da 

so vedno pripravljeni za učenje. Tretje področje je zelo blizu prejšnjemu, saj se ga opredeljuje 

kot važnejšo investicijo delodajalca, ki vključuje učenje, okrepitev, razvoj in nagrajevanje 

delojemalcev. Četrto področje izpostavlja, da je diskriminacija starejših delavcev v nasprotju 

z interesi delodajalcev, saj so raziskave pokazale, da starost delavcev zelo šibko vpliva na 

njihove potenciale, še posebej na področju izobraževanja in zaposlovanja, pri uvajanju novih 

delavcev pa je povsem nepomembna. Ta diskriminacija prinaša škodo tudi delojemalcem, saj 

pomeni, da doživljajo socialno nepravičnost. Peto področje pa izpostavlja pomembnost in 

potrebnost ustvarjanja pogojev dela, ki so primerni za delo s starostno mešano delovno silo 

(Cvahte 2004). 
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3 MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

Spoznali smo torej, da je družba množica družbenih skupin, v kateri se srečujejo različne 

generacije. Generacije imajo glede na družbene in ne nazadnje tudi tehnološke spremembe 

različne poglede na življenje in se tudi različno odzivajo na spremembe in dogajanje v družbi. 

Gledano skozi prizmo družbenega in tehnološkega razvoja imajo tako starejše, mlajše in 

srednje generacije vsaka svoj način pridobivanja znanja, spretnosti in sposobnosti. Težava 

vsake družbe je, da se vso to nakopičeno znanje različnih generacij sreča na trgu dela in 

drugih področjih delovanja družbe, kjer lahko pride do različnih konfliktov. Eden izmed 

mehanizmov preprečevanja konfliktov je zagotovo dobro medgeneracijsko sodelovanje, ki bo 

predstavljeno v nadaljevanju poglavja. 

Demografski kazalniki sodobnih oz. postmodernih evropskih družb nakazujejo, da je 

medgeneracijsko sodelovanje postala osnovna potreba oz. stalnica za preživetje družbe. Nujno 

je, da generacije med seboj sodelujejo in prenašajo znanje ter izkušnje iz ene v drugo 

generacijo. To sodelovanje ni pomembno samo znotraj družine, temveč tudi v podjetjih, saj je 

na trgu dela zaradi podaljševanja delovne dobe prisotnih vedno več starejših oseb. Čeprav se 

je pomen medgeneracijskega učenja in sodelovanja ter pomen načel starejših začel izrazito 

poudarjati šele v zadnjih letih, pa se je tega pomena že veliko prej zavedala Generalna 

skupščina Združenih narodov (United Nations, General Assembly 1990, po Brnot 2011), ki je 

leta 1990 1. oktober razglasila za mednarodni dan starejših (Brnot 2011). 

Medgeneracijsko sodelovanje je mogoče opredeliti na več načinov. Eden izmed njih to 

sodelovanje opredeljuje kot soustvarjanje družbe, ki spodbuja dialog med generacijami, ki 

omogoča prenos znanja in izkušenj in s tem deluje za večjo solidarnost ter nudi podporo med 

posamezniki različnih generacij, s tem pa ostri posluh za sočloveka in deluje kot odpoved 

zgolj sebičnim ciljem (Zavod Zaposlise 2019). Medgeneracijsko sodelovanje lahko 

posameznikom prinese tudi druge koristi, kot so ekonomske, psihološke in čustvene, saj 

članom razširjene družine omogoča vzdrževanje sorodstvenih vezi tudi izven nuklearne 

družine. V Sloveniji so težke razmere sodobne realnosti pokazale, da lahko široka mreža 

sorodnikov v obdobju visoke stopnje brezposelnosti in upada kupne moči, v obdobju 

neugodnih stanovanjskih razmer, pogostih bolezni, pomanjkanja ter visoke stopnje smrtnosti 

ostarelemu sorodniku zagotavlja podporo in raznovrstne oblike pomoči. Za Slovenijo je 

značilno, da je običajno gmotni položaj sodobne družine v teh razmerah, ki in če sploh, svoj 

proračun polni le z rednim dohodkom, precej slabši. Ekonomska stiska družino pogosto pahne 

v težke življenjske razmere in tudi v revščino. To prinaša nižji življenjski standard, ki se 

lahko odraža v splošno zmanjšanem kulturnem kapitalu ali v zmanjšani možnosti dostopa do 

izobraževanja, ki pa ga lahko prenos znanja, izkušenj in zavedanja med generacijami le še 

poudarja. V tem primeru se družinski člani zaradi neugodnih življenjskih razmer, kot so 

slabša opremljenost gospodinjstva s trajnimi dobrinami, zmanjšana možnost potrošnje storitev 

in tekočih dobrin ter zmanjšana možnost kakovostnega preživljanja prostega časa, soočajo s 



32 

številnimi čustvenimi in psihološkimi problemi ter s stresom. Ti se lahko pri posamezniku 

odražajo v obliki strahu, jeze, depresije in sovražnosti, kar lahko družino ogrozi s tem, da se 

izrazijo v obliki notranjih konfliktov. V teh situacijah se lahko pokaže vrednost starostnikov, 

ki so podobne situacije že doživeli in so lahko s prenosom izkušenj, znanja in veščin 

pomemben vir svetovanja, s pomočjo katerega lahko mlajši lažje premagujejo tovrstne 

neželene procese. Kljub temu da se medgeneracijsko druženje in sobivanje soočata z 

različnimi ovirami, pa ga je treba zagotoviti na ravni vseh generacij, od najmlajših do 

najstarejših. Pomembnost medgeneracijskega druženja se odraža na več načinov, med 

najpomembnejšimi pa so zagotovo občutki tako otrok kot tudi starejših, ki jim to druženje 

omogoča občutek vključenosti v družbo, koristnosti in izpolnjenosti. Starejši s tem druženjem 

gradijo oz. krepijo socialno mrežo, kar jih socialno in duševno krepi ter jih motivira in jim 

daje nov elan za življenje. Medgeneracijsko druženje močno omili stigmatizacijo starejših, ki 

postanejo manj odrinjeni na rob družbe, pojavlja se manj zlorab, prav tako pa vsi udeleženci 

pridobijo novo znanje in se naučijo novih veščin. To druženje je izjemnega pomena tudi za 

najmlajše generacije, saj se z njim ublažijo strahovi in predsodki otrok do starejših, kar 

otrokom pomaga razumeti staranje in se lahko začnejo počasi nanj tudi sami pripravljati. 

Otroci dobijo priložnost vzpostavitve odnosa z nadomestnimi starimi starši, kar jim omogoča 

pridobitev neformalnega znanja in krepitev družbenih vrednot, posledično pa lahko tudi sami 

prispevajo k ohranjanju dediščine, še posebej s prenosom ustnega ljudskega izročila (Mijavec 

2011). 

Medgeneracijsko sodelovanje je torej zelo širok pojem, ki vsakodnevno spodbuja in povezuje 

sodelovanje treh generacij, mlade, srednje in starejše. Povezovanje poteka prek različnih 

dejavnosti, programov in projektov, ki se izvajajo v družbi. Sodelovanje poteka s pomočjo 

različnih metod dialoga, vse te metode pa pripomorejo k večanju povezanosti in 

medgeneracijske solidarnosti. Učinek, ki si ga družba želi doseči, je medgeneracijsko sožitje, 

ko mlada in srednja generacija z različnimi dejavnostmi razvijata veščine medgeneracijskega 

sodelovanja in s tem pridobivata koristne izkušnje. Prav tako se s tem sodelovanjem tudi 

starejša generacija nauči novih veščin, predvsem pa se počuti cenjene, ko svoje izkušnje in 

znanje prenaša mlajšim generacijam. Sodelovanje in učenje prispevata k vrednotenju 

človeškega kapitala in neposredno koristita celotni družbi (Cepin idr. 2012). 

Ugotovimo lahko, da je bilo tudi v Sloveniji na temo medgeneracijskega sodelovanja 

narejenih kar nekaj raziskav. Zavod Antona Martina Slomška je izvedel raziskavo o pogledu 

mladih na medgeneracijsko sodelovanje, Socialna akademija iz Ljubljane pa raziskavo o 

vključenosti mladinskih organizacij v celotno družbo. Rezultati obeh raziskav so pokazali, da 

je medgeneracijsko sodelovanje potrebno za vse generacije. Njegovi pozitivni učinki so 

različni, med drugim krepi potenciale posameznikov, družin in družbe kot celote, prav tako pa 

razvija in uveljavlja prostovoljstvo v družbi, s čimer predstavlja možnost učenja za trajnostni 

razvoj družbe. Da se lahko medgeneracijsko sodelovanje razvija, sta potrebni tudi tesni 

povezavi med nevladnim in vladnim sektorjem države. Glavni izzivi, ki jih medgeneracijsko 
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sodelovanje prinaša predvsem mladinskim voditeljem, se kažejo predvsem na področju 

prepoznavanja medgeneracijskega sodelovanja kot vrednote in priložnosti za prenos znanja 

med generacijami ter v komunikaciji s starejšimi (Lesnik 2011). 

3.1 Medgeneracijski konflikti 

Za vsako generacijo je značilno, da ima specifične potrebe, načrte in pričakovanja. Sama 

družba je uravnotežena, če so v njej zastopane vse generacije, če med njimi vlada sožitje, 

konstruktivna komunikacija in soočanje s konflikti na kooperativen način. Vrednote in 

vrednostni sistemi posameznih generacij lahko povzročijo konflikt med generacijami, ki je 

lahko produktiven, če znajo vse generacije vzpostaviti produktivno komunikacijo. V 

nasprotnem primeru lahko povzroči prepad med generacijami in medgeneracijsko 

nesodelovanje. Spremenilo se je življenje in prakticiranje vrednot. Večkrat se zgodi, da 

starejša generacija ne sledi trendom mlajše generacije, zaradi česar lahko sproži kritiko ali 

celo konflikt, po drugi strani pa so prav nekatere vrednote in vrednostni sistemi tisti, ki 

generacijam omogočajo produktivno in duhovno bogato sodelovanje (Görgner 2012).  

Medgeneracijski konflikt se lahko sprevrže v destruktivno stanje v družbi in družini, kadar ga 

akterji ne zmorejo reševati oz. se konstruktivno spopadati s konflikti. Takšno stanje lahko 

posledično povzroči prepad ali celo sovraštvo med generacijami. Če generacije znotraj 

družine oz. družbe ne zmorejo druga drugi prisluhniti ter v konstruktivnem duhu reševati in 

iskati rešitev, lahko to privede do sovraštva ali prepada med generacijami. Po drugi strani pa 

medgeneracijski konflikt omogoča napredek, saj se v njem lahko odražata ustvarjalnost in 

težnja po dinamiki in iskanju novih obzorij. Če medgeneracijski konflikt razumemo v tem 

smislu, potem je nekaj pozitivnega, saj poganja družbeni razvoj in samo družbo dela 

dinamično. Obstaja namreč veliko možnosti za šume v komunikaciji, dokler generacije ne 

ugotovijo izvorov konflikta in se začnejo učiti, kako jih uspešno odpraviti (Gravett in 

Throckmorton 2007).  

Pomemben del pri medgeneracijskem sodelovanju in medgeneracijskih konfliktih je tudi 

medgeneracijsko učenje, ki zagotavlja prenos in izmenjavo znanja ter izkušenj na področju 

dela in vzajemno pomoč med generacijami. Različni koncepti za prenos znanj, spretnosti in 

izkušenj se še vzpostavljajo in razvijajo, v literaturi in praksi pa najdemo naslednje: 

mentorske/inštruktorske sheme, delitev delovnega mesta, krožno zaposlovanje, patronat 

starejših nad mlajšimi, medgeneracijski management, mladi učijo stare ljudi itd. Z 

medgeneracijskim učenjem krepimo zavedanje o pomenu medgeneracijske solidarnosti in 

dialoga med mlado, srednjo in starejšo generacijo ter spodbujamo različne oblike sodelovanja 

med generacijami, ki temeljijo na učinkovitem prenosu znanja in izkušenj (UKOM 2011). 

Medgeneracijski dialog je torej ena izmed rešitev medgeneracijskega konflikta. Je orodje, 

katerega uporaba se začne s pozornim poslušanjem in postavljanjem vprašanj, vsaki generaciji 
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pa omogoča urejanje medsebojnih odnosov in odkrivanje pomembnosti okolja za razvoj 

osebnega zadovoljstva. V sodobnem času, ki je poln izzivov in prelomov, je pomembno 

ugotoviti, kako lahko medgeneracijski dialog prispeva k solidarnemu sodelovanju različnih 

generacij. Ta dialog je namreč eden od ključnih promotorjev vseživljenjskega učenja in 

trajnostnega razvoja in je pot, po kateri lahko družba pride do skupnih rešitev, saj se izvaja na 

vseh življenjskih področjih (Cepin idr. 2012). 

Za preživetje človeštva je torej eno izmed ključnih vprašanj prav medgeneracijski dialog. 

Rodnost in smrtnost namreč vedno bolj vplivata na ekonomsko, socialno in kulturno situacija 

celotnega sveta. V gospodarsko razvitem, torej v zahodnem svetu, se življenjska doba 

podaljšuje in število rojstev pada. V srednje in slabo razvitem svetu se življenjska doba krajša 

in število rojstev narašča. Ker je Slovenija uvrščena med razvite države Evrope, je ključno 

vprašanje prav področje urejanja medgeneracijskih odnosov v prihodnosti, da bo družba 

stabilna in da bo lahko vzdržala trajnostni razvoj. Vzdržnost iz političnega vidika se tiče 

predvsem procesov iskanja rešitev za zdravstveno in socialno vzdržno družbo. Izziv teh 

procesov je, kako se soočiti z zaznavami, da se nobena družbena skupina ne želi odpovedati 

pridobljenim ugodnostim in pravicam, bo pa to zagotovo potrebno, saj družbeno sožitje brez 

prerazporeditve materialnih dobrin in delovne sile ne bo vzdržalo. To postavlja družbeno 

solidarnost na preizkušnjo, in kdor v njej ne bo sodeloval in prispeval tudi na način odrekanja, 

bo imel težave na področju gotove in stabilne prihodnosti. Medgeneracijski dialog je torej pot, 

ki nas lahko, z vidika družbe kot celote, pripelje do skupnih rešitev (Štuhec 2010). 

3.2 Medgeneracijsko učenje 

Družbene razlike so stalnica sodobne družbe. Najpogosteje se razlike med ljudmi kažejo na 

področju znanja, ki ga posamezniki imajo oz. nimajo, na področju ustvarjalnosti in 

poznavanja tehnologije in na področju samoiniciativnosti ali pasivnega čakanja na pomoč 

drugih. Znanje je torej zelo pomembno in je lahko ključ izhoda iz krize, saj sodobna družba 

zahteva ljudi, ki imajo visoko mentalno kondicijo. Medgeneracijsko učenje je torej ena izmed 

poti za doseganje sožitja generacij (Klančnik, Pivk in Zakšek 2010). 

Podobno kot družba se tudi management podjetij pogosto srečuje s težavami prenosa in 

uporabe znanja, na kar opozarja tudi Mihaličeva (2006), ki poudarja, da so za doseganje 

želenih učinkov organizacije potrebni trije izpolnjeni temeljni pogoji. Prvi pogoj je 

pravočasno pridobljeno ustrezno znanje, drugi stopnja inovativnosti in novitet ter tretji 

izkušnje najboljših praks oz. know-how. Za podjetja torej velja, da morajo s pomočjo posebno 

razvite tehnologije ustvarjanja znanja zagotoviti primerno spremljanje in kontrolo centrov, 

kjer se znanje generira. Centralizacija znanja namreč omogoča razvoj učinkovitih metod za 

povrnitev investicij v znanje in s tem ugoden položaj ponovne uporabe znanj. Velike koristi 

takšnega delovanja se kažejo tako pri posameznikih kot pri podjetjih, saj je ponovna uporaba 
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znanja pomembna tako za management znanja kot za celoten management intelektualnega 

kapitala. 

Za najboljši izkoristek učinka znanja je za organizacijo zelo pomembna tudi hitrost prenosa 

znanja (Černelič 2006). Hitrost prenosa znanja lahko opredelimo kot čas in pot znanja, ki 

prehaja iz kraja, kjer znanje nastaja v kraj, ker je koristno in komercialno uporabno, in od 

tistih, ki znanje imajo, do tistih, ki ga potrebujejo. Prenos znanja poteka na več načinov, kot 

so zapisniki rednih sestankov, obvezna poročila s seminarjev, različne oblike notranjih 

knjižnic, notranji trenerji, ki so usposobljeni za prenos znanja, ter evidentiranje in spodbujanje 

samoizobraževanja. Organizacije uporabljajo tudi različne kadrovske programe za mobilnost 

zaposlenih, ki omogočajo, da zaposleni aktivno spoznajo in doživijo dogodke in stvari. Poleg 

formalnega znanja, pridobljenega med izobraževanjem in šolanjem zaposlenih, so za 

organizacije pomembna tudi njihova poznanstva in izkušnje. Omejenost poznanstev in 

izkušenj na posameznika so lahko za organizacijo velika škoda, saj ob odhodu tega 

zaposlenega organizacija to tiho znanje izgubi. Z namenom preprečevanja težav 

(ne)ustvarjanja, (ne)premikanja, (ne)deljenja in (ne)rasti znanja so organizacije izoblikovale 

različne sisteme, tehnike in načine, s katerim poskušajo prenašati tiho znanje med 

zaposlenimi. Ključni izziv organizacije je torej motivacija zaposlenih za izmenjavo veščin in 

znanj, orodje za dosego te izmenjave pa je komunikacija oz. ustvarjanje okolja, kjer se lahko 

ljudje med seboj čim bolj odprto sporazumevajo (Roos idr. 2000). 

Pomembnost znanja se v zadnjih letih izrazito kaže tudi med raziskovalci, kot je npr. Senge 

(1990), ki učenje izpostavlja kot enega izmed najpomembnejših načinov doseganja trajne 

konkurenčne prednosti. Tsang (1997) npr. izpostavlja tudi zmožnosti učenja organizacije, ki 

bo predstavljala prednosti uspešne organizacije. Merx-Chermin in Nijhof (2005) izpostavljata 

tudi, da bo konkurenčnost sodobnih organizacij temeljila prav na znanju organizacije in na 

njenem delovanju po konceptu učeče se organizacije. 

Učeča se organizacija je namreč organizacija, ki ima razvito sposobnost hitrega odzivanja na 

spreminjajoče se organizacijsko obnašanje in se je hkrati sposobna hitro prilagajati 

spremembam poslovnega okolja (DiBella in Nevis 1998). Dimovski in Penger (2004) 

izpostavljata ključne lastnosti učeče se organizacije, ki je odprta za okolja, ima potrebo in 

željo po povečanju sposobnosti učenja in se je pripravljena nenehno učiti. Dodajata še, da 

takšna organizacija koordinira in pospešuje notranjo komunikacijo z vključevanjem vseh 

zaposlenih v proces prepoznavanja in reševanja problemov in s tem sama sebi omogoča 

nenehno izboljševanje in razširjanje sposobnosti ter spodbuja eksperimentiranje. Da lahko to 

doseže, mora sprejeti specifične spremembe na področjih organizacijske strukture in 

managementa, na področjih komunikacijskih procesov in delegiranja moči zaposlenim ter na 

področjih prilagodljive kulture ter participativnih strategij. 

Ključna vloga managementa učeče se organizacije se torej kaže na področjih prepoznavanja, 

spodbujanja in nagrajevanja sistemskega mišljenja, odprtosti, kreativnosti in občutka za 
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izrazitost ter učinkovitost. Pojem učeče se organizacije se je v znanstveni in strokovni 

literaturi začel pojavljati v 80. letih prejšnjega stoletja, po letu 1990 pa se je njegova 

pojavnost povečala tudi v medijih. V praksi so seveda takšne organizacije obstajale že prej, 

saj so številni mehanizmi, ki opredeljujejo delovanje koncepta učeče se organizacije, obstajali 

že leta pred njegovim poimenovanjem in dokončno opredelitvijo (Arh 2010). 

Raziskovalci največ zaslug za razvoj opredelitev, pristopov in mehanizmov koncepta učeče se 

organizacije pripisujejo Petru Sengeju (1990). Prav Peter Senge je tisti, ki je najprej sam, zato 

ga tudi označujejo za pionirja tega koncepta, kasneje pa s sodelavci in nasledniki, največ 

pripomogel k temu, da se je koncept oblikoval v znanstveno disciplino, ki je v obdobju 15 let 

silovitega razvoja doživela popolno uveljavitev. Njegova opredelitev učeče se organizacije 

pravi, da je to organizacija, kjer ni možnosti ne učiti se, saj je učenje sestavni del življenja. 

Takšno organizacijo opredeljuje kot skupino posameznikov, ki nenehno povečujejo svoje 

zmogljivosti z namenom zmožnosti ustvarjati želeno. Institucionalne strukture in rutine te 

organizacije so nenehno podvržene spremembam, vprašanjem in dvomom. Ključnega pomena 

je zavedanje posameznikov, skupin in organizacije, da je treba sočasno spremljati zunanje in 

notranje dogajanje na področju učinkovitosti in ustreznosti organizacijskih struktur, ki jih je 

glede na spremembe treba prilagajati oz. spreminjati, saj lahko organizacije le na tak način iz 

okorele strukture ustvarijo dinamično organizacijo. 

Učenje v takšni organizaciji je torej aktivnost celotnega sistema in jo je mogoče primerjati z 

možgani. V takšnem sistemu, ki deluje kot celota, sicer vsak nevron opravlja svojo funkcijo, 

kljub temu pa je v delovanju tesno povezan z drugimi nevroni (Marquardt 1999). Z vidika 

organizacije to pomeni, da se zaposleni in drugi člani organizacije čutijo odgovorne za 

doseganje sedanjega in prihodnjega uspeha organizacije, tako da ohranjajo odgovornost za 

nenehno učenje. Sistemsko razmišljanje je namreč ključ za zagotavljanje aktivnosti procesa 

učenja in vpliva na vse organizacijske nivoje (Selan 2002). 

Eden izmed odgovorov na izzive sodobnega organizacijskega okolja je torej koncept učeče se 

organizacije. Ta omogoča pospeševanje sodelovanja in komunikacije, tako da je vsak 

posameznik vpet v prepoznavanje in reševanje problemov, kar učeči se organizaciji omogoča, 

da neprestano povečuje, izboljšuje in eksperimentira na področju lastnih zmožnosti in 

stalnega učenja (Dimovski in Penger 2004). V takšni organizaciji je znanje temeljna podlaga 

za ustvarjanje in graditev konkurenčne prednosti (Quinn, Anderson in Finkelstein 1996, po 

Rosenberg 2001), saj ji proces stalnega učenja omogoča, da ustvarja razmišljujoče in 

prilagodljive zaposlene (Brečko 2001). To je posebej pomembno še v času izrazitih 

sprememb, saj je za pripravljenost posameznikov na prihodnje življenje ključnega pomena 

prav proces stalnega učenja. Hitro se lahko namreč zgodi, da se posamezniki, ki so zgolj 

naučeni, znajdejo v situaciji, v kateri so opremljeni zgolj z znanjem in načini delovanja in 

življenja v svetu, ki sploh ne obstaja več (McGill in Slocum 1994). 
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Za koncept učeče se organizacije je značilno tudi, da je paradigma njenih têrminov znanja 

organizacije in upravljanja znanja sorazmerno mlada, zato tudi še ni razvite povsem 

standardizirane in enotne opredelitve obeh têrminov. Za têrmin znanje organizacije je 

značilno, da je to področje v organizacijah zelo široko in se nanaša na organiziranost podjetja, 

na njegovo kulturo, na politiko upravljanja s človeškimi viri, vključno z motivacijskimi 

sistemi, na izobraževalne procese in na druga področja delovanja podjetja. Pri têrminu 

upravljanje znanja pa gre predvsem za splet organizacijskih struktur, usmeritev, tehnologij in 

postopkov, ki so v podjetje vpeljani z namenom izboljšanja učinkovitosti posameznika, 

posamezne skupine ali podjetja kot celote (Bair 1997). 

Upravljanje znanja v podjetju torej skrbi za prepoznavanje, upravljanje in alokacijo vsega 

znanja, kar vključuje dokumente, baze podatkov in skrito strokovne znanje, ki šteje med 

najpomembnejša znanja, saj vključuje tudi izkušnje posameznih zaposlenih. Cilji upravljanja 

znanja zajemajo preprost in hiter dostop do vseh informacij, kjer je pred samim zajemanjem 

in shranjevanjem znanja poudarjena prav pomembnost medosebne komunikacije. Ena izmed 

prvih opredelitev upravljanja znanja je Wiigova opredelitev, ki pravi, da gre pri upravljanju 

znanja za namerno, sistematično in eksplicitno uporabljanje ter upravljanje znanja z namenom 

povrnitve vlaganja v intelektualni kapital in povečanja uspešnosti organizacije (Wiig 1997). 

Med različnimi opredelitvami opravljanja znanja se pojavlja tudi opredelitev Brookingove 

(1997), ki ga pojmuje kot aktivnosti postavljanja taktik in strategij na področju premoženja, ki 

je osredotočeno na ljudi. To premoženje predstavljajo izkušnje, sposobnosti, know-how ipd. 

O’Dell in Grayson (1998) menita, da je to proces zavestne strategije, s katero se prenaša 

pravo znanje k pravim ljudem, v pravi obliki in ob pravem času z namenom, da lahko 

zaposleni kar najbolje opravljajo delo. Tudi Lankova (1997) opredeljuje upravljanje znanja 

kot proces, katerega namen je maksimirati vrednost podjetja za odjemalce. Proces zajema vse 

vloge, sisteme in procese, ki so potrebni za razvijanje in izboljševanje sposobnosti zaposlenih 

v podjetju, še posebej na področju ustvarjanja, izboljševanja in porazdeljevanja 

intelektualnega kapitala znotraj podjetja. Tudi Sveiby (1998) pojasnjuje upravljanje znanja, in 

sicer da je to umetnost ustvarjanja vrednosti za podjetje, pri kateri je pomembno predvsem 

gospodarjenje z nematerialnimi sredstvi, saj je organizacija mreža znanja in njegovih tokov. 

Nekoliko širša opredelitev upravljanja znanja pravi, da je povezano z izkoriščanjem in 

razvijanjem tako zunanjega kot notranjega znanja organizacije, ki podpira doseganje 

organizacijskih ciljev, predvsem s procesi prepoznavanja, ustvarjanja in širjenja znanja, za kar 

pa je potrebna vzpostavitev sistemov za skladiščenje znanja, ki zaposlenim omogočajo 

uporabo tega znanja (Davenport, De Long in Beers 1998).  

Posledično je lahko eden izmed načinov upravljanja znanja tudi usposabljanje za delo, ki se 

ga lahko v organizaciji uveljavi z uvedbo sistema učinkovitega mentorstva kot dela 

izobraževanja in razvoja zaposlenih v podjetju. Mentorstvo je običajno razmerje med dvema 

posameznikoma v podjetju in je proces, kjer mentor oz. bolj izkušeni zaposleni pomaga manj 
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izkušenemu sodelavcu razvijati lastne sposobnosti, ga spodbuja k sodelovanju pri upravljanju 

znanja in mu ustvarja možnosti za sodelovanje v delovnem timu, prav tako pa mu pomaga, da 

se uči v spodbudnem in varnem okolju. Tak način delovanja pripomore k zadovoljstvu 

posameznika in kolektiva, predvsem pa je tudi za podjetje izjemnega pomena, saj dolgoročno 

pripomore k večji delovni uspešnosti in kompetentnosti zaposlenih ter podjetja (Čebulj 2007). 

3.2.1 Opredelitev mentorstva 

Eno izmed prvih opredelitev mentorstva lahko v starogrški mitologiji. Homer4 (po Sánchez in 

Šemrl 2006) je zapisal, da je bil Mentor Odisejev prijatelj, zaupanja vreden in moder mož, ki 

je vzgajal in varoval Odisejev dom in sina Telemaha, ko je odšel v trojansko vojno. Tudi po 

drugih opredelitvah je beseda mentor dolga stoletja skrivala zaupanja vredno, modro osebo, 

vzornika, ki drugim svetuje in jim pomaga pri delu. Tudi danes se za mentorja šteje 

vzgojitelja, učitelja, vodnika, vzornika in svetovalca. Nekateri avtorji pa poudarjajo, da niti ni 

pomembno, kako imenujemo udeležence tega procesa, pač pa, da je pomembno, da poznamo 

in razumemo, kaj ta proces je, kakšne so vloge in naloge posameznikov v tem procesu, kaj 

želimo z njim doseči in na kak način ter kako bomo to dosegli (Sánchez in Šemrl 2006).  

Kljub zgoraj navedenemu pa različni avtorji mentorstvo opredeljujejo različno. Clutterbuck 

(1994) mentorja opredeljuje kot bolj izkušenega posameznika, ki je v medsebojnem zaupanju 

svoje znanje pripravljen deliti z manj izkušenim posameznikom. Njegova vloga je pomagati 

razvijati posameznika z vidika kombinacije starševskega in vrstniškega odnosa. Mentorstvo 

zato vključuje svetovanje, moderiranje, coaching in mrežno povezovanje. Mentor manj 

izkušenega spodbuja s kazanjem navdušenja za svoje delo, in če se le da, pri tem manj 

izkušenega s svojimi izkušnjami in znanjem ne zbega. 

Parsloe (2003) mentorstvo opredeljuje na tri različne načine. Prva opredelitev pravi, da je to 

proces, ki pri posameznikih, v skupini ali pri poslu podpira učenje, razvoj in s tem večje 

dosežke. Druga opredelitev pravi, da mentorstvo pomaga in podpira posameznike, da z 

namenom polnega izkoriščenja svojih potencialov uravnavajo svoje učenje in s tem razvijajo 

svoje veščine ter tako izboljšajo svoje delovanje in postanejo oseba, kakršna si želijo biti. 

Tretja opredelitev pa mentorstvo izpostavlja kot ključno pomoč pri razvoju osebja, ki 

posameznikom odpira nove priložnosti v prihodnosti. Za dosega tega je treba doseči določeno 

raven zaupanja in se nekoliko odmakniti od vodenja s presojo ter znižati raven discipline ter 

ocenjevanja dosežkov. 

Ahčin (2009) ugotavlja, da je mentorstvo odnos med dvema posameznikoma, kjer 

spoštovanje in zaupanje omogočata odprto komunikacijo o problemih in težavah v 

podpornem okolju. Manj izkušenemu posamezniku je s takšno izmenjavo izkušenj 

omogočeno, da izkoristi možnosti za rast in razvoj ter s tem povečuje svoje potenciale. 

                                                 
4 Primarni vir ni naveden. 
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Dodaja še, da je mentorstvo namenski odnos dveh posameznikov, ki sta, eden bolj in drugi 

manj, usposobljena in izkušena, a stremita k skupnemu cilju in se strinjata z njim. Ta cilj 

predstavlja željo po razvijanju in rasti specifičnih kompetenc manj usposobljenega in manj 

izkušenega posameznika. 

V zadnjih 30-ih letih se je mentorstvo razvilo v Združenih državah Amerike, in sicer iz 

usposabljanja pri delu, zaradi kulturnih sprememb pa ni več avtokratsko. Nadrejeni ni več v 

položaju glavne vloge, ampak je njegovo delovanje veliko bolj demokratično in odprto. V 

Sloveniji se mentorstvo uporablja predvsem za področje usposabljanja. Načeloma poteka v 

paru in ne v skupini ter je precej neformalno. Delovanje dvojice je načeloma zaupne narave in 

se v večini izvaja v obliki svetovanja, treninga, zrcaljenja in inštrukcij. Izkušnje iz tujine 

kažejo, da je za razvoj zaposlenih in formalizacijo internega prenosa znanja uvedba 

mentorskega sistema dela eden izmed boljših načinov dela, ki se v podjetjih vse hitreje 

razvija. Z vidika stopnje formaliziranosti mentorskega procesa ga lahko opredelimo z dveh 

vidikov. Prvi vidik je neformalno mentorstvo, kjer je vloga mentorja pogosto prostovoljna in 

se oba udeleženca sploh ne zavedata, da sta v procesu mentorstva. Drugi vidik je 

profesionalno oz. formalno mentorstvo, kjer je proces delovanja v organizaciji ali podjetju 

formaliziran s pomočjo pravilnikov, dokumentov ipd., vloga mentorja pa je tudi formalno 

priznana, znana in plačana. Takšno mentorstvo se pojavlja predvsem v primerih uvajanja 

novo zaposlenih, študentov in pripravnikov. V splošnem se mentorstvo v podjetjih 

najpogosteje uporablja v treh primerih, in sicer v primeru uvajanja novih zaposlenih v okolje 

in delo, kot podporni proces razvoja in usposabljanja zaposlenih po daljši odsotnosti z dela, 

kot je npr. delo v tujih predstavništvih, in kot proces razvoja ključnih zaposlenih in 

naslednikov, kot so npr. potencialni vodje, strokovnjaki in kandidati za ključna delovna mesta 

v tujini (Čebulj 2007). 

Da se vedno več podjetij odloča za uvedbo procesa mentorstva v svoje delovanje, kaže tudi 

raziskava Instituta za korporativno produktivnost (The Institute for Corporate Productivity 

2007), katere rezultati so pokazali, da ima od 382 vključenih podjetij kar 60 % vprašanih 

postavljen mentorski sistem, 20 % podjetij pa ima namen mentorski sistem vzpostaviti v roku 

dveh let. Od tistih, ki imajo sistem že uveden, jih 41 % uporablja trenerje in interne mentorje 

(Pomeroy 2007). Tudi drugi strokovnjaki se strinjajo, da proces mentorstva izhaja iz koncepta 

vajeništva. Značilnost dobrega mentorskega programa se namreč kaže v tem, da bi naj 

posameznikom pomagal prepoznati lastne omejitve, sposobnosti in priložnosti ter jim 

pomagal, da se soočijo z realnimi možnostmi lastnega uspeha (Clutterbuck 1994). Glavna 

vloga dobrega mentorja v tem procesu pa je, da ta mentoriranega podpira in mu svetuje, zato 

je za mentorja običajno značilno, da ima v podjetju to vlogo nekdo, ki ima veliko znanja in 

sposobnosti ter je v podjetju zaposlen že daljše časovno obdobje (Green 2002). 

Kot smo že omenili, se lahko kot del mentorskega procesa uporablja tudi coaching, kar 

pomeni izvajanje pomoči posamezniku, da lahko uporabi in razvije lastne vire z namenom, da 
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bi dosegel določen cilj (Čeč 2006). Proces je ciljno usmerjen, središče pozornosti pa 

predstavlja posameznik, ki za dosego ciljev uporablja tako notranje kot tudi zunanje vire. 

Notranji viri predstavljajo samozavest in sposobnosti, zunanji pa čas, opremo in denar. 

Značilnost coachinga je, da lahko že majhne spremembe pri posamezniku povzročijo velike 

spremembe v podjetju. Sodobni čas od podjetij namreč zahteva spretne in izobražene ljudi, ki 

imajo širok obseg intuicije in čustvene inteligence ter znajo hitro in učinkovito poiskati 

potrebne informacije, jih povezati in nanje reagirati ter so se na ta način sposobni in 

pripravljeni prilagoditi hitro spreminjajočim se okoliščinam današnjega časa. Tudi izvor 

besede coach potrjuje pomen coachinga in vloge coacha. Izhaja namreč iz srednjeveške 

angleške besede coche, ki je pomenila prenos/nošenje/voz, kar pomeni prevozno sredstvo, ki 

lahko skupino ali posameznika prenese/prepelje iz začetne na želeno lokacijo. V današnjem 

pomenu besede coaching pa to pomeni pomoč posamezniku, da se premakne iz začetnega v 

želeno stanje. Management podjetja lahko torej s pomočjo coachinga posameznikov celotno 

organizacijo pripelje do višje rasti (Hunt in Weintraub 2002). 

Proces coachinga prinaša torej koristi obema udeležencema. Od obeh zahteva določeno 

stopnjo pripravljenosti na učenje in napredek ter določeno stopnjo zaupanja. Mnogokrat se v 

podjetju zgodi, da se managerji neuspešno ukvarjajo s posamezniki, ki imajo preveč lastnih 

težav, da bi bil coaching pri njih uspešen, zato ta proces raje namenijo kompetentnim in 

dobrim zaposlenim. Profesionalni coachi so namreč izurjeni, da opazujejo in poslušajo 

posameznika ali podjetje v celoti ter da posledično prilagajajo svoj pristop in delo njihovim 

potrebam. Tako lahko posamezniki ali organizacija kot celota s procesom coachinga pridobijo 

različne sposobnosti, kot so naučiti se sposobnosti ustvarjanja skupinskega duha s preprostimi 

sredstvi, naučiti se pomena načrtovanja, postavljanja in doseganja ciljev, naučiti se usmerjanja 

k rešitvi in ne k problemom, ter naučiti se ozaveščanja, vrednotenja in uporabe lastnih 

potencialov in virov, kot so lastnosti, znanja, sposobnosti, kompetence in veščine. Prav tako 

organizacija in posameznik s coachingom lahko pridobita spodobnost naučiti se odpravljati 

lastne pomanjkljivosti, spoznati možnosti preseganja lastnih omejitev, kot so strategije, 

vedenje, negativna prepričanja in s tem omogočiti lasten razvoj novih komunikacijskih 

strategij, vedenja in novih spodbujajočih prepričanj., Pozitivne sposobnosti, ki jih še lahko 

pridobita, so tudi naučiti se izboljšati lastno samopodobo, naučiti se komunicirati z 

mentorjem, sodelavci in strankami, tako da se razvijejo sposobnosti prilagoditve 

posameznikom, situaciji in okoliščinam ter da se s tem izboljša komunikacija na vseh ravneh 

ter ne nazadnje tudi naučiti se pozitivno motivirati drug drugega s pomočjo empatije 

(Vzajemna 2007). 

Ključna posledica coachinga je torej pridobivanje različnih vrst znanja. Znanje lahko 

opredelimo kot mešanico vrednot, izkušenj in usklajenih strokovnih vpogledov ter notranjih 

informacij, ki omogočajo razumno vrednotenje, predvidevanje, intuitivno presojanje ter 

odločanje. Znanje se oblikuje v umu posameznika ali skupine in se razvija na podlagi 

izkušenj, porazov in uspehov (Davenport in Prusak 1998). Osnovne značilnosti znanja so štiri, 
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in sicer znanje je vezano ljudi, saj informacija postane znanje, ko si jo v danih okoliščinah 

izmenjujejo prav ljudje; znanje je vezano na okoliščine prostora in časa, sicer so podane 

izmenjave le informacije; znanje je dinamično, saj nastaja med posamezniki in 

organizacijami, z uporabo različnih socialnih interakcij in znanje je relativno, saj posamezniki 

iste stvari razumejo subjektivno in na različne načine (Tavčar 2005). 

Druge pomembne značilnosti znanja so še, da ga lahko razumemo zelo različno, saj ga ni 

preprosto natančno opredeliti, zato obstaja veliko vrst delitev znanja. Najpogosteje omenjena 

delitev, tako v teoriji kot tudi v praksi, je delitev na implicitno in eksplicitno znanje. 

Implicitno oz. tiho znanje je tisto, ki ni vidno navzven. To znanje je notranja lastnost 

posameznika in ga je težko posnemati, predstavlja pa osnovo za inoviranje (O'Dell in Grayson 

1998). Sicer ga je težko dokumentirati, a to ne pomeni, da je neprenosljivo. Prenaša se 

opazovanjem, osebno komunikacijo in posnemanjem. V organizaciji je torej treba prepoznati 

strokovnjake, ki jim posedujejo tiho znanje in drugim omogočiti neposreden stik z njimi. 

Eksplicitno oz. kodirano znanje pa je prikazano v tekstu, opisih izdelkov, tabelah ipd. in ga je 

lažje prepoznati, opredeliti, shraniti in prenašati. To znanje je namenjeno nenehni uporabi, 

zato nam je bolj razumljivo, do njega lažje dostopamo in z njim lažje ravnamo (Jaklič in 

Ivanko 2006). To znanje je mogoče tudi patentirati, vendar najpogosteje ni ključen element, 

od koder bi izvirale konkurenčne prednosti organizacije (Hildreth in Kimble 2002).  

3.2.2 Starejši na delovnem mestu in medgeneracijsko sodelovanje 

Kot smo prikazali že v predhodnih poglavjih, je v Sloveniji delež zaposlenih v starostni 

skupini od 55 do 64 let pod povprečjem Evropske unije. Spoznanja kažejo, da bo potrebno, 

tako z vidika zagotovitve medgeneracijskega sožitja kot tudi z vidika vzdržnosti pokojninske 

blagajne, to spremeniti, saj bodo morali starejši delavci delati dlje. Management bo postavljen 

pred nove izzive, saj bo starostna struktura zaposlenih drugačna in tej starostni strukturi bodo 

morali managerji prilagoditi stil vodenja. 

Družbeno okolje in načini organiziranja podjetij kažejo, da sodobni čas omogoča aktivno 

staranje. Orodij za dosego tega cilja je več, najpogostejše pa so prav nove zaposlitve in 

ohranjanje zaposlitev starejših delavcev, ki so tudi najprimernejše. Aktivnosti, ki se izvajajo 

za dobo aktivnega staranja, v prvi vrsti zahtevajo preseganje stereotipov staranja tako v okolju 

kot tudi v podjetjih, in sicer je treba poskrbeti za krepitev zdravja starejših zaposlenih, kar jim 

omogoča, da so uspešni. Prilagoditi je treba delovne razmere in načrtovati delo, ki je primerno 

za starejše, kariero starejših je treba razvijati in jih primerno usposabljati, prav tako pa je tudi 

treba poskrbeti za postopni prehod iz zaposlitve v upokojitev in z različnimi drugimi 

dejavnostmi vzdrževati in krepiti socialne, miselne in čustvene sposobnosti starejših (Zacher, 

Kooij in Beier 2018). 
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Zahtevnost ohranjanja aktivnega staranja in njegovo obvladovanje izkazuje tudi zakonodaja 

(Zakon o delovnih razmerjih; ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013), ki pravi, da ima zaposleni, ki je 

dopolnil starost 55 let ali več, status starejšega delavca in da na to ne more vplivati trajanje 

dopolnjene delovne ali pokojninske dobe. Ta cenzus velja za oba spola in v naslednjih letih se 

ta starostni pogoj ne zaostruje. Zakon v 197. členu dodaja, da ima starejši delavec pravico, da 

pridobi do tri dni dodatnega letnega dopusta, prav tako pa ima pravico delati v skrajšanem 

delovnem času, v kolikor je delno upokojen, in brez pisnega soglasja mu delodajalec ne more 

odrediti oz. ga napotiti na nadurno ali nočno delo (Bavec 2017). 

Medgeneracijski management je tema, ki v zadnjih desetletjih raziskovalce še posebej zanima. 

Delovna sila namreč še nikoli ni bila tako raznolika, kot je danes. Njena porazdelitev se 

ključno deli tako po spolu kot po starosti, narodnosti in rasi (Crumpacker in Crumpacker 

2007; Zemke, Raines in Filipczak 2000). Vendar pa kljub intenzivnemu raziskovanju 

medgeneracijskega managementa in generacij na tem področju ni bilo doseženega soglasja o 

pomenu in opredeljevanju generacij. Koncept generacije in njeno raziskovanje namreč 

temeljita na ideji vpliva posameznega časovnega obdobja, v katerem so posamezniki 

odraščali, na njihova različna prepričanja in življenjske vrednote, ali pa gre bolj za vprašanje, 

v kateri fazi življenja se posameznik nahaja (Giancola 2006). 

Spoznali smo torej, da je poznavanje posameznih generaciji in njihovih značilnosti 

pomembno za razumevanje ravnanja, motiviranja mlajših in starejših od nas ter njihovega 

vedenja. Pripadnost posamezni generaciji pa je včasih bolj stvar človekovega počutja kot 

biološke starosti. 

Posledično tudi medgeneracijsko sodelovanje temelji na medgeneracijskem učenju, ki 

zagotavlja izmenjavo in prenos izkušenj ter znanja tudi na delovnem področju ter solidarnost 

med generacijami. S tem učenjem namreč vplivamo na zmanjševanje medgeneracijskih 

stereotipov, saj z njim omogočamo in zagotovimo prenos znanja med generacijami. Starejši 

tako na trgu dela ostajajo aktivni dlje, mlajši pa s prenosom izkušenj in znanja rastejo in imajo 

boljše možnosti za lažji vstop na trg dela (Mazumder 2014). 

Organizacija ima, vključno z že omenjenimi koncepti prenosa znanja, na voljo še več 

različnih konceptov prenašanja znanja. Med njimi so medgeneracijski management, 

management talentov, mentorske sheme, coaching, delitev delovnega mesta oz. job sharing in 

krožno zaposlovanje oz. job rotation (Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 

PRIZMA 2012). 

Žal pa raziskave kažejo, da se malo raziskovalcev ukvarja z učinkovitostjo upravljanja 

generacijske raznolikosti delovne sile, kar se kaže na pomanjkanju tako teoretičnih kot tudi 

praktičnih predlogov, kako najbolje ravnati s smernicami, ki se razvijajo na tem področju. 

Eden izmed ključnih in najpomembnejših dejavnikov uspešnega implementiranja konceptov 

medgeneracijskega sodelovanja v organizacijo sta namreč zaveza in podpora vodstva 
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organizacije, ki mora biti usmerjeno v iskanje prednosti posameznih generacij, voditi z 

zgledom in ustvarjati takšno kulturo in klimo v organizaciji, da lahko z njima podpira 

medgeneracijsko sodelovanje (Veingerl Čič in Šarotar Žižek 2016). Najpomembnejša 

področja te implementacije so prikazana na sliki 4. 

 

Slika 4: Pomembna področja za implementacijo medgeneracijskega sodelovanja 

Vir: Veingerl Čič in Šarotar Žižek 2016. 

Na oblikovanje kulture in klime v organizaciji torej ključno vpliva zavedanje vodstva, da 

lahko z lastno zavezo in ustreznim stilom vodenja naredi celotno organizacijo naklonjeno 

medgeneracijskemu sodelovanju (GES 2014). S tem načinom je pri delodajalcih mogoče 

oblikovati lastno blagovno znamko, s katero je v podjetju lažje obdržati starejše zaposlene in 

tudi lažje pritegniti mlade (Leterme 2014). Za dosego tega mora vodstvo medgeneracijsko 

sodelovanje uvajati na način, da starostno raznolikost vključuje v razvoj vizije, kulture in 

strategij ter posledično sprejme prave ukrepe za delovanje organizacije (Wegge idr. 2012). 

Osnovo za uspešno dosego tega cilja v prvi vrsti predstavlja tudi usposabljanje vodij z vidika 

medgeneracijskega sodelovanja, saj so prav vodje tisti, ki morajo razviti sposobnosti 

razumevanja izzivov in prednosti medgeneracijskega sodelovanja. Za njegovo uspešnost 

morajo prav vodje izboljšati svoje mehke veščine delovanja (Jenkins 2008). 

Ena izmed držav, ki se je poglobljeno ukvarjala z medgeneracijskim sodelovanje v 

organizaciji, je Kanada. Kanadska vlada je namreč na podlagi nekaj uspešnih primerov iz 

prakse pokazala, kako podpreti in zadržati medgeneracijsko delovno silo. Na podlagi anket, ki 

so jih izvedli med starejšimi delavci, bi 47 % posameznikov še delalo dlje, če bi lahko delali s 

krajšim delovnim časom. Hkrati bi jih 38 % prejemalo pokojnino in plačo, 35 % bi jih pa 

delalo od doma (Human Resources and Skills Development Canada 2012). Navedeno potrjuje 

tudi raziskava, ki je bila izvedena v Hongkongu in prikazuje, da je za boljšo izvajanje politik 

in praks delodajalcev do starejših delavcev nujno obvezno upoštevanje medgeneracijske 

dinamike, ki jo delodajalci razvijajo do različnih generacij zaposlenih ter zavedanje o 
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družbeni odgovornosti. Možnosti za nadaljnjo zaposlitev starejših delavcev so oblike dela na 

podlagi kratkoročnih pogodb ali v vlogi samostojnih svetovalcev, pogosto tudi kot mentorstvo 

mlajšim kolegom. V določenih panogah obstajajo nekatera delovna mesta na 

visokokvalificiranih položajih, kjer zaposleni delajo še naprej precej nad normativno 

upokojitveno starostjo, saj predstavljajo taki zaposleni izkušenost, znanje in tudi spoštovanje 

(Egdell idr. 2019). 

Osnovna značilnost staranja je seveda tudi ta, da se z leti človeško telo spreminja. Nanj 

vplivajo dednost, okolje in lastna skrb, letno pa naj bi se delovanje človeških organov 

zmanjševalo za okoli 2 %. Značilno je tudi, da se zmanjševanje delovanja srčnega, srčno-

žilnega, dihalnega in mišičnega sistema začne že po 30. letu starosti, zmanjševanje delovanja 

ostalih organskih sistemov pa naj bi se začelo okoli 55. leta starosti. To pomeni, da zaposleni, 

ki opravljajo težja fizična dela, v obdobju od 40. do 60. leta starosti, izgubijo okoli 20 % 

zmožnosti delovanja in vitalnosti. V tem obdobju začnejo upadati tudi inteligentnost in 

miselne aktivnosti, na kar vplivajo bivalno in delovno okolje, stopnja izobrazbe, poklic in 

treningi (Šet 2015). 

Posledično je prilagajanje fizičnega okolja še eden od načinov obvladovanja medgeneracijske 

raznolikosti in zadrževanja starejših zaposlenih na delovnem mestu. Zagotavljanje, da so 

delovna mesta fizično dostopna, koristi vsem delavcem, ne glede na starost ali sposobnost. 

Mnogi delodajalci proučujejo načine, kako narediti delovna mesta varnejša za starejše delavce 

in vse zaposlene. Na primer, na področju zdravstva obstajajo številne pobude za zmanjšanje 

fizičnih naporov osebju, na primer revidirane smernice in prakse varstva pri delu ter posebna 

oprema za prevoz in dvig pacientov. Drugi primeri fizičnih sprememb in podpor, ki lahko 

izboljšajo dostopnost delovnega mesta za vse zaposlene, vključno s starejšimi delavci, so tudi 

lažje dostopni skupni delovni prostori, npr. garderobe, sanitarije, ustrezna osvetlitev 

delovnega prostora, tiskovine z večjo velikostjo črk, računalniški monitorji z velikimi zasloni 

in delovne postaje za sedeče delo in delo stoje (Human Resources and Skills Development 

Canada 2012). 

Poleg organizacij tudi države stremijo k izpolnitvi cilja zviševanja stopnje zaposlenosti 

starejših in podaljševanja delovnega življenja. Večina držav je dvignila upokojitveno starost 

in stimulira udeležbo starejših delavcev na trgu dela. Prav tako so delodajalcem omogočile, da 

lahko z uvedbo in razvojem ustreznih ukrepov olajšajo podaljševanje delovne kariere. Ti 

ukrepi zajemajo predvsem oblikovanje ustrezne organiziranosti in uvajanje ustrezne 

organizacijske podpore, prilagajanje delovnega okolja z uvedbo potrebnih in ustreznih 

delovnih pogojev, zagotavljanje zdravja in poklicne varnosti ter učenje in usposabljanje 

zaposlenih (Aristovnik in Jaklič 2013). 

Spoznali smo, da je medgeneracijski management torej pomemben izziv, ki ga in ga bo 

organizacijam prinašala starajoča se družba. Je orodje, s katerim organizacije prepoznavajo, 

usmerjajo in nadzirajo starostno raznolikost zaposlenih in jo z različnimi aktivnostmi uspešno 
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izkoriščajo. Te aktivnosti morajo ob zmanjševanju medgeneracijskih razlik v organizaciji 

ohranjati njihovo raznolikost, predvsem pa morajo biti enakovredno osredotočene na vse 

generacije in jih podpirati ter jim slediti skozi celotno dobo delovnega življenja. Za čim lažje 

medsebojno sodelovanje različnih generacij v organizaciji pa je potrebno primerno 

organizacijsko vzdušje, ki ga je mogoče doseči s pravilnim pristopom motiviranja in dela za 

vsako generacijo (Veingerl Čič in Šarotar Žižek 2016). 

3.3 Medgeneracijska solidarnost 

Solidarnost je mogoče opredeliti kot podpiranje, odobravanje ravnanja, mnenja koga ter 

pripravljenost za medsebojno pomoč, sodelovanje. Terminološki slovar opredeljuje 

medgeneracijsko solidarnost kot medsebojno povezanost članov družbe ne glede na njihovo 

starost. Tipična primera medgeneracijske solidarnosti na podlagi družbenega sporazuma sta 

pokojninsko in socialno zavarovanje (SSKJ 2014). 

Medgeneracijsko solidarnost lahko kot opredelimo kot socialno povezovanje generacij 

(Bengtson in Oyama 2007). Nanaša se torej na odnose med posamezniki in skupinami ter na 

preiskovanje vezi, ki jih povezujejo (Hlebec idr. 2012). Prav tako so Združeni narodi leta 

2007 opredelili medgeneracijsko solidarnost oz. Intergenerational Solidarity (IS) kot 

povezanost generacij ali kot družbeno zavezo ter s tem okrepili idejo, da ta solidarnost 

omogoča prenos kulture in znanja skozi medsebojno odvisnost vseh generacij, na podlagi 

njihovega sodelovanja ne glede na starost posameznikov, ki v tem delovanju sodelujejo. 

Izpostavili so tudi, da s porušitvijo medgeneracijske solidarnosti zanihajo temeljni stebri 

družbe, kot so pokojninski in zdravstveni sistem. Sodelovanje med mlajšo in starejšo 

generacijo je pri tem ključno, saj se bo le z medsebojnim sodelovanjem, solidarnostjo ter 

spoštovanjem vzpostavilo medgeneracijsko sodelovanje (Almeida Pinto 2009).  

Kot smo že spoznali, je nezaposlenost eden izmed razlogov upada kakovosti življenja. 

Nezaposlenost veča odtujenost ljudi in s tem prinaša izgubo tradicionalnih vrednot. 

Posledično je revščina področje življenja vseh generacij, ki se jo lahko v prihodnosti z 

medgeneracijsko solidarnostjo, npr. s prostovoljskim delovanjem, omili (Špat in Rihtar 2012). 

Medgeneracijsko solidarnost lahko razdelimo na tri nivoje, in sicer na makro, mezzo in mikro 

nivo (Hlebec idr. 2012). 

3.3.1 Makro nivo medgeneracijske solidarnosti 

Za makro nivo medgeneracijske solidarnosti je značilno, da se ga lahko poimenuje tudi kot 

medgeneracijsko pogodbo. Gre namreč za delovanje sistemov blaginje na ravni države, zato 

so orodja medgeneracijske solidarnosti vgrajena v različne sisteme, kot npr. v pokojninski 

sistem, ker se izvajajo finančni prelivi od mladih k starejšim (Hlebec idr. 2012). Prav 

pokojninski sistem omogoča finančno neodvisnost starejših in se šteje za enega večjih 
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dosežkov modernega časa. Zanj je značilno, da mora biti pošten do vseh, transparenten, 

predvsem pa vzdržen. Delovati mora na osnovi medgeneracijske solidarnosti, preprečevati 

socialno izključenost in omogočati primerno kakovost življenja (Kožuh Novak 2010). 

Za dober sistem blaginje v državi je povezanost med zasebno in javno medgeneracijsko 

solidarnostjo zelo pomembna (Albertini, Kohli in Vogel 2007, po Hlebec idr. 2012), saj prav 

ta blaginja podpira starejše, ki so del družine, s tem pa utrdi solidarnost znotraj družine in 

izboljša kakovost medgeneracijskih odnosov (Kunemund 2008, po Hlebec idr. 2012). Za 

sistem blaginje v državi je pomemben dejavnik tudi medgeneracijska razporeditev razmerja 

finančnih in drugih virov. Zaradi staranja prebivalstva je to razmerje porušeno in pomembno 

je, da z vidika pravične delitve virov te razporeditve ne postanejo problematične (Mandič 

2009, po Hlebec idr. 2012). 

Za Slovenijo je značilno, da je do leta 1990 vzdrževala tridelni sistem blaginje, ki je imel 

dobro razvito mrežo javnih institucij, ki so v splošnem spodbujale medsebojno družinsko 

pomoč in samopomoč. V obdobju tranzicije se je ta sistem preoblikoval v dualni model 

blaginje (Kolarič 1992, po Filipovič Hrast in Hlebec 2009), istočasno pa je prišlo tudi do 

reforme zdravstvenega sistema. Poleg že obstoječega obveznega zdravstvenega zavarovanja 

sta bila uvedena še dopolnilno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Poleg zdravstvenega 

je po osamosvojitvi veliko sprememb doživel že omenjeni pokojninski sistem. Država se je 

začela z vidika zagotavljanja storitev umikati in prenašati breme na druge sektorje, kot so 

družina, civilna družba in trg. Za te spremembe skrbi za starejše in socialne varnosti pa je 

značilno, da lahko pri ljudeh zaznamujejo pomen medgeneracijske solidarnosti (Filipovič 

Hrast in Hlebec 2009). 

Pomemben makro dejavnik medgeneracijske solidarnosti so še vrednote in stališča do staranja 

in starejših ljudi ter sposobnost zaznavanja medgeneracijskih konfliktov. Na makro nivo 

medgeneracijske solidarnosti močno vpliva prav družinska medgeneracijska solidarnost, saj 

ljudje menijo, da je država tista, ki mora poskrbeti za različne sisteme socialne varnosti, ki 

vplivajo na medgeneracijsko solidarnost, saj je prav od teh sistemov odvisen primeren 

življenjski standard starejših (Hlebec idr. 2012). 

3.3.2 Mikro nivo medgeneracijske solidarnosti 

Za mikro oz. družinski nivo medgeneracijske solidarnosti je značilno, da ga lahko opredelimo 

kot čustveno in vedenjsko dimenzijo povezovanja, sodelovanja, čustvovanja in podpore med 

otroci in starši ter vnuki in starimi starši, z vidika dolgoročnih odnosov. Medgeneracijsko 

solidarnost lahko na tem nivoju opazujemo s pomočjo šestdimenzionalnega modela, ki ga 

sestavlja šest elementov odnosa med otrokom in staršem. Prvi element predstavlja normativno 

solidarnost, ki zajema pričakovanja z vidika obveznosti potomcev do staršev in obratno ter se 

nanaša na pomembnost zavezanosti družinskim vrednotam in normam. Drugi element 
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predstavlja emocionalno oz. povezovalno solidarnost, ki se nanaša na stopnjo in vrsto stikov 

znotraj družinskih članov, ki so pripadniki različnih generacij. Tretji element predstavlja 

interakcijsko solidarnost, ki zajema ocene in čustva, ki jih družinski člani podajajo in izražajo 

o medsebojnih odnosih. Četrti element predstavlja funkcionalno solidarnost, ki se nanaša na 

zmožnosti prejemanja in dajanja podpore med družinskimi člani, ki so pripadniki različnih 

generacij. Peti element predstavlja sporazumno solidarnost, ki se nanaša na strinjanje med 

družinskimi člani, ki so pripadniki različnih generacij, z vidika vrednot, mnenj in stališč. Šesti 

element predstavlja strukturno solidarnost, ki se nanaša na geografsko oddaljenost družinskih 

članov, s čimer vpliva na priložnostno solidarnost medgeneracijskih stikov (Bengtson in 

Oyama 2007). 

Značilnost medgeneracijske solidarnosti je tudi ta, da so znotraj odnosov pogosto prisotni tudi 

ambivalentnost, nesoglasja in konflikti (Hlebec idr. 2012), zaradi česar bi si morale generacije 

prizadevati za doseganje večjega sožitja, predvsem z različnimi načini boljšega sodelovanja. 

Sodelovanje in povezovanje med generacijami namreč prinaša izmenjavo izkušenj, ki so 

koristne in pomembne za mlade, starejši pa si z njim zapolnijo večji del svojega življenja. 

Medgeneracijsko povezovanje torej zmanjša izoliranost starejših, pomaga ohranjati zgodovino 

in družinske zgodbe, daje energijo in poživlja starejše, pomaga zmanjšati verjetnost depresije 

pri starejših, nudi priložnost učenja novih spretnosti vsem generacijam, starejšim in otrokom 

daje smisel življenja, otrokom pomaga pri razumevanju in sprejemanju staranja, pomaga pri 

odpravi strahov otrok do starejših in zapolni lahko praznino otrok, ki nimajo starih staršev 

(Spence in Radunovich 2007). 

3.3.3 Mezzo nivo medgeneracijske solidarnosti 

Za mezzo nivo medgeneracijske solidarnosti je značilno, da ga lahko opredelimo kot 

pomemben skupnostni vidik, kjer je za starejše sicer oblikovanih več storitev, ki podpirajo 

medgeneracijsko solidarnost; to so javne, zasebne, nevladne oz. prostovoljske storitve. Je pa 

ta nivo deležen manj raziskovalne in splošne pozornosti kot prej obravnavana nivoja. Za 

promocijo medgeneracijske solidarnosti je ključen prav nevladni sektor, saj prinaša 

pomembno sodelovanje starejših in mlajših oseb (Hlebec idr. 2012), ki se kaže tudi na 

področju izobraževanja v skupnosti. To izobraževanje izvajajo številne nevladne organizacije, 

poteka na način neformalnega izobraževanja, je tradicionalne narave in prinaša pozitivne 

učinke tako posamezniku kot celotni skupnosti (Kump in Jelenc Krašovec 2010, po Hlebec idr. 

2012). Dodaten neformalen način medgeneracijske solidarnosti na tem nivoju pa v skupnosti 

predstavljajo še sosedski odnosi, ki so sicer neorganizirani, vendar znotraj njih prihaja do 

različnih medgeneracijskih stikov, povezav in solidarnosti, ki se kažejo na način odnosov, 

prijateljstva in pomoči med sosedi (Hlebec idr. 2012). 

Spoznali torej smo, da je kakovost življenja v starosti in staranja samega odvisna od 

medgeneracijske povezanosti. Posledično bi moral vsak posameznik poskrbeti, da bi bil v 
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vsakem obdobju življenja povezan z vsaj enim pozitivno usmerjenim posameznikom iz vsake 

generacije. Znano namreč je, da če starejši posameznik nima stika z mlajšo in s srednjo 

generacijo, se njegovo življenje začne izgubljati v socialni praznini, kar prinaša negativne 

posledice za kakovost njegove starosti in staranja. Prav tako morata biti mlajša in srednja 

generacija v osebnem stiku s starejšim posameznikom, saj jima to prinaša kakovosten razvoj 

in staranje (Ramovš 2003).  

3.4 Medgeneracijska pravičnost 

Osnovna značilnost oz. osrednji element medgeneracijske pravičnosti so odnosi med 

generacijami. Gre za vidik načina sobivanja generacij, ki je usmerjeno na udeležbene oz. 

sodelovalne življenjske pravice sedanjih in prihodnjih generacij. Koncept te pravičnosti je 

posledično večpomenski, različnim vidikom medgeneracijske pravičnosti pa je skupna 

izpostavljenost soodvisnosti generacij, v katero je vključena tudi časovna dimenzija, ki ima 

pomemben vpliv na sistematično teorijo medgeneracijske pravičnosti (Štuhec 2012). 

Koncept pravičnosti se torej nanaša na individualne vrline in na socialne norme. S tega vidika 

je razumevanje urejenosti odnosov med generacijami in pravičnosti v njih pomembno tako pri 

vsakdanjem ozaveščanju in izobraževanju oz. na mikro nivoju, kot tudi pri porazdelitvi 

družbenih virov oz. na makro nivoju. Tudi predlog Aristotela5 (po Lüscher idr. 2017, 298), ki 

velja še danes, pravi, da poznamo dve dimenziji medgeneracijske pravičnosti. Prva je 

procesna pravičnost in zahteva enakovredno in pravično uporabo pravil družbenega reda pri 

vseh pripadnikih družbe, druga pa je vsebinska, saj so koncepti pravičnosti pomembni za 

odnose med sedanjimi in prihodnjimi generacijami. Ti odnosi vplivajo na uporabo javnih 

virov, kot tudi na višino javnega dolga ter na spoštovanje kulturne dediščine. Z vidika 

časovne dimenzije je pojem pravičnosti mogoče razumeti kot pravičnost v preteklosti in se 

nanaša na že pridobljena sredstva, pravičnost v sedanjosti pomeni povečevanje in trenutno 

rabo sredstev, pravičnost v prihodnosti pa pomeni možnost prenosa sredstev za naprej. 

Politični vidik medgeneracijske pravičnosti je pomembna dilema sodobne politične pobude, 

saj se ta pogosto sklicuje na politične in filozofske razprave, ki pa posamezne generacije 

pogosto opredeljujejo skoraj izključno kot družbene skupine posameznih določenih starosti. 

Poznamo tudi intertemporalno in intratemporalno medgeneracijsko pravičnost, ker se prva 

nanaša na odnos med sedanjimi in prihodnjimi generacijami, druga pa na odnos med sočasno 

živečimi generacijami. Pri tem vidiku se pojavljata dve vprašanji, in sicer, kakšno 

odgovornost nosijo današnje generacije do prihodnjih in kako dolgo prihodnost je pri 

medgeneracijski pravičnosti treba upoštevati. Velika pozornost je posvečena tudi odnosu med 

sedanjimi in prihodnjimi generacijami, saj se postavlja vprašanje, v kolikšni meri je obstoj 

prihodnjih generacij neposredno odvisen od odločitev sedanjih generacij (Lüscher idr. 2017).  

                                                 
5 Primarni vir ni naveden. 
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Študija o medgeneracijski pravičnosti, ki je bila izvedena v 28 državah OECD, je pokazala, da 

študentje mislijo, da so starejši bolj nagrajeni kot skupine mladih in odraslih državljanov. 

Mladi se po eni strani čutijo prikrajšane zaradi medgeneracijskih razlik, vendar se zavedajo 

prednosti medgeneracijske pogodbe, ki se izkazuje v delovanju družbenih politik (Vanhuysse 

2013). Spoznali smo torej, da vsaka generacija s seboj prinaša značilnosti, ki so samo njene. 

To so različne vrednote, prednosti ali slabosti, znanja ali neznanja, veščine ipd. In prav zaradi 

teh različnosti v značilnostih potrebujemo medsebojne odnose in drug drugega, saj v procesu 

izmenjave tokova dajanja in prejemanja nista nikoli enostranska, ampak vsaka generacija 

vedno drugi nekaj da in od nje tudi nekaj prejme. Tako se lahko slabosti posameznih 

generacij, v sodelovanju z drugimi generacijami, kaj hitro spremenijo v prednosti, ki lahko 

močno prispevajo k sožitju generacij in izboljšajo kakovost življenja vseh (Cepin idr. 2012). 
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4 RAZISKAVA 

V naslednjih poglavjih in podpoglavjih prikazujemo rezultate kvantitativnega raziskovanja.  

4.1 Postopek anketiranja 

Za namene raziskave smo izvedli anketo s pomočjo spletnega programa 1ka, ki nam 

omogoča, da na enostaven način pridobimo zadostno število izpolnjenih anket. Vprašalniki so 

bili poslani preko elektronskih pošt znancev in preko socialnih omrežij. Vzorec smo razdelili 

na mlajšo in starejšo generacijo. Za vsako generacijo se je pripravil poseben vprašalnik. Mladi 

so zajeti v starostnem razredu med 15 in 29 let, starejše osebe so osebe v starostnem razredu 

od 60 let naprej. Osredotočili smo se na eno regijo, in sicer na generacije, ki živijo na 

območju 23 občin celjske regije: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Radeče, Slovenske 

Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, 

Bistrica ob Sotli, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko.  

4.2 Anketni vprašalnik 

Anketna vprašalnika sta povzeta po raziskavi Medgeneracijsko sodelovanje in športna 

dejavnost (Meško idr. 2013). Anketni vprašalnik obsega štiri dele: splošni del, anketna 

vprašanja, ki ugotavljajo mnenje o starejši ali mlajši generaciji, anketna vprašanja o 

medgeneracijskem sodelovanju ter odprto vprašanje za predloge sodelovanja. Pri delu 

anketnega vprašalnika, ki je ugotavljal mnenje o starejši ali mlajši generaciji, so anketiranci 

na lestvici od 1 do 5 ocenjevali, katere lastnosti so značilne za starejšo oz. mlajšo generacijo, 

pri čemer je 1 pomenila, da posedovanje omenjene lastnosti za to generacijo popolnoma ne 

drži, 5 pa, da popolnoma drži. V analizo smo zajeli samo vprašanja, ki se nanašajo na mlajšo 

in starejšo generacijo.  

4.3 Demografske značilnosti vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 192 anketirancev, od tega 91 posameznikov iz mlajše generacije, 

kamor spadajo vsi v starosti med 15 in 29 let ter 101 posameznik iz starejše generacije, kamor 

smo uvrstili vse, ki so stari 60 let in več.  

Najstarejši anketiranec, ki je sodeloval v raziskavi, je bil star 88 let. V skupini mlajše 

generacije so bili anketiranci v povprečju stari 25 let (SD = 3,54), v skupini starejše 

generacije pa 68 let (SD = 6,41). 
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Preglednica 1: Opisna statistika za starost raziskovanih skupin 

  N MIN MAX M SD KA KS 

Starost mlajša generacija 91 18 29 24,9 3,54 –0,589 –0,948 

Starost starejša generacija 101 60 88 67,6 6,41 1,096 0,675 

Legenda: N – število odgovorov; MIN – najnižja vrednost; MAX – najvišja vrednost; M – povprečna 

ocena; SD – standardni odklon; KA – koeficient asimetrije; KS – koeficient sploščenosti. 

 

Na sliki 5 je prikazana struktura anketirancev po spolu. V mlajši generaciji smo v vzorec 

zajeli 18 % žensk in 82 % moških, v starejši generaciji pa 38 % žensk in 62 % moških. 

 

Slika 5: Struktura anketirancev po spolu 

 

Na sliki 6 so razvidni rezultati glede delovnega statusa anketiranih. V mlajši generaciji smo v 

vzorec zajeli 14 % dijakov, 45 % študentov, 31 % zaposlenih ter 10 % anketiranih z drugim 

statusom zaposlitve, od tega jih je 7 % brezposelnih. V starejši generaciji pa imamo 

pričakovano največ, to je 79 % upokojencev, 11 % je še zaposlenih, preostalih 10 % pa ima 

drug status zaposlitve.  

V skupini anketirancev iz mlajše generacije jih 47 % prihaja iz mesta ter 53 % iz podeželja. 

Pri starejši generaciji pa smo zajeli več prebivalcev iz mestnega okolja, in sicer 62 % ter 38 % 

s podeželja (slika 7). 
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Slika 6: Struktura anketirancev glede na status 

 

 

Slika 7: Struktura anketirancev glede na bivalno okolje 

 

4.4 Zanesljivost in veljavnost vprašalnika  

Če želimo, da bi z enakim vprašalnikom v dveh različnih časovnih obdobjih dobili na istih 

respondentih enake odgovore oz. rezultate, mora biti vprašalnik zanesljiv. Za preverjanje 

zanesljivosti smo uporabili Cronbachov koeficient α. Če je koeficient α = 0,7 ali več, je 

vprašalnik zanesljiv (Field 2009). Zanesljivost vprašalnika smo lahko preverili za sklope 

trditev, na kateri so anketirani s pomočjo 5-stopenjske lestvice izražali svoj pogled na drugo 

generacijo – mladi za starejše in starejši za mlajše.  
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Kot lahko razberemo v preglednici 2, so vsi sklopi vprašalnika, ki smo jih uporabili pri 

izračunu novih spremenljivk za namene preverjanja hipotez, zadostno zanesljivi (Cronbach 

α ≥ 0,7). Skupni rezultati analize zanesljivosti vprašalnika so prikazani v preglednici 2, 

dodatni bolj podrobni rezultati pa se nahajajo v prilogi. 

Preglednica 2: Zanesljivost posameznih sklopov vprašalnika 

Sklop Število trditev Cronbach α 

Pozitivni pogled na starejše (mladi) 3 0,694 

Negativni pogled na starejše (mladi) 5 0,759 

Pozitivni pogled na mlade (starejši) 4 0,742 

Negativni pogled na mlade (starejši) 3 0,798 

 

4.5 Uporabljene metode 

Pridobljene kvantitativne podatke smo obdelali s pomočjo računalniškega programa IBM 

SPSS Statistics 22.0. Uporabili smo opisno statistiko, bivariatne metode in multivariatne 

metode. Opisne spremenljivke so bile predstavljene s frekvencami in odstotnimi deleži, 

številske s številom odgovarjajočih, najmanjšo in največjo vrednostjo, aritmetično sredino, 

standardnim odklonom ter koeficienti asimetrije in sploščenosti. Rezultate prikazujemo 

primerjalno za raziskovani skupini mlajše (N = 91) in starejše generacije (N = 101). Ker niso 

vsi odgovorili na vsa vprašanja, je numerus ponekod manjši od celotne velikosti vzorca. 

Povezanost med opisnimi spremenljivkami smo ugotavljali s hi-kvadrat testom. Povezanost 

med vsaj eno ordinalno in drugo številsko spremenljivko pa smo preverjali s Spearmanovim 

koeficientom korelacije. Skupne spremenljivke, ki smo jih potrebovali za testiranje hipotez, 

smo oblikovali na osnovi metode glavnih komponent (PCA) s pravokotno rotacijo Varimax. 

Za proučevanje odnosa med odvisno spremenljivko »pozitiven pogled starejših na mlajše« in 

neodvisno spremenljivko »pogostost stika« smo uporabili metodo linearne regresije. Za 

statistično pomembne podatke smo upoštevali razlike, kjer je bila stopnja statistične 

pomembnosti na ravni 0,05 in manj. 

4.6 Opisna statistika - predstavitev osnovnih rezultatov 

V tem poglavju so prikazani osnovni rezultati raziskave, ki so neposredno povezani z 

raziskovalnim problemom, ter dodatna vprašanja iz vprašalnika, ki so pomembna za dodatno 

osvetlitev raziskovanega področja. 
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4.6.1 Pogostost medsebojnega stika, želja po kontaktih med mladimi in starejšimi in 

mnenje o pomembnosti druge skupine 

V prvem delu bomo predstavili odgovore obeh skupin anketiranih na vprašanja o tem, kako 

pogosto so v medsebojnem kontaktu ter kakšne so preference glede načina in pogostosti 

kontaktov, kakšna je v splošnem narava odnosov, ali pogosto prihaja do konfliktov ipd. 

Odgovor na ta vprašanja nam bo v nadaljevanju omogočal sklepanje o kakovosti odnosa med 

mlajšo in starejšo generacijo. 

Slika 8 prikazuje rezultate o pogostosti stikov med mlajšo in starejšo generacijo. Vidimo 

lahko, da so med obema skupinama določene razlike, ki jih lahko povzamemo z ugotovitvijo, 

da so anketiranci iz starejše generacije pogosteje v stiku z anketiranci iz mlajše generacije 

vsak dan, medtem ko med odgovori posameznikov mlajše generacije nadpovprečno 

zaznavamo odgovore enkrat na mesec, enkrat na leto in le kadar moram biti. 

 

Slika 8: Kako pogosto ste v stiku s starejšimi/mladimi? 

 

Nadaljujemo s prikazom rezultata odgovora na vprašanje, ali je med anketiranimi 

posamezniki mlajše in starejše generacije prisotna želja po tem, da bi več časa preživeli v 

družbi s starejšimi oz. mlajšimi. Opazimo lahko (slika 9), da med obema skupinama ni 

bistvene razlike, pri obeh prevladujejo odgovori, da si tega želijo. 

Glede tega, kje oz. na kakšen način bi anketirani predstavniki mlajše oz. starejše generacije 

radi preživeli dodatni čas s pripadniki starejših oz. mladih, pa opazimo določena razhajanja. 

Med mladimi najbolj prevladujejo odgovori na sprehodu, pri igranju družabnih iger in v 

gledališču oz. v kinu, torej svoj način druženja s starejšimi vidijo predvsem preko nezahtevnih 

prostočasnih dejavnosti. Pri anketiranih starejše generacije pa po drugi strani opazimo, da so 

odgovori nekoliko bolj razpršeni med vse ponujene dejavnosti, največ pa jih je odgovorilo, da 
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si želijo izobraževanja skupaj z mladimi. Sledijo sprehodi, športne dejavnosti, dopust in 

igranje družabnih iger (slika 10). 

 

Slika 9: Ali bi si želeli več prostega časa preživeti v družbi s starejšimi/mlajšimi? 

 

 
Op. Možnih je bilo več odgovorov. 

Slika 10: Kje bi najraje preživeli svoj prosti čas s starejšimi/z mladimi? 

 

Pri odgovoru na vprašanje, ali bi se lahko česa naučili od starejših ali mladih, je kar 58 % 

anketiranih mladih odgovorilo z da in dodatnih 42 % z mogoče, nihče pa ni izbral odgovora 

ne. Pri anketiranih iz starejše generacije je razporeditev odgovorov malce drugačna, in sicer 

jih je 6 % odgovorilo z ne, 63 % z mogoče in z da 31 % anketiranih (slika 11). 
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Slika 11: Ali bi se lahko česa naučili od starejših/mladih? 

 

Slika 12 prikazuje rezultate o pogostosti pojavnosti konfliktov med mlajšo in starejšo 

generacijo po mnenju oz. ocenah predstavnikov obeh skupin anketiranih. Porazdelitev 

odgovorov je precej podobna, in sicer so v obeh skupinah najpogosteje izbrali odgovor, da do 

konfliktov prihaja včasih, tako meni 60 % anketiranih iz mlajše generacije in 66 % 

anketiranih iz starejše generacije. Da do konfliktov sploh ne prihaja, pa je odgovorilo 17 % 

anketiranih iz mlajše generacije in 24 % anketiranih iz starejše generacije. 

 

Slika 12: Ali kdaj prihaja do konfliktov v družbi s starejšimi/z mladimi? 
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Za konec predstavitve prvega sklopa vprašanj predstavljamo še mnenje obeh generacij o tem, 

ali živijo v soodvisnosti od starejših oz. od mlajših. Med mladimi anketiranci jih je največ 

(39 %) odgovorilo, da živijo v soodvisnosti, ker živijo pod isto streho, in dodatnih 19 % jih 

soodvisnost razume kot rezultat skupnih interesov. Med starejšimi anketiranci je rezultat 

opazno drugačen, in sicer jih je 19 % odgovorilo, da živijo v soodvisnosti, ker živijo pod isto 

streho, in kar polovica jih soodvisnost razume kot rezultat skupnih interesov. Preostali so 

odgovorili, da ne živijo v soodvisnosti (slika 13). 

 

Slika 13: Ali menite, da živite v soodvisnosti od starejših/od mladih? 

 

4.6.2 Ocena pogleda mlajših na starejšo populacijo in obratno 

V drugem delu bomo predstavili odgovore obeh skupin anketiranih na vprašanja o tem, 

kakšen je pogled mlajših na starejšo populacijo in obratno.  

Slika 14 predstavlja predstavitev povprečnih ocen odgovorov na trditve o videnju mlajše oz. 

starejše generacije, ki so jih v obeh skupinah ocenjevali za drugo generacijo s pomočjo 5-

stopenjske lestvice strinjanja. V nadaljevanju bomo nato opravili še faktorsko analizo obeh 

sklopov trditev in skušali iz večjega števila trditev dobiti manj spremenljivk, da bomo lahko 

odnose med spremenljivkami analizirali v sklopu zastavljenih hipotez.  

V povprečju so se anketiranci starejše generacije najbolj strinjali s trditvijo, da so mladi naša 

prihodnost (M = 4,8), sledita trditvi, da si mladi za vsako ceno želijo sprememb (M = 4,4) ter 

da mladi učijo starejše uporabljati tehnologijo (M = 4,1). Najnižje strinjanje pa smo zabeležili 

pri trditvah, ki odražajo negativno vrednotenje mlajše generacije, in sicer glede tega, da se 

mladi ne družijo radi s starejšimi (M = 2,8), da ne spoštujejo starejših (M = 2,7) ter da jih 
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izpodrivajo s trga dela (M = 2,5). Torej lahko sklenemo, da je v splošnem videnje mladih pri 

anketiranih iz starejše generacije dokaj pozitivno. 

 
Op. Prikazane so povprečne ocene na 5-stopenjski lestvici, kjer ocena 1 pomeni Sploh se ne strinjam 

in ocena 5 Popolnoma se strinjam 

Slika 14: Primerjava mnenj mladih o starejših in starejših o mlajših 

 

V spodnjem delu grafa so izrisane povprečne ocene za mnenja, ki so jih mladi izrazili o 

starejši generaciji. V povprečju se anketiranci mlajše generacije najbolj strinjajo s trditvijo, da 

starejši pomagajo ohranjati tradicionalne vrednote (M = 4,4), sledita trditvi, da so izkušnje 

starejših družbi koristne (M = 4,1) ter da so starejši za mlade pomemben vir duhovne podpore 

(M = 3,8). Najnižje strinjanje pa smo zabeležili pri trditvah, ki odražajo negativno vrednotenje 

starejše generacije, in sicer glede tega, da so starejši neučinkoviti in potrata družbenih 

sredstev (M = 1,9) ter da so v breme družbi (M = 1,8). Glede navedenih trditev velja, da se 

anketirani z njima niso strinjali. Ko pogledamo na rezultate kot celoto, vidimo, da je v 

splošnem pogled na starejše med anketiranimi iz mlajše generacije pozitiven. 
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Za dodaten vpogled v ta sklop vprašanj analiziramo še odgovore na dve vprašanji, ki nam 

prav tako veliko povesta o pogledu ene generacije na drugo. 

Iz slike 15 je razvidno, da največ starejših anketirancev mlade povezuje z energijo, lepoto, 

zdravjem (75 %), z odprtostjo za nove ideje (63 %) ter željo po neodvisnosti (63 %), najmanj 

pa s škodljivimi razvadami (13 %) in neresnostjo (9 %). Primerjava odgovorov mlajših 

anketirancev nam ne razkrije tako pozitivnega dojemanja starejše generacije, saj jih največ 

staranje povezuje z boleznimi, šibkim zdravjem in zdravili (65 %). Več kot polovica 

anketiranih je izbrala še odgovor modrost (52 %). Najmanj anketirancev mlajše generacije pa 

staranje povezuje s skrbjo glede prihodnosti (17 %), težkim ekonomskim položajem (15 %), 

aktivno udeležbo v družbenem življenju (15 %) ter z nazadnjaštvom oz. zavračanjem novosti 

(12 %). 

 
Op. Prikazani so deleži izbranih trditev pri vprašanju z več možnimi odgovori. 

Slika 15: Percepcija kakšna je mladost/starost? 

 

Za razumevanje tega, kako mlajša generacija dojema starejšo in obratno, je pomemben tudi 

odgovor na vprašanje, kakšno je mnenje obeh skupin anketiranih o delu z drugo generacijo. Iz 

slike 16 lahko razberemo, da noben anketirani kot odgovora na to vprašanje ni izbral 
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možnosti, da je delo s starejšimi ljudmi oz. z mladimi potrata sredstev in v obeh skupinah je 

večina anketiranih izbrala opcijo, da je to pomembna naložba. To pomeni, da prevladuje 

mnenje, da se je treba ukvarjati tako z mladimi kot starejšimi in delati z njimi. 

 

Slika 16: Kako ocenjujete delo s starejšimi ljudmi/z mladimi? 

 

4.6.3 Medgeneracijsko sodelovanje – pogled mladih in starejših 

V zadnjem od treh vsebinskih sklopov opisne predstavitve rezultatov raziskave predstavljamo 

poglede anketiranih mladih in starejših na medgeneracijsko sodelovanje (slika 17). 

 
Op. Prikazane so povprečne ocene na 5-stopenjski lestvici, kjer ocena 1 pomeni Sploh ne drži in ocena 

5 Popolnoma drži. 

Slika 17: Področja, ki bi po vašem mnenju bila primerna za medgeneracijsko 

sodelovanje 
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Glede ocene področij, ki so po mnenju anketiranih primerna za medgeneracijsko sodelovanje, 

so anketiranci starejše generacije v povprečju podali najvišje ocene področij sociale 

(M = 4,5), praktičnih dejavnosti (M = 4,4), izobraževanja (M = 4,4) ter zdravja (M = 4,2). 

Tudi preostala področja so v povprečju ocenili kot primerna, saj so povprečne ocene vseh 

področij razen domoznanstva (M = 3,6) blizu ocene 4.  

Anketiranci mlajše generacije pa so na drugi strani kot najbolj primerna področja za 

medgeneracijsko sodelovanje ocenili kulturo (M = 4,1) ter izobraževanje (M = 4,0) in 

praktične dejavnosti (M = 4,0). Kot najmanj primerno področje za medgeneracijsko 

sodelovanje vidijo športne dejavnosti (M = 3,2) ter domoznanstvo (M = 3,6), ostale dejavnosti 

pa so v povprečju prav tako ocenili kot primerne, saj so njihove ocene blizu 4. 

Glede načina, ki bi bil najbolj primeren za medgeneracijsko sodelovanje, so mnenja 

anketiranih iz mlajše in starejše generacije dokaj izenačena. Oboji si želijo sodelovanja v 

lokalni skupnosti, v družini, v organizaciji, v skupini … Le pri kategoriji osebno je opazen 

večji razkorak, kjer so ta način bistveno pogosteje izbrali mlajši anketiranci (slika 18). 

 
Op. Prikazani so deleži izbranih odgovorov pri vprašanju z več možnimi odgovori. 

Slika 18: Način, ki bi bil najbolj primeren za medgeneracijsko sodelovanje 

 

Obravnava naslednjega vprašanja, ki predstavlja mnenje anketiranih o tem, komu bi najbolj 

koristilo medgeneracijsko sodelovanje, opazimo določen razkorak v mnenju mlajših in 

starejših anketiranih. Medtem ko so mlajši anketiranci na prvo mesto postavili sebe, na drugo 

družbo na splošno in na tretje starejšo generacijo, so starejši anketiranci mnenja, da bi od 

medgeneracijskih aktivnosti največ koristi imela družba na splošno, sledi starejša generacija 

in nato mladi. V obeh skupinah so najmanj pogosto izbrali odgovore znanstvenikom, 

politikom in nikomur od naštetih (slika 19). 
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Slika 19: Komu po vašem mnenju koristi medgeneracijsko sodelovanje? 

 

4.7 Oblikovanje novih spremenljivk 

V tem podpoglavju bomo predstavili rezultate in postopke, s katerimi smo iz večjega nabora 

trditev sestavili skupne spremenljivke, ki smo jih nato uporabili pri preverjanju hipotez. Da bi 

preverili, ali se lahko ocenjevane trditve res združijo v novo spremenljivko in merijo eno 

samo vsebinsko področje, smo uporabili faktorsko analizo. Faktorska analiza je metoda 

redukcije spremenljivk. Včasih določenega pojava ne moremo meriti neposredno, ampak ga 

merimo posredno z več sorodnimi trditvami. S faktorsko analizo na podlagi korelacij med 

spremenljivkami (t. i. manifestne ali opažene spremenljivke) preverimo, ali je v ozadju 

neopažena, latentna spremenljivka ali faktor oz. več njih. Pri faktorski analizi združujemo 

spremenljivke in namesto njih uvedemo faktorje, ki pojasnijo čim večji delež celotne variance 

ter tako zmanjšamo število spremenljivk, ki jih obravnavamo v analizo. V analizo bomo zajeli 

trditve, preko katerih so anketirani iz mlajše generacije ocenjevali starejše in preko katerih so 

anketirani iz starejše generacije ocenjevali mlade (osnovni rezultati so prikazani v sliki 14). 

4.7.1 Pogled mladih na starejše 

Faktorsko analizo smo po izvedli metodi PCA z vsemi trditvami, s katerimi smo v 

vprašalniku za mlade anketirance preverjali, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami o staranju. 

V prvem koraku analize smo torej upoštevali vseh 8 trditev iz vprašalnika. 

V preglednici 3 s komunalitetami pred ekstrakcijo in po njej lahko razberemo, da so vse 

komunalitete nad 0,4, kar pomeni, da lahko nadaljujemo in obdržimo vse trditve. 
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Preglednica 3: Komunalitete 

 Začetne Ekstrahirane 

Izkušnje starejših so družbi koristne. 1,000 0,664 

Starejši pomagajo ohranjati tradicionalne vrednote. 1,000 0,738 

Starejši so pomemben vir duhovne podpore. 1,000 0,455 

Starejši onemogočajo spremembe v družbi. 1,000 0,431 

Starejši so neučinkoviti in potrata družbenih sredstev. 1,000 0,661 

Starejši so breme v družbi. 1,000 0,627 

Starejši mladim pogosto preprečujejo samouresničitev. 1,000 0,539 

Starejši ne znajo uporabljati tehnologije. 1,000 0,528 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Moč povezanosti med trditvami smo preverili s pomočjo testne statistike KMO. Vrednost 

statistike KMO je nad 0,5 (0,713), kar pomeni, da so podatki primerni za uporabo izbrane 

metode. Tudi rezultati Bartlettovega testa so ustrezni (χ2 = 208,368, df = 28, p = 0,000), kar 

pomeni, da so trditve med seboj dovolj povezane in so podatki torej res ustrezni za faktorsko 

analizo. 

Preglednica 4: KMO in Bartlettov test 

KMO mera primernosti vzorca 0,713 

Bartlettov test sferičnosti 

Približen χ2 208,368 

Prostostne stopnje (df) 28 

Sig. 0,000 

 

Rezultat analize sta dve komponenti, s katerima pojasnimo 58,058 % celotne variance. Prvi 

faktor pojasni 37,9 % variabilnosti, drugi pa 20,1 %. Lastna vrednost je na prvem faktorju 

3,033, na drugem 1,612, na tretjem pa že pade pod 1. Rotirana rešitev kaže, da kumulativna 

varianca ostane nespremenjena, spremeni pa se delež variance, ki odpade na posamezni 

faktor. Rotirana rešitev delež pojasnjene variance bolj enakomerno razporedi med oba 

faktorja. Tako prvi rotirani faktor po rotirani rešitvi pojasni 31,7 % variabilnosti, drugi pa 

26,3 %. 
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Preglednica 5: Skupna pojasnjena varianca 

Com-

ponent 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulati

ve % 
Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 
Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 3,033 37,912 37,912 3,033 37,912 37,912 2,537 31,715 31,715 

2 1,612 20,146 58,058 1,612 20,146 58,058 2,107 26,342 58,058 

3 0,930 11,627 69,685       

4 0,730 9,121 78,806       

5 0,630 7,874 86,680       

6 0,435 5,443 92,123       

7 0,372 4,647 96,770       

8 0,258 3,230 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Na osnovi kolenskega diagrama se prav tako potrdi odločitev za dva faktorja. Na sliki 20 so 

na y osi lastne vrednosti faktorjev, na x pa število faktorjev. Razvidno je, da prva dva faktorja 

največ prispevata k pojasnjevanju variance in imata oba lastne vrednosti nad 1. 

 

Slika 20: Kolenski diagram 

 

Na podlagi rezultatov faktorske analize in velikosti posameznih uteži bomo dobljene 

komponente s pomočjo metode regresijskih koeficientov shranili kot nove spremenljivke, 

vrednosti uteži pa nam bodo pomagale določiti vsebino tako dobljenih spremenljivk. Rezultati 

oz. vrednosti rotiranih uteži so razvidni v preglednici 6. 
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Preglednica 6: Tabela rotiranih uteži 

 Komponenta 

1 2 

Starejši so breme v družbi. 0,754 –0,242 

Starejši mladim pogosto preprečujejo samouresničitev. 0,729 –0,086 

Starejši ne znajo uporabljati tehnologije. 0,722 0,083 

Starejši so neučinkoviti in potrata družbenih sredstev. 0,668 –0,464 

Starejši onemogočajo spremembe v družbi. 0,657 0,011 

Starejši pomagajo ohranjati tradicionalne vrednote. –0,114 0,852 

Izkušnje starejših so družbi koristne. –0,154 0,800 

Starejši so pomemben vir duhovne podpore. 0,045 0,673 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Rotation converged in 3 iterations. 

 

Novi dobljeni spremenljivki smo glede na vsebino indikatorjev, ki bolj korelirajo s 

posamezno komponento, poimenovali na naslednji način: 

Komponenta 1: Negativen pogled 

V to komponento sodijo naslednje trditve: 

 Starejši so breme v družbi. 

 Starejši mladim pogosto preprečujejo samouresničitev. 

 Starejši ne znajo uporabljati tehnologije. 

 Starejši so neučinkoviti in potrata družbenih sredstev. 

 Starejši onemogočajo spremembe v družbi. 

Komponenta 2: Pozitiven pogled 

V to komponento sodijo naslednje trditve: 

 Starejši pomagajo ohranjati tradicionalne vrednote. 

 Izkušnje starejših so družbi koristne. 

 Starejši so pomemben vir duhovne podpore. 
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4.7.2 Pogled starejših na mlajše 

V nadaljevanju smo enako analizo izvedli še na sklopu trditev, ki so jih anketirani 

predstavniki starejše generacije ocenjevali za mladino. 

V preglednici 7 so rezultati komunalitet, ki jih dobimo ob izvedbi analize z vsemi 

ocenjevanimi trditvami. Zaradi nizke vrednosti komunalitete pri spremenljivki mladi so naša 

prihodnost, kjer je komunaliteta nižja od priporočene vrednosti 0,4, bomo to trditev izločili in 

v drugem koraku pognali analizo še enkrat brez nje. 

Preglednica 7: Komunalitete 

 Začetne Ekstrahirane 

Mladi so naša prihodnost. 1,000 0,128 

Mladi radi prevzemajo tradicionalne vrednote starejših ljudi. 1,000 0,705 

Mladi so pomemben vir duhovne podpore za starejše. 1,000 0,725 

Mladi si za vsako ceno želijo sprememb. 1,000 0,460 

Mladi izpodrivajo starejše iz trga dela. 1,000 0,698 

Mladi ne spoštujejo starejših. 1,000 0,849 

Mladi se ne družijo s starejšimi. 1,000 0,668 

Mladi učijo starejše uporabljati tehnologijo. 1,000 0,443 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

V preglednici 8 v tabeli s komunalitetami pred in po ekstrakciji lahko razberemo, da je tako 

dobljena rešitev bolj ustrezna, saj je pokazala, da so vse dobljene komunalitete nad 0,4, kar 

pomeni, da analizo nadaljujemo s 7 trditvami. 

Preglednica 8: Komunalitete 

 Začetne Ekstrahirane 

Mladi radi prevzemajo tradicionalne vrednote starejših ljudi. 1,000 0,711 

Mladi so pomemben vir duhovne podpore za starejše. 1,000 0,743 

Mladi si za vsako ceno želijo sprememb. 1,000 0,454 

Mladi izpodrivajo starejše iz trga dela. 1,000 0,626 

Mladi ne spoštujejo starejših. 1,000 0,834 

Mladi se ne družijo s starejšimi. 1,000 0,694 

Mladi učijo starejše uporabljati tehnologijo. 1,000 0,434 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Moč povezanosti med trditvami smo preverili s pomočjo testne statistike KMO. Vrednost 

statistike KMO je nad 0,5 (0,710), kar pomeni, da so podatki primerni za uporabo faktorske 

analize. Tudi rezultati Bartlettovega testa so ustrezni (χ2 = 241,998, df = 21, p = 0,000), ker 

nakazuje, da so trditve med seboj dovolj povezane in so res ustrezni za faktorsko analizo. 
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Preglednica 9: KMO in Bartlettov test 

KMO mera primernosti vzorca 0,710 

Bartlettov test sferičnosti Približen χ2 241,998 

Prostostne stopnje (df) 21 

Sig. 0,000 

 

Rezultat analize sta dve komponenti, s katerima pojasnimo 64,2 % celotne variance. Prvi 

faktor pojasni 46,3 % variabilnosti, drugi pa 17,9 %. Lastna vrednost je na prvem faktorju 

3,242, na drugem 1,255, na tretjem pa že pade pod 1. Rotirana rešitev kaže, da kumulativna 

varianca ostane nespremenjena, spremeni pa se delež variance, ki odpade na posamezni 

faktor. Rotirana rešitev delež pojasnjene variance bolj enakomerno razporedi med oba 

faktorja. Tako prvi rotirani faktor po rotirani rešitvi pojasni 32,3 % variabilnosti, drugi pa 

32,0 %. 

Preglednica 10: Skupna pojasnjena varianca 

Com-

ponent 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulati

ve % 
Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 
Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 3,242 46,310 46,310 3,242 46,310 46,310 2,258 32,263 32,263 

2 1,255 17,932 64,241 1,255 17,932 64,241 2,238 31,978 64,241 

3 0,760 10,856 75,098       

4 0,700 10,003 85,101       

5 0,539 7,706 92,807       

6 0,296 4,233 97,040       

7 0,207 2,960 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tudi na osnovi kolenskega diagrama se potrdi odločitev za dva faktorja. V grafu na sliki 21 so 

na y osi lastne vrednosti faktorjev, na x pa število faktorjev. Razvidno je, da prva dva faktorja 

največ prispevata k pojasnjevanju variance in imata oba lastne vrednosti nad 1. 
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Slika 21: Kolenski diagram 

 

Na podlagi rezultatov faktorske analize in velikosti posameznih uteži bomo dobljeni 

komponenti s pomočjo metode regresijskih koeficientov shranili kot novi spremenljivki, 

vrednosti uteži pa nam pomagajo določiti vsebino tako dobljenih spremenljivk. Rezultati oz. 

vrednosti rotiranih uteži so razvidni v preglednici 11. 

Preglednica 11: Tabela rotiranih uteži 

 Komponenta 

1 2 

Mladi ne spoštujejo starejših. 0,874 –0,266 

Mladi izpodrivajo starejše iz trga dela. 0,791 0,009 

Mladi se ne družijo s starejšimi. 0,784 –0,283 

Mladi so pomemben vir duhovne podpore za starejše. –0,170 0,845 

Mladi radi prevzemajo tradicionalne vrednote starejših ljudi. –0,127 0,834 

Mladi si za vsako ceno želijo sprememb. –0,122 0,663 

Mladi učijo starejše uporabljati tehnologijo. –0,442 0,489 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Novi dobljeni spremenljivki smo glede na vsebino indikatorjev, ki bolj korelirajo s 

posamezno komponento, poimenovali na naslednji način: 
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Komponenta 1: Negativen pogled 

V to komponento sodijo naslednje trditve: 

 Mladi ne spoštujejo starejših. 

 Mladi izpodrivajo starejše iz trga dela. 

 Mladi se ne družijo s starejšimi. 

Komponenta 2: Pozitiven pogled 

V to komponento sodijo naslednje trditve: 

 Mladi so pomemben vir duhovne podpore za starejše. 

 Mladi radi prevzemajo tradicionalne vrednote starejših ljudi. 

 Mladi si za vsako ceno želijo sprememb. 

 Mladi učijo starejše uporabljati tehnologijo. 

4.8 Analiza hipotez 

Pri analizi hipotez smo uporabili različne metode analize, ki smo jih izbrali glede na tip 

analiziranih spremenljivk in vsebino hipotez. Rezultati analize posamezne hipoteze so 

predstavljene v nadaljevanju. 

4.8.1 Analiza hipoteze H1 

H1: Odnosi med starejšo in mlajšo generacijo v celjski regiji so izrazito slabi. 

O naravi odnosov bomo sklepali na podlagi primerjalne analize odgovorov, ki govorijo o 

pogostosti odnosov, pogostosti konfliktov, priznavanja mnenja druge skupine ter naravi 

odnosov med mladimi in starejšimi. Za namene analize testiranja hipotez smo odgovore 

ponekod iz več kategorij združili v manj ustreznih kategorij, da smo zagotovili, da so 

izpolnjeni pogoji za izvedbo hi-kvadrat testa. Ni namreč zaželeno, da so celice preveč 

razdrobljene oz. da je v celicah število pričakovanih frekvenc nižje od 5. 

V preglednici 12 so prikazani rezultati testiranja povezanosti spremenljivk s tem, kateri 

generaciji anketiranci pripadajo. 
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Preglednica 12: Analiza indikatorjev odnosa med mlajšo in starejšo generacijo 

 Mlajša 

generacija 

Starejša 

generacija 

Hi kvadrat 

testna 

statistika 

p 

vrednost 

f f % f f % 

Kako pogosto ste v 

stiku z starejšimi/ 

mladimi? 

Vsak dan 36 39,6 % 63 63,6 % 19,054 0,000 

Enkrat na teden 26 28,6 % 28 28,3 % 

Redkeje 29 31,9 % 8 8,1 % 

Ali bi želeli več 

prostega česa 

preživeti v družbi 

starejših/ mlajših? 

Da 63 69,2 % 74 74,0 % 0,534 0,465 

Ne 28 30,8 % 26 26,0 % 

Bi se lahko česa 

naučili od starejših/ 

mladih? 

Ne 0 0,0 % 6 6,0 % 17,565 0,000 

Mogoče 38 41,8 % 63 63,0 % 

Da 53 58,2 % 31 31,0 % 

Ali kdaj prihaja do 

konfliktov v družbi s 

starejšimi/ mladimi? 

Da oz. pogosto 21 23,1 % 10 10,0 % 6,571 0,037 

Včasih 55 60,4 % 66 66,0 % 

Ne 15 16,5 % 24 24,0 % 

Ali menite, da živite 

v soodvisnosti od 

starejših/ mladih? 

Da, ker živimo pod 

isto streho 

35 38,5 % 19 19,2 % 24,245 0,000 

Da, ker imamo skupne 

interese 

17 18,7 % 49 49,5 % 

Ne, ker živimo 

oddaljeno 

25 27,5 % 26 26,3 % 

Ne, ker nimamo 

skupnih interesov 

14 15,4 % 5 5,1 % 

 

Pogostost stikov je statistično značilno povezana z generacijo (p = 0,000). Rezultati so 

pokazali, da so starejši, ki so sodelovali v anketi, pogosteje v stiku z mladimi kot mladi s 

starejšo generacijo. V obeh skupinah obstaja visoka tendenca oz. želja po pogostejšem 

preživljanju prostega časa z drugo skupino, pri tej spremenljivki ni statistično značilne 

povezanosti (p = 0,465 > 0,05), torej navedeno velja za obe skupini. Zanimiv je tudi rezultat 

glede mnenja, ali bi se lahko kaj naučili od druge generacije, kjer po pogostosti navajanja 

pritrdilnih odgovorov nadpovprečno izstopajo mladi (p = 0,000), sicer pa med mladimi sploh 

ni nikogar, ki bi menil, da se od starejših ne morejo nič naučiti, medtem ko jih je v starejši 

generaciji le nekaj. 

Pogostost konfliktov je statistično značilno povezana z generacijo. Mladi namreč izstopajo pri 

odgovoru, da pogosto prihaja do konfliktov s starejšo generacijo oz. starejši pri kategoriji, da 

teh konfliktov ni (p = 0,037). Ne glede na to ugotovitev pa je sicer v obeh skupinah največja 

frekvenca odgovorov pri kategoriji včasih, torej lahko sklepamo, da konflikti v odnosu do 

druge generacije v nobeni generaciji niso zelo pogosti.  
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Prav tako smo dokazali statistično značilno povezanost glede generacije in doživljanje narave 

odnosa kot odnosa soodvisnosti. Mladi življenje pod isto streho pogosteje doživljajo kot 

soodvisnost, medtem ko starejši soodvisnost pogosteje utemeljujejo kot izhajanje iz skupnih 

interesov (p = 0,000).  

Ničelno hipotezo H1, da so odnosi med starejšo in mlajšo generacijo v celjski regiji izrazito 

slabi, podatki nikakor ne potrjujejo, tako da hipotezo zavrnemo. Dokazali smo le razliko v 

naravi odnosa, kar je pričakovano, saj ta izhaja že iz drugačne življenjske situacije mlajše in 

starejše generacije, nikakor pa ne bi mogli na podlagi teh podatkov trditi, da je odnos med 

mlajšo in starejšo generacijo v celjski regiji zelo slab. Mladi sicer pogosteje navajajo konflikte 

kot starejši, vendar rezultat ni kritičen, saj vidimo, da okrog 60 % mladih oz. več navaja, da 

pridejo v konflikt s starejšimi le včasih. Normalno je, da v vsakem odnosu pride včasih do 

konflikta. 

4.8.2 Analiza hipoteze H2 

H2: Skupina starejših, ki ima pogostejši stik z mlajšo generacijo, ima statistično značilno 

pozitivnejši pogled na mlajšo generacijo kot tisti, ki imajo tega stika manj. 

Povezavo med spremenljivkami pogostost stika, ki je bila merjena na ordinalni lestvici, ter 

komponentama, ki izražata negativen oz. pozitiven pogled starejših na mlajšo generacijo, smo 

preverili še s testom korelacije. Analizo smo opravili na vzorcu anketirancev iz starejše 

generacije. Ker je ena od spremenljivk ordinalnega tipa, smo izračunali Spearmanov 

koeficient korelacije. 

Preglednica 13: Korelacijska matrika pogled starejših na mlajše in pogostost stikov 

 

Kako pogosto ste 

v stiku z mladimi 

/ starejšimi? 

Prva komponenta 

– negativen 

pogled 

Druga 

komponenta – 

pozitiven pogled 

Kako pogosto ste v 

stiku z mladimi/ 

starejšimi? 

Spearman's rho 1,000 0,105 –0,245* 

Sig. (2-tailed) . 0,315 0,017 

N 190 94 94 

Prva komponenta – 

negativen pogled 

Spearman's rho 0,105 1,000 –0,036 

Sig. (2-tailed) 0,315 . 0,726 

N 94 96 96 

Druga komponenta 

– pozitiven pogled 

Spearman's rho –0,245* –0,036 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,017 0,726 . 

N 94 96 96 

* Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,05. 

 

Med posamezniki starejše generacije smo dokazali šibko statistično značilno korelacijo, kar 

interpretiramo na način, da tisti, ki imajo pogosteje slike z drugo generacijo, imajo bolj 
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pozitiven pogled na njih (rho = –0,245; p = 0,017). Spremenljivka pogostost stika je bila 

namreč merjena z lestvico, kjer je nižja ocena pomenila višjo pogostost stikov kot višja (1 – 

Vsak dan / 5 – Le kadar moram). 

Da bi videli, kako pomembna je ta neodvisna spremenljivka oz. koliko variance pojasnimo z 

njo, smo izvedli še enostavno regresijo, kjer kot odvisna spremenljivka nastopa komponenta 

pozitivni pogled starejših na mlade, kot neodvisna spremenljivka pa pogostost stikov. 

Rezultati so prikazani v nadaljevanju.  

Regresijska analiza je pokazala, da lahko z izbrano neodvisno spremenljivko pojasnimo 3,1 % 

variabilnosti prisotnosti pozitivnega pogleda starejše generacije na mlajšo. Podatki so 

prikazani v preglednici 14. 

Preglednica 14: Povzetek regresijskega modela 

Model R R2 Popravljeni R2 Stand. napaka ocene 

1 0,204a 0,042 0,031 0,981 

a. Prediktorji: (konstanta), Kako pogosto ste v stiku z mladimi/starejšimi? 

 

Rezultati v preglednici 15 nam povedo, da je regresijski model statistično značilen (F = 4,011, 

α = 0,048) in tako primeren za interpretacijo. 

Preglednica 15: Ocena regresijskega modela 

Model Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Sig. 

1 Regresija 3,862 1 3,862 4,011 0,048b 

Ostanki 88,595 92 0,963   

Skupaj 92,457 93    

a. Odvisna spremenljivka: Druga komponenta – pozitiven pogled 

b. Prediktorji: (Konstanta), Kako pogosto ste v stiku z mladimi? 

 

Regresijsko enačbo lahko zapišemo kot: 

𝑃𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑔𝑙𝑒𝑑 = 0,477 − 0,322 ∗ 𝑝𝑜𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑖𝑘𝑎 

Vrednost nestandardiziranega regresijskega koeficienta pogostost stikov je -0,322, njegov 

vpliv na spremenljivko je statistično značilen (α = 0,048), torej lahko hipotezo H2 potrdimo. 

Podatki so prikazani v preglednici 16. Ker vemo, da je pri spremenljivki pogostost stika nižja 

ocena pomenila višjo pogostost stikov, lahko sklenemo, da ima skupina starejših, ki ima 

pogostejši stik z mlajšo generacijo, statistično značilno pozitivnejši pogled na mlajšo 

generacijo kot tisti, ki imajo tega stika manj. 
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Preglednica 16: Regresijski koeficienti 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

B Std. napaka Beta 

1 (konstanta) 0,477 0,254  1,881 0,063 

Kako pogosto ste v stiku z 

mladimi? 

–0,322 0,161 –0,204 –2,003 0,048 

a. Odvisna spremenljivka: Druga komponenta – pozitiven pogled 

 

Dodatno smo analizirali tudi povezanost med spremenljivko pogostost ter dobljenima 

komponentama, ki izražata negativen oz. pozitiven pogled mladih na starejšo generacijo, na 

vzorcu mlajših anketirancev. Ker je ena od spremenljivk ordinalnega tipa, smo izračunali 

Spearmanov koeficient korelacije. 

Preglednica 17: Korelacijska matrika pogled mlajših na starejše in pogostost stikov 

 

Kako pogosto ste v 

stiku z mladimi / 

starejšimi? 

Prva komponenta 

– negativen 

pogled 

Druga 

komponenta – 

pozitiven pogled 

Kako pogosto ste v 

stiku z mladimi/ 

starejšimi? 

Spearman's rho 1,000 –0,067 0,063 

Sig. (2-tailed) . 0,532 0,555 

N 91 90 90 

Prva komponenta - 

negativen pogled 

Spearman's rho –0,067 1,000 –0,056 

Sig. (2-tailed) 0,532 . 0,601 

N 90 90 90 

Druga komponenta 

– pozitiven pogled 

Spearman's rho 0,063 –0,056 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,555 0,601 . 

N 90 90 90 

* Korelacija je statistično značilna pri stopnji 0,05. 

 

Pri mlajših ne dokažemo nobene statistično značilne korelacije med spremenljivkami. 

Pogostost stika mladih s starejšimi torej ni povezana niti s pozitivnim niti z negativnim 

pogledom mladih na starejšo generacijo (p > 0,05). 

4.8.3 Analiza hipoteze H3 

H3: Medgeneracijsko sodelovanje najbolj koristi politikom. 

Z namenom analize tretje hipoteze bomo predstavili še mnenje obeh raziskovanih skupin o 

tem, komu najbolj koristi medgeneracijsko sodelovanje, ter testirali, ali lahko povezanost med 

spremenljivkami označimo za statistično značilno. Vprašanje o tem, komu najbolj koristi 

medgeneracijsko sodelovanje, je bilo zastavljeno kot vprašanje z več možnimi odgovori, 
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vsakega od navedenih odgovorov so lahko anketirani izbrali ali ne in zato smo analizo 

povezanosti opravili za vsak odgovor posebej.  

Preglednica 18: Analiza povezanosti, komu najbolj koristi medgeneracijsko 

sodelovanje, in generacija 

 

Mlajša 

generacija 

(N = 90) 

f % 

Starejša 

generacija 

(N = 100) 

f % 

Hi kvadrat 

statistika 
p vrednost 

Otrokom 44,0 % 36,0 % 1,259 0,262 

Mladim* 69,2 % 47,0 % 9,641 0,002 

Srednji generaciji 42,9 % 39,0 % 0,293 0,588 

Starejši generaciji* 54,9 % 70,0 % 4,624 0,032 

Politikom* 9,9 % 1,0 % 7,589 0,006 

Znanstvenikom 9,9 % 4,0 % 2,606 0,106 

Družbi na splošno* 61,5 % 75,0 % 4,007 0,045 

Nikomur od naštetih 1,1 % 0,0 % 1,105 0,293 

* Povezanost med spremenljivkama je statistično značilna pri stopnji 0,05. 
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5 UGOTOVITVE IN RAZLAGE REZULTATOV 

V empiričnem delu naloge smo testirali tri hipoteze o medgeneracijskem sodelovanju v celjski 

regiji. Ugotovitve so predstavljene v nadaljevanju. 

5.1 Splošne ugotovitve  

V prvem delu naloge pišemo o demografskih trendih. Staranje prebivalstva je eden od teh 

trendov in za nalogo najpomembnejši. V Sloveniji in tudi v Evropi in na splošno v razvitem 

svetu namreč zmanjševanje rodnosti postaja trend, ki vztraja že vrsto let. Demografi 

opozarjajo, da je družba zaradi zmanjševanja rodnosti in podaljševanja življenjske dobe pred 

velikimi spremembami. V zadnjem obdobju smo priča tudi pospešenim selitvenim tokovom, 

kjer je Slovenija zaenkrat tranzicijska in ne končna destinacija. V nalogi tako pišemo tudi o 

vzrokih za nastanek selitev. 

V nalogi obravnavamo širok spekter dejavnikov, ki so povezani s staranjem, saj staranje 

vpliva tako na kognitivne kot kvantitativne sposobnosti ljudi. Vsaka generacija se rodi v 

različnih obdobjih, ki jih zaznamujejo različni dejavniki – od vojn, gospodarskih kriz, 

tehnoloških odkritij itd. Ti dejavniki potem oblikujejo posamezno generacijo. V nalogi 

pišemo še o staranju prebivalstva in vplivu na trg dela, značilnostih posameznih generaciji 

mladih in starejših na trgu dela. Vse našteto so dejavniki, ki vplivajo na medgeneracijsko 

sodelovanje, ki je osrednja tema naloge. 

Posebno pozornost v nalogi posvečamo medgeneracijskemu sodelovanju v organizaciji. V 

organizacijah se srečujejo različne generacije, ki imajo različna znanja in izkušnje. Znanja in 

izkušnje se morajo znotraj organizacije prenašati hitro in biti na voljo čim širšemu krogu 

zaposlenih. V nalogi bolj podrobno opišemo dva primera dobrih praks v procesu prenosa 

znanj, in sicer mentorstvo in coaching. Managerji v organizacijah so tako pred prav posebnim 

izzivom, kako v organizaciji ustvariti okolje, ki bo spodbujalo prenos znanja med 

posameznimi generacijami, kar se bo pokazalo v rezultatih v obliki večje uspešnosti podjetja.  

Drugi del naloge je empiričen. Medgeneracijsko sodelovanje je nujno za sožitje in mir med 

generacijami. V preteklosti je bilo medgeneracijsko sodelovanje pomembno samo v družinah, 

sedanji demografski trendi in spremembe v družbi pa kažejo, da je to nuja za preživetje. 

Medgeneracijsko sodelovanje je nujno tudi v podjetjih tako za prenos znanja kot tudi z vidika 

vzdržnosti pokojninskega sistema. Del medgeneracijskega sodelovanja je tudi 

medgeneracijska solidarnost, na kateri sloni marsikatera družabna pogodba kot na primer 

zdravstvena. Izziv, ki nedvomno prihaja, je še dodatno povečevanje deleža starejših 

prebivalcev v celotnem prebivalstvu, kar lahko povzroči napetosti med generacijami. 

Pomembnost medgeneracijskega sodelovanja se zavedajo tudi politične strukture in temu 

namenjajo vse večjo pozornost. Ena od metod, s katero lahko dobijo uvid, kakšni so dejanski 
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odnosi med generacijami, je anketiranje. Metoda, ki smo jo uporabili v magistrski nalogi, 

temelji na kvantitativni raziskavi raziskovanega problema s pomočjo spletnega vprašalnika. 

Podatke, ki smo jih pridobili s spletnim vprašalnikom, smo s pomočjo programskega paketa 

SPSS obdelali. S tako pridobljenimi podatki smo v nalogi dokazovali pravilnost postavljenih 

hipotez. Na podlagi analize in njenih rezultatov bodo v izbrani regiji lahko okrepili 

medgeneracijsko sodelovanje. 

5.2 Povzetek rezultatov hipotez 

V empiričnem oz. raziskovalnem delu naloge smo izvedli testiranje hipotez, ki so bile 

postavljene. Rezultate testiranja hipotez predstavljamo v preglednici 19. 

Preglednica 19: Rezultati testiranih hipotez 

Hipoteza Ugotovitev Pojasnilo 

H1: Odnosi med starejšo in mlajšo 

generacijo v celjski regiji so izrazito slabi. 

Hipotezo 

zavrnemo. 

Ničelno hipotezo H1, da so odnosi med 

starejšo in mlajšo generacijo v celjski regiji 

izrazito slabi, podatki nikakor ne potrjujejo, 

tako da hipotezo zavrnemo. Dokazali smo 

le razliko v naravi odnosa. 

H2: Skupina starejših, ki ima pogostejši 

stik z mlajšo generacijo, ima statistično 

značilno pozitivnejši pogled na mlajšo 

generacijo kot tisti, ki imajo tega stika 

manj. 

Hipotezo 

potrdimo. 

Izračunana vrednost nestandardiziranega 

regresijskega koeficienta pogostost stikov 

je -0,322, njegov vpliv na spremenljivko je 

statistično značilen (α = 0,048) Na osnovi 

rezultatov smo potrdili hipotezo.  

H3: Medgeneracijsko sodelovanje najbolj 

koristi politikom. 

Hipotezo 

zavrnemo. 

Navedene hipoteze ne moremo potrditi, saj 

delež te trditve v primerjavi z ostalimi 

kategorijami odgovorov ni dovolj visok. 

 

5.3 Prispevek k stroki 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšni so medgeneracijski odnosi v izbrani regiji. 

Posebno pozornost smo namenili raziskovanju vprašanja, ali imajo tisti respondenti, ki imajo 

več stika s starejšimi oz. mlajšimi, bolj pozitiven pogled drug na drugega. Poznavanje mnenj 

starejše in mlajše generacije nam omogoča, da okrepimo tista področja medgeneracijskega 

sodelovanja, kjer smo šibki. 

V obdobju priprave te magistrske naloge se je zavedanje o pomembnosti medgeneracijskega 

sodelovanja drastično izboljšalo. Veseli nas, da ne samo na deklarativni ravni, pač pa tudi na 

operativni, saj so zaživeli različni projekti medgeneracijskega sodelovanja, ki so financirani s 

strani Evropske unije. V nalogi je zajet širok diapazon teoretičnih predpostavk, ki omogočajo 

uvid v kompleksnost obravnavane teme. V kolikor poznamo že samo značilnosti posamezne 

generacije, ki so opisane v nalogi, lažje razumemo, zakaj ima določena generacija takšen ali 
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drugačen pogled. Zaradi staranja in vzdržnosti pokojninskega sistema bo nujno treba 

podaljševati delovno dobo in s tem se bodo na delovnem mestu zadrževali starejši delavci, ki 

jih bo treba opolnomočiti in voditi, da bodo kos tehnologiji, s katero se bodo srečevali. V 

celjski regiji uspešno deluje kar precej centrov medgeneracijskega sodelovanja, vendar temu v 

preteklosti ni bilo tako in to je bil eden izmed razlogov za izvedbo raziskave v tej regiji. Z 

raziskavo smo dobili uvid v mnenje mlajše in starejše generacije o medgeneracijskem 

sodelovanju. Prepričani smo, da je opravljena raziskava že sedaj pomembna in da bo, v 

kolikor se bodo uresničevali demografski trendi, še pridobivala na pomembnosti v smislu 

nadaljnjega raziskovalnega dela na tem področju. Prispevek naloge k razvoju teorije in stroke 

se kaže v njeni vsebini, saj vključuje: 

 Teoretični uvid o demografskih trendih, ki nas čakajo, v kolikor se nekaj ne bo drastično 

spremenilo. 

 Teoretični uvid v nujnost medgeneracijskega sodelovanja za družbeno stabilnost in 

delovanje družbe kot celote. 

 Raziskavo na območju izbrane regije, ki daje vpogled o mišljenju posamezne generacije 

na področju medgeneracijskega sodelovanja. 

 Priporočila za prakso. 

5.4 Priporočila snovalcem politik medgeneracijskega sodelovanja v izbrani regiji in 

tudi širše v družbenem prostoru 

Medgeneracijsko sodelovanje ni nekaj, kar se zgradi in potem tam ostane za vedno kot na 

zgradba v gradbeništvu. Medgeneracijsko sodelovanje se gradi na zaupanju in spoštovanju 

različnih generaciji in medsebojnem sodelovanju. Je preplet različnih dejavnikov, ki so sila 

občutljivi in lahko hitro porušijo družbeni sporazum, ki je prisoten v medgeneracijskem 

sodelovanju. V nadaljevanju podajmo nekaj predlogov in priporočil za uspešnejše 

medgeneracijsko sodelovanje ne samo v celjski regiji, ampak tudi širše v slovenskem 

prostoru: 

 Medgeneracijsko sobivanje, katerega temeljni namen je ustvarjanje priložnosti za 

medgeneracijsko solidarnost in preko te solidarnosti ustvariti pogoje za aktivno in 

kakovostno staranje. To sobivanje vključuje več vrst skupnega prebivanja od tega, da 

živita dve generaciji v skupnem gospodinjstvu (delitev stroškov, varstvo otrok), do naselij, 

v katerih bivajo različne generacije, ki si medsebojno pomagajo in delijo znanje. 

 Že v vrtcu pričeti z ozaveščanjem, da je staranje proces, ki doleti vsakega človeka in da 

bomo slej ko prej vsi stari in da starost ni nič slabega. Okrepiti je treba druženje mlajših in 

starejših, da preko medsebojne interakcije spoznavajo drug drugega in preko skupnih 

interesov krepijo svoj pozitiven odnos drug do drugega. 

 V organizacijah dosledno uvajati generacijsko mešane ekipe zaposlenih, saj ima vsaka 

generacija različna znanja in veščine ter poglede na probleme, ki jih lahko prenese na 
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sodelavce. S prenosom znanja med generacijami bo pridobila tudi organizacija, saj bodo 

zaposleni bolj motivirani in delovno uspešni. 

 Okrepiti in spodbujati tako družinsko kot tudi družbeno socialno mrežo med mladimi in 

starejšimi. Zaradi hitrega tempa življenja lahko mladi vse manj časa namenjajo svojim 

staršem in drugim starejšim osebam v svoji družini. V družbi že poznamo projekte, kot so 

družini prijazno podjetje, invalidom prijazna občina, otrokom prijazna mesta, ki dajejo 

bonitete določenim družbenim skupinam. Dobrodošle bi bile tudi spodbude za krepitev 

medgeneracijskega sodelovanja, na primer dodaten, strogo namenski dan dopusta za obisk 

ostarelih staršev, sorodnikov ali drugih starejših oseb. 

 Glede na to, da se bo delež starejših v naši družbi še povečeval, je treba začeti razmišljati, 

kako bomo infrastrukturo mest, delovnih mest in tudi vso drugo infrastrukturo prilagodili 

fizičnim potrebam in zmožnostim starejših. 

5.5 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Raziskavo o medgeneracijskem sodelovanju, ki smo jo opravili, bi bilo smiselno ponoviti čez 

10 let. Izredno zanimivo bi bilo v novi raziskavi videti rezultate in jih primerjati s sedanjo. S 

primerjavo bi dobili uvid v to, ali so se pogledi in odnosi mlajše in starejše generacije kaj 

spremenili. V drugi oz. ponovljeni raziskavi bi bilo mogoče smiselno zajeti tudi priporočila te 

naloge. Vsekakor bi bilo treba raziskati tudi, ali se demografski trendi spreminjajo ali ostajajo 

enaki. Na področju rodnosti se verjetno ne bo dosti spremenilo, lahko pa se trendi spremenijo 

zaradi selitev.  

Z izvedbo raziskave smo naredili korak naprej pri spoznavanju medgeneracijskega 

sodelovanja v izbrani regiji. Veseli nas spoznanje, da so medgeneracijski odnosi v nasprotju z 

našimi pričakovanji dobri. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da takšni ostanejo tudi v 

bodoče. V kolikor se ti odnosi porušijo, bomo priča širšemu družbenemu problemu. 
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6 SKLEP 

Pri pisanju magistrske naloge se nam je nehote vedno znova pojavljala primerjava med 

podnebnimi spremembami in medgeneracijskim sodelovanjem. Razloge, zakaj, bomo 

predstavili v nadaljevanju. 

Dejstvo je, da se evropska in slovenska družba starata, saj rodnost upada, podaljšuje se 

življenjska doba. Strokovnjaki, ki proučujejo demografsko področje, napovedujejo, da se bo 

zgoraj navedeni trend nadaljeval še nekaj desetletij. Ti trendi postavljajo v neugoden položaj 

predvsem starejše z vidika porabe resursov za njihovo oskrbo. Povečevanje deleža starejših v 

celotnem prebivalstvu bo pomembno vplivalo na zdravstveno in pokojninsko blagajno. 

Veliko pozornost je treba že sedaj nameniti selitvam, ki lahko pomembno vplivajo na 

starostno strukturo prebivalstva. Pri selitvah je treba paziti, da ne porušijo vzpostavljenih 

družbenih odnosov v državah, kamor priseljenci prihajajo. 

Staranje prebivalstva ima vpliv na vse segmente družbe in trg dela pri tem ni izjema. 

Odločevalci snujejo politike, kako zadržati starejše zaposlene čim dlje na trgu dela oz. v 

organizacijah. Eden od ukrepov za daljšo delovno aktivnost je podaljševanje delovne dobe. 

Na drugi strani imamo mlade, pri katerih strokovnjaki opažajo, da se vse kasneje vključujejo 

na trg dela. Na ravni Evropske unije so že bile sprejete pobude za večje zaposlovanje mladih.  

Vsako generacijo zaznamujejo okoliščine, v katerih je odraščala. Vsaka generacija se 

razlikuje od prejšnje v svojih navadah vrednotah, pogledu na svet itd. Vsa ta raznolikost 

generacij se srečuje tudi v organizacijah. Organizacije morajo v dobrobit vseh deležnikov 

prepoznati in izkoristiti generacijsko raznolikost za doseganje ciljev organizacije. Pri tem 

morajo posebno pozornost nameniti prenosu znanja med posameznimi generacijami v 

organizaciji. 

Medgeneracijsko sodelovanje je širok pojem, ki vključuje različne interakcije med 

generacijami. Medgeneracijsko sodelovanje pomaga ohranjati medgeneracijsko ravnovesje v 

družbi, da ne pride do konfliktov med generacijami. Z vidika demografskih sprememb, ki se 

obetajo, bo medgeneracijsko ravnovesje na hudi preizkušnji. Odločevalci v družbi morajo 

stremeti k temu, da pripravijo rešitve, ki bodo ohranile medgeneracijsko ravnovesje, saj smo 

drugače lahko priča koncu medgeneracijskega sodelovanja in sožitja med generacijami, kot ga 

poznamo danes. 

Ko so strokovnjaki začeli opozarjati na podnebne spremembe, jih na začetku nihče ni jemal 

pretirano resno. Sedaj ko te podnebne spremembe doživljamo na svoji koži, se šele dobro 

zavedamo, kašne posledice prinašajo in jih bodo tudi v prihodnosti.–Tudi pri 

medgeneracijskem sodelovanju je podobno. Strokovnjaki opozarjajo, da so pred nami zaradi 

povečevanja števila starejših in zmanjševanja rodnosti, izzivi, kot jih še ni bilo. Družba se na 

te izzive, ki so pred nami odziva, vendar sila počasi.  
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Raziskava, ki smo jo izvedli, je pokazala, da imajo starejši, ki imajo pogostejši stik z mlajšo 

generacijo, pozitivnejši pogled nanjo. Na tej in podobnih ugotovitvah je treba graditi 

medgeneracijsko sodelovanje. Medgeneracijsko sodelovanje je treba začeti graditi že pri 

najmlajših. Tudi v Sloveniji bo treba implementirati primere dobrih praks iz tujine. Navajamo 

samo dva primera dobrih praks, in sicer delitev stanovanj med starejšimi in mlajšimi, kjer 

starejši lastniki stanovanj za znižano najemnino oddajo del stanovanja mladim, ti pa jim v 

zameno za znižano najemnino pomagajo pri raznih opravilih in so jim v oporo. Drug primer 

so namenski ugodnejši stanovanjski krediti za spodbujanje mladih družin z otroki, da svoj 

dom delijo s starejšim sorodnikom, ki jim pomaga plačevati stroške. Odločevalci in snovalci 

družbenih politik, pa naj si bo to v družbi ali v organizaciji, lahko in so dolžni ustvarjati 

razmere, ki bodo spodbujale medgeneracijsko sodelovanje, saj to koristi vsem in pripomore k 

sožitju in miru med generacijami. 



81 

LITERATURA 

AARP. 2007. Leading a multinational workforce. 

Https://assets.aarp.org/www.aarp.org_/articles/money/employers/leading_multigeneratio

nal_workforce.pdf (8. 2. 2019). 

Ahčin, N. 2009. Mentorstvo – učinkovit način za prenos in ohranjanje znanja v podjetju. 

Magistrska naloga, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. 

Albertini, M., M. Kohli in C. Vogel. 2007. Intergenerational transfers of time and money in 

European families: common patterns – different regimes? Journal of European Social 

Policy 17 (4): 319–334. 

Almeida Pinto, T. 2009. Vodič po idejah načrtovanja in izvajanja medgeneracijskih 

projektov. Skupaj včeraj, danes in jutri. 

Http://www.matesproject.eu/GUIDE_21_versions/Slovenian.pdf (18. 4. 2017). 

Arh, T. 2010. Vpliv tehnološko podprtega organizacijskega učenja na uspešnost poslovanja 

podjetij. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.  

Aristovnik, A. in K. Jaklič. 2013. Zadovoljstvo starejših delavcev pri delu kot dejavnik 

podaljšanja zaposlitve v Sloveniji in EU. Naše gospodarstvo 59 (5/6): 35–48. 

Ažman, U., M. Ruzzier in M. Škerlavaj. 2014. Stereotipna grožnja na delovnem mestu: 

primer generacij. Economic and Business Review 16 (posebna številka): 27–47. 

Bair, J. 1997. Key issues for knowledge management. Research Notes, 29: 1–5. 

Bavec, D. 2017. Ali status starejšega delavca daje varstvo pred odpovedjo iz poslovnega 

razloga? Https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/ali-status-starejsega-delavca-daje-

varstvo-pred-odpovedjo-iz-poslovnega-razloga-59159ad8bebe222312f0b234 (19. 10. 

2019). 

Bengtson, V. L. in P. S. Oyama. 2007. Intergenerational solidarity: strengthening economic 

and social ties. 

Http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/egm_unhq_oct07_bengtson.pdf (15. 4. 

2017). 

Bevc, M. in S. Uršič. 2013. Selitve kot razvojni dejavnik Slovenije in njenih regij. Ljubljana: 

Inštitut za ekonomska raziskovanja – IER. 

Blanchard, O., A. Amighini in F. Giavazzi. 2010. Macroeconomics: an European perspective. 

Harlow: Prentice Hall. 

Bled Strategic Forum. 2016. Intergenerational cooperation a beneficial to both young and 

older people. Https://www.bledstrategicforum.org/intergenerational-cooperation-

beneficial-to-both-young-and-older-people-hears-third-and-final-panel-at-young-bled-

strategic-forum/ (27. 4. 2017). 

Brečko, D. 2001. Učeča se organizacija in delavci znanja. Andragoška spoznanja 7 (4): 38–

47. 

Brečko, D. 2005. Generacijske razlike na delovnem mestu. HRM: strokovna revija za 

ravnanje z ljudmi pri delu 3 (10): 48–55. 

Brevard, J., M. Maxwell, K. Hood in F. Belgrave. 2013. Feeling safe: intergenerational 

connections and neighborhood disorganization among urban and rural African American 

youth. Journal of Community Psychology 41 (8): 992–1004. 



82 

Brnot, N. 2011. Mednarodni dan starejših. Http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4221 

(7. 12. 2017). 

Brooking, A. 1997. The management of intellectual capital in Scandia. Long Range Planning 

30 (3): 364–365. 

Cepin, M., D. Uršič, L. Hamler, M. Korošec, M. Mah in J. Bernik. 2012. Medgeneracijsko 

sodelovanje v mladinskih organizacijah: priročnik za vodje skupin in organizacij. 

Ljubljana: Salve. 

CIA – Central Intelligence Agency. 2018. Total fertility rate. 

Https://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate (20. 9. 2019). 

Clutterbuck, D. 1994. Everyone needs a mentor: fostering talent at work. London: Institute of 

Personnel and Development. 

Commission of the European Communities. 1999. Towards a Europe for all ages: promoting 

prosperity and intergenerational solidarity. London: The Stationery Office Books. 

Crumpacker, M. in J. M. Crumpacker. 2007. Succession planning and generational 

stereotypes: should HR consider age-based values and attitudes a relevant factor or a 

passing fad? Public Personnel Management 36 (4): 349–369. 

Cvahte, B. 2004. Položaj starejših oseb na trgu delovne sile. Http://www.varuh-

rs.si/publikacije-gradiva-izjave/govori-referati-in-clanki/novice/detajl/polozaj-starejsih-

oseb-na-trgu-delovne-sile/?cHash=53b5d7e986fe8042590b0f53ff0c9cb3 (27. 9. 2019). 

Čebulj, N. 2007. Mentorstvo kot temeljni element učinkovitega razvoja in izobraževanja 

zaposlenih. HRM: strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu 20 (5): 29–32. 

Čeč, F. 2006. S coachingom do večjih poslovnih in osebnih dosežkov. Zagorje ob Savi: 

Regionalni center za razvoj. 

Černelič, M. 2006. Procesi pridobivanja, uporabe, prenosa in hranjenja znanja v podjetju. V 

Menedžment znanja na poti k učečemu se podjetju, ur. S. Možina in J. Kovač, 71–93. 

Maribor: Pivec.  

Česen, T. 2010. Gospodarska gibanja. V času krize nujna implementacija politike trga dela. 

Http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042371129 (27. 8. 2019). 

Davenport, T. H. in L. Prusak. 1998. Working knowledge: how organizations manage what 

they know. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. 

Davenport, T. H., D. W. De Long in M. C. Beers. 1998. Successful knowledge management 

projects. Sloan Management Review 39 (2): 43–57.  

Delcampo, R. G., L. A. Haggerty, M. J. Haney in L. A. Knippel. 2011. Managing the multi-

generational workforce: from the GI generation to the millenials. London: Routledge. 

Dessecker, S. 2014. Inclusion of generational diversity in management and human resource 

diversity textbooks. Doktorska disertacija, University of Phoenix. 

DiBella, J. A. in E. C. Nevis. 1998. How organizations learn – an integrated strategy for 

building learning capability. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Dimovski, V. in S. Penger. 2004. Učeča se organizacija: transformacija k horizontalni 

organizacijski strukturi v dobi ekonomije znanja. Teorija in praksa 41 (5/6): 808–822. 



83 

Egdell, V., V. Fuertes, N. C. Tjandra in T. Chen. 2019. Employer policy and practice toward 

older workers in Hong Kong: the role of shifting intergenerational dynamics. Journal of 

Aging & Social Policy 31 (5): 445–466. 

Erjavšek, B. 2005. Generacije pri delu – vodenje veteranov, bumerjev, xerjev in yajev. Kadri: 

strokovno-informativna revija Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije 14 (11): 

58–59. 

European Parliament. 2000. Lisbon European Council 23 and 24 march 2000 presidency 

conclusions. Https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm# (12. 10. 2018). 

Eurostat. 2012. Active agening and solidarity between generations – a statistical portrait of 

the European Union 2012. 

Https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5740649/KS-EP-11-001-

EN.PDF/1f0b25f8-3c86-4f40-9376-c737b54c5fcf (21. 10. 2018). 

Evropska komisija. 2005. Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med 

generacijami. Https://projekt-star.eu/wp-content/uploads/2016/12/Zelena-knjiga.pdf (10. 

12. 2018). 

Evropska komisija. 2009. Poročilo o staranju prebivalstva 2009. Https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0180 (25. 10. 2018). 

Evropska komisija. 2011. The 2012 ageing report: underlying assumptions and projection 

methodologies. Brussels: European Commission; Directorate-General for Economic and 

Financial Affairs. 

Evropska komisija. 2013. Podpora iz okolja pri samostojnem življenju. Https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0898 (25. 9. 2018). 

Evropski parlament. 2011. Osnutek poročila o razmerah žensk, ki se približujejo upokojitveni 

starosti. Http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-

TA-2011-0360+0+DOC+XML+V0//SL (17. 10. 2018). 

Field, A. 2009. Discovering statistics using SPSS. London: Sage. 

Filipovič Hrast, M. in V. Hlebec. 2009. Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji in 

tranzicijske spremembe. V Brez spopada: kultur, spolov, generacij, ur. V. Tašner, 195–

214. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Fishman, A. A. 2008. Candidates from three very different generations will produce their 

next president. Http://www.prweb.com/pdfdownload/753104.pdf (8. 7. 2019). 

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma. 2012. Izzivi medgeneracijskega 

sodelovanja na področju dela. Maribor: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 

Prizma, ustanova. 

Gams, M. in J. Krivec. 2010. Is fertility rate of the country related to the system of values? V 

Soočanje z demografskimi izzivi: zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska 

družba – IS 2010, zvezek B, ur. J. Malačič in M. Gams, 13–17. Ljubljana: Institut Jožef 

Stefan. 

GES – Global Economic Symposium. 2014. Solutions for empowering workforce: 4-

generations demography management. Http://www.global-economic-

symposium.org/knowledgebase/empowering-workforce-demography- management-with-

four-generations/solutions/Forget_about_thinking_in_terms (27. 3. 2018). 

Giancola, F. 2006. The generation gap: more myth than reality. Human Resource Planning 29 

(4): 32–27. 



84 

Giannakouris, K. 2008. Ageing characterises the demographic perspectives of the European 

societies. Https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5583040/KS-SF-08-072-

EN.PDF/1c8f668a-d1d9-42cb-80b1-eaf3dfc1b7df (25. 6. 2019). 

Glass, A. 2007. Understanding generational differences for competitive success. Industrial 

and Commercial Training 39 (2): 98–103. 

Goldman, K. D. in K. J. Schmalz. 2006. Builders, boomers, busters, bridgers: viva la 

(generational) difference! Health Promotion Practice 7 (2): 159–161. 

Görgner, J. 2012. Družina, prostor medgeneracijskega sodelovanja in konflikta. Magistrska 

naloga, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo. 

Gravett, L. in R. Throckmorton. 2007. Bridging the generation gap, how to get radio babies, 

boomers, gen xers, and gen yers to work together and achieve more. Franklin Lakes, NJ: 

Book-mart Press.  

Green, G. 2002. Training and development. Oxford: Capstone. 

Hammarberg, T. 2012. Gospodarska kriza ni izgovor za zanemarjanje človekovih pravic – 

mnenje komisarja pred predsedovanjem Slovenije Odboru ministrov. 

Http://www.svetevrope.si/sl/dejavnosti/kampanje_sveta_evrope/60_let_sveta_evrope/raq

uo_gospodarska_kriza_ni_izgovor_za_zanemarjanje_clovekovih_pravic_laquo_komisar_

hammarberg_pred_predsedovanjem_slovenije_od/index.html (15. 1. 2019). 

Hart, J. 2008. Understanding today's learner. 

Http://c4lpt.co.uk/articles/images/understandinglearners.pdf (7. 4. 2018). 

Hildreth, P. M. in C. Kimble. 2002. The duality of knowledge. Information Research 8 (1): 1–

23. 

Hlebec, V., M. Filipovič Hrast, S. Kump, S. Jelenc-Krašovec, M. Pahor in B. Domajnko. 

2012. Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Human Resources and Skills Development Canada. 2012. Age-friendly workplaces; 

promoting older worker participation. Https://www.canada.ca/content/dam/esdc-

edsc/documents/corporate/seniors/forum/promoting.pdf (17. 6. 2019). 

Hunt, J. M. in J. R. Weintraub. 2002. The coaching manager: developing top talent in 

business. Thousand Oaks: Sage. 

Ilkserim, A. Y. 2004. Labor migration in Europe within the context of demographic 

challenges. Http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12605341/index.pdf (2. 11. 2018). 

Ilmarinen, J. E. 2001. Ageing workers. Occupational and Environmental Medicine 58 (8): 

546–551. 

Institute for Corporate Productivity. 2007. Coaching/mentoring practitioner consensus 

survey. Seattle (WA): Institute for Corporate Productivity.  

IOM – International Organization for Migration. 2010. Migration and the economic crisis in 

the European: implications for policy. 

Http://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_the_economic_crisis.pdf (16. 

3. 2017). 

Jaklič, M. in Š. Ivanko. 2006. Menedžment znanja: znanje kot temelj razvoja na poti k 

učečemu se podjetju. Maribor: Pivec. 

Jenkins, J. 2008. Strategies for managing talent in a multigenerational workforce. 

Employment Relations 34 (4): 19–26. 



85 

Kajzer, A. 2005. Pojem fleksibilnosti trga dela in stanje na trgu dela v Sloveniji. Ljubljana: 

Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. 

Kebler, B. K. 2013a. Prostorske značilnosti staranja prebivalstva v Sloveniji: primerjalna 

analiza deleža starejših v obdobju 1981–2013 po upravnih enotah. Revija za geografijo 8 

(2): 7–18. 

Kebler, B. K. 2013b. Population aging in Slovenia: a spatial perspective. Acta Geographica 

Slovenica 55 (2) 303–317. 

Klančnik, B., A. Pivk in K. Zakšek. 2010. Medgeneracijska solidarnost in medgeneracijsko 

učenje. V Priročnik za medgeneracijsko učenje, ur. N. Ličen in B. Bolčina, 17–24. 

Ajdovščina: Ljudska univerza Ajdovščina. 

Klinar, P. 1976. Mednarodne migracije. Maribor: Obzorja. 

Kolarič, Z. 1992. From socialist to post-socialist social policy. V Social policy in Slovenia: 

between tradition and innovation, ur. I. Svetlik, 15–32. Aldershot: Avebury. 

Kovač, B. 2003. Globalizacija, migracijski tokovi in ekonomski razvoj na obrobju slovenskih 

migracijskih dilem. Migracije, globalizacija, Evropska unija. Ljubljana: Mirovni inštitut. 

Kožuh Novak, M. 2010. Kako reševati problem staranja prebivalstva? V Starajoča se družba: 

čas za nove izzive, ur. M. Kožuh Novak in M. Vizjak, 21–34. Ljubljana: Zveza društev 

upokojencev Slovenije.  

Kraigher, T. 2003. Vpliv različnih možnosti demografskega razvoja na ekonomsko vzdržnost 

staranja prebivalstva v Sloveniji. V Statistika kot orodje in vir za kreiranje znanja 

uporabnikov, ur. B. Tkačik, 194–203. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. 

Kralj, A. 2009. Medgeneracijsko povezovanje. 

Http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=64&id=176 (20. 6. 2019). 

Kump, S. in S. Jelenc Krašovec. 2010. Prestari za učenje? Ljubljana: Pedagoški inštitut in 

Znanstvena založba Filozofske fakultete. 

Kunemund, H. 2008. Intergenerational relations within the family and the state. V Families, 

ageing and social policy, ur. C. Saraceno, 105–123. Cheltenham: Edward Elgar. 

Lah, L., I. Svetin in B. Razpotnik. 2013. Starejši na trgu dela. Ljubljana: Statistični urad 

Republike Slovenije. 

Lah, L., I. Svetin in K. Rutar. 2011. Aktivno prebivalstvo (po anketi o delovni sili), Slovenija, 

2010 – končni podatki. Http://www.stat.si/doc/statinf/07-si-008-1104.pdf (25. 9. 2019). 

Lancaster, L. C. in D. Stillman. 2002. When generations collide: who they are, why they 

clash, how to solve generational puzzle at work. New York: Harper Business. 

Lank, E. 1997. Leveraging invisible assets: the human factor. Long Range Planning 30 (3): 

406–412. 

Lee, R. 2003. The demographic transition: three centuries of fundamental change. Journal of 

Economic Perspectives 17 (4): 167–190. 

Lesnik, T. 2011. O medgeneracijskem sodelovanju in sožitju. 

Http://www.casnik.si/index.php/2011/03/04/mladi-o-medgeneracijskem-sodelovanju-in-

sozitju/ (22. 3. 2017). 

Leterme, Y. 2014. Proposal – Ageing, skills and demographics issues in our modern 

societies. Http://www.global-economic-symposium.org/knowledgebase/empowering-



86 

workforce-demography- management-with-four-generations/proposals/ageing-skills-and-

demographics-issues-in-our-modern- societies (28. 7. 2017). 

Lianos, T. P. 2005. Migration in the Balkans. Athens: Athens University of the Economics 

and Business. 

Lüscher, K., A. Hoff, G. Viry, E. Widmer, M. Sánchez, G. Lamura, M. Renzi, A. Klimczuk, 

P. de Salles Oliveira, Á. Neményi, E. Veress, C. Bjursell, A.-K. Boström, G. Rapolienė, 

S. Mikulionienė, S. Oğlak, A. Canatan, A. Vujović, A. Svetelšek, N. Gavranović, O. 

Ivashchenko, V. Shipovskaya, Q. Lin in X. Wang. 2017. Generacije, medgeneracijski 

odnosi, medgeneracijska politika. Http://www.generationen-

compendium.de/downloads/Kompendium_17sprachig_10-10-2017.pdf (25. 10. 2018). 

Lušina, U. in A. Brezigar Masten. 2011. Fleksibilnost trga dela v Sloveniji. 

Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2011/dz03-11.pdf (22. 6. 

2019). 

Malačič, J. 2003. Staranje prebivalstva Slovenije po projekcijah prebivalstva 2001–2036: 

naravna rast nasproti celotni rasti prebivalstva. V Statistika kot orodje in vir za kreiranje 

znanja uporabnikov, ur. B. Tkačik, 174–184. Ljubljana: Statistični urad Republike 

Slovenije. 

Malačič, J. 2004. Koga bi morale skrbeti demografske razmere? 

Https://www.finance.si/88878 (25. 10. 2018). 

Malačič, J. 2006. Demografija. Teorija, analiza, metode in modeli. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta. 

Malačič, J. 2015. Prebivalstvena politika Slovenije. Anali PAZU HD (1) 1: 19–26. 

Malačič, J., Z. Vodovnik, B. Kovač in M. Bevc. 1995. Ekonomski vidiki kadrovske dejavnosti. 

Ljubljana: Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije. 

Mali, J. 2013. Socialno delo s starimi ljudmi kot specializacija stroke. Socialno delo (52) 1: 

57–67. 

Mandič, S. 2009. Medgeneracijsko zavezništvo, izmenjava virov blaginje in sodobne dileme. 

V Starejši ljudje v družbi sprememb, ur. V. Hlebec, 139−151. Maribor: Aristej. 

Marquardt, M. J. 1999. Six essential elements of effective action learning. V Action learning 

in action: transforming problems and people for world-class organizational learning, ur. 

M. J. Marquardt. Palo Alto (CA): Davies-Black. 

Mazumder, S. 2014. Proposal – role models and success stories – building bridges between 

young and old. Http://www.global-economic-

symposium.org/knowledgebase/empowering-workforce- demography-management-with-

four-generations/proposals/role-models-and-success-stories-building- bridges-between-

young-and-old (16. 7. 2018). 

McGill, M. E. in J. W. Slocum. 1994. The smarter organization: how to build a business that 

learns and adapts to marketplace needs. New York: Wiley. 

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. 2014. Jamstvo 

za mlade – izvedbeni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in 

enake možnosti. 

Http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlov

anje/Jamstvo_za_mlade.pdf (12. 7. 2017). 



87 

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. 2016a. Jamstvo 

za mlade. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. 

Http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlov

anje/JAMSTVO_ZA_MLADE_2016_2020.pdf (5. 7. 2019). 

MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. 2016b. Starejši 

in trg dela v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake 

možnosti. 

Merx-Chermin, M. in W. J. Nijhof. 2005. Factors influencing knowledge creation and 

innovation in an organization. European Industrial Training 29 (2/3): 135–148. 

Meško, M., D. Karpljuk, M. Videmšek, J. Štihec in M. Pungeršek. 2013. Medgeneracijsko 

sodelovanje in športna dejavnost. Šport 61 (1/2): 81–86. 

Meško, M., M. Pungeršek, Z. Meško Štok in J. Suklan. 2014. Medgeneracijsko sodelovanje. 

V Turizem, izobraževanje in management, na poti k uspešni poslovni prihodnosti, ur. M. 

Sikošek, T. Kociper in K. Mušič, 535–542. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 

Mihalič, R. 2006. Management človeškega kapitala: priročnik za celostno upravljanje 

človeškega kapitala in človeških virov v praksi sodobnih organizacij znanja. Škofja Loka: 

Mihalič in partner.  

Mijavec, M. 2011. Starost in staranje. Ljubljana: Zavod IRC. 

Münz, R. 2008. Migration, labor markets, and integration of migrants: an overview for 

Europe. Hamburg: Hamburg Institute for International Economics. 

Novak, M. 2007. Medgeneracijske razlike in vloga HRM. HRM: strokovna revija za ravnanje 

z ljudmi pri delu 5 (17): 30–34. 

O'Dell, C. in C. Grayson. 1998. If only we knew what we know: identification and transfer of 

internal best practices. California Management Review 40 (3): 154–174. 

OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. 2009. Society at a glance 2009: 

OECD social indicators. Https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-

health/society-at-a-glance-2009_soc_glance-2008-en (1. 10. 2018). 

OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. 2010. OECD employment 

outlook – moving beyond the jobs crisis. Paris: OECD. 

OECD – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. 2011. International migration 

outlook: SOPEMI 2011. Https://www.oecd.org/migration/48342373.pdf (11. 11. 2018). 

Parsloe, E. 2003. The Manager as coach and mentor. London: Chartered Institute of 

Personnel and Development. 

Pomeroy, A. 2007. Internal mentors and coaches are popular. HR Magazine 52 (9): 12. 

Pušnik, K., M. Šlebinger, B. Bradač in M. Rebernik. 2007. The age as resource: active aging 

in Slovenia and new EU member states. Maribor: Faculty of Economic and Business. 

Quinn, J. B., P. Anderson in S. Finkelstein. 1996. Managing professional intellect: making the 

most of the best. Harvard Business Review 3 (4): 71–80. 

Ramovš, J. 2003. Kakovostna starost. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka. 

Ranjani, K. 2012. The aging workforce: trends, factors, retention strategies & policy 

implications. Https://www.hr.com/en/app/blog/2012/01/the-aging-workforce-trends-

factors-retention-strat_gxmrj4uf.html (5. 10. 2019). 



88 

Redek, T., P. Domadenik in I. Ograjenšek. 2008. The economic impact of ageing in the EU 

with special focus on the labour market. V New perspectives on a longer working life in 

Croatia and Slovenia, ur. M. Vehovec, 37–52. Zagreb: The Institute of Economics. 

Roos, J., G. Roos, L. Edvinsson in N. C. Dragonetti. 2000. Intelektualni kapital: krmarjenje 

po novem poslovnem svetu. Ljubljana: Inštitut za intelektualni kapital. 

Rosenberg, M. 2001. E-learning, strategies for developing knowledge in the digital age. New 

York: McGraw-Hill. 

Sánchez, K. E. in K. Šemrl. 2006. Veščine mentorstva. Ljubljana: Glotta Nova. 

Selan, M. 2002. Organizacijsko učenje. Magistrska naloga, Univerza v Ljubljani, Ekonomska 

fakulteta. 

Senge, P. M. 1990. The fifth discipline. The art and practice of the learning organization. 

London: Random House. 

Skorupan, M. 2010. Gospodarska kriza in njeni vplivi na migracijske tokove. 

Https://www.dnevnik.si/1042328426/posel/zaposl/1042328426 (27. 8. 2019). 

Sovdat, M. 2012. Migracije v Sloveniji in primerjava z izbranimi državami EU. Diplomska 

naloga, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo. 

Spence, L. in H. L. Radunovich. 2007. Developing intergenerational relationships. 

Http://edis.ifas.ufl.edu/fy1007 (17. 5. 2017).  

SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. 2014. Ljubljana: SAZU in Inštitut za slovenski 

jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2018. Strukturni podatki delovno aktivnega 

prebivalstva, Slovenija, 31. 12. 2017. Https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7452 (1. 

8. 2018). 

Sveiby, K. E. 1998. Measuring intangibles and intellectual capital - an emerging first 

standard. Https://www.sveiby.com/files/pdf/measuring-intangibles-and-intellectual-

capital.pdf (10. 3. 2018). 

Svet Evropske unije. 2013. Priporočilo Sveta o vzpostavitvi jamstva za mladino. Https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426(01)&from=EN (31. 

5. 2019). 

Svetin, I. 2010. Vstop mladih na trg dela, Slovenija, 2. četrtletje 2009. 

Http://www.eurydice.si/novice/zadnje-novice/surs-vstop-mladih-na-trg-dela-slovenija-2-

etrtletje-2009/ (15. 6. 2019). 

Svetlik, I., J. Glazer, A. Kajzer in M. Trbanc. 2002. Politika zaposlovanja. Ljubljana: 

Fakulteta za družbene vede. 

Šet, V. 2015. Starajoči se delavec in delazmožnost. Delo in varnost 60 (3): 37–41. 

Šircelj, M. 2006. Rodnost v Sloveniji od 18. do 21. stoletja. Ljubljana: Statistični urad 

Republike Slovenije. 

Širok, K. in M. Vodopivec. 2009. Poti in dejavniki prehoda v delovno neaktivnost v Sloveniji. 

IB revija 43 (1): 5–23. 

Špat, A. in K. Rihtar. 2012. Prostovoljstvo in medgeneracijska solidarnost na Celjskem. 

Celje: Medgeneracijski center. 



89 

Štuhec, I. J. 2010. Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na 

projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 

2006–2013«. Https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-44A74SYK/b015ab42-

4009-4eca-8e48-0110f5741524/PDF (28. 5. 2019). 

Štuhec, I. J. 2012. Medgeneracijska pravičnost. Bogoslovni vestnik 72 (3): 337–350. 

Tavčar, M. I. 2005. Skriti zaklad znanja: management ekspertnih organizacij. Koper: 

Fakulteta za management. 

Tsang, E. W. K. 1997. Organizational learning and the learning organization – a dichotomy 

between descriptive and prescriptive research. Human Relations 50 (1): 73–89. 

UKOM – Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje. 2011. Medgeneracijsko 

sodelovanje. Http://www.arhiv.evropa.ukom.gov.si/si/partnerstvo-med-slovenijo-in-

evropsko-komisijo/pretekli-projekti/medgeneracijsko-sodelovanje/ (4. 2. 2019). 

UMAR – Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. 2012. Ekonomski 

izzivi 2012. Http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/izzivi/2012/EI-

2012.pdf (15. 8. 2018). 

United Nations, General Assembly. 1990. Forty-fifth session. 45/106. Implementing of the 

international plan of action on ageing and related activities. 

Https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/106 (12. 10. 2018). 

Vanhuysse, P. 2013. Intergenerational justice in aging societies: a cross-national comparison 

of 29 OECD countries. Https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2309278 

(15. 4. 2019). 

Veingerl Čič, Ž. in S. Šarotar Žižek. 2016. Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu. 

V Novodobni izzivi družbe, ur. S. Kerec in T. Horvat, 233–245. Rakičan: RIS Dvorec. 

Vertot, N. 2008. Prebivalstvo Slovenije se stara – potrebno je medgeneracijsko sožitje. 

Https://www.stat.si/doc/pub/Staranje_prebivalstva_slo.pdf (12. 10. 2018). 

Vertot, N. 2010. Starejše prebivalstvo v Sloveniji. 

Http://www.stat.si/doc/StarejsePrebivalstvo.pdf (27. 4. 2018). 

Vrečer, N., E. Možina, M. Svetina, N. Žalec, P. Javrh in T. Ziherl. 2008. Izobraževanje in 

usposabljanje migrantov v Sloveniji. 

Https://arhiv.acs.si/porocila/Izobrazevanje_in_usposabljanje_migrantov_v_Sloveniji.pdf 

(18. 9. 2019). 

Vzajemna. 2007. Mentorstvo in coaching v podjetju – 2. del: Coaching. Ljubljana: Vzajemna. 

Wegge, J., F. Jungmann, S. Liebermann, M. Shemla, B. C. Ries, S. Diestel in K.-H. Schmidt. 

2012. What makes age diverse teams effective? Results from a six-year research 

program. Work 41 (supl. 1): 5145–5151. 

Wiig, K. M. 1997. Integrating intellectual capital and knowledge management. Long Range 

Planning 30 (3): 399–405. 

Zacher, H., D. T. A. M. Kooij in M. E. Beier. 2018. Active aging at work: contributing factors 

and implications for organizations. Organizational Dynamics 47 (1): 37–45. 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Uradni list RS, št. 21/2013. 

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD). Uradni list RS, št. 80/2010, 40/2012 – ZUJF, 21/2013, 

63/2013, 100/2013, 32/2014 – ZPDZC-1, 47/2015 – ZZSDT in 55/2017. 



90 

Zavod Zaposlise. 2019. Medgeneracijsko sodelovanje. Http://www.zavod-

zaposlise.si/medgeneracijsko-sodelovanje/ (20. 5. 2019). 

Zemke, R., C. Raines in B. Filipczak. 2000. Generations at work: managing the of veterans, 

boomers, xers, and nexters in your workplace. New York: Amacom. 

ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 2018. Strokovna izhodišča za leto 2019. 

Https://www.ess.gov.si/_files/11834/Strokovna_izhodisca_2019.pdf (25. 8. 2019). 

Zupančič, M. 2008. Aktivno staranje, sodobne kompetence in socialna vključenost. V Zbornik 

– 8. Festival za tretje življenjsko obdobje, ur. I. Krevl, 13–15. Ljubljana: Inštitut Hevreka. 

 



91 

PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik o medgeneracijskem sodelovanju za mlade 

Priloga 2 Anketni vprašalnik o medgeneracijskem sodelovanju za starejše 

Priloga 3 Dodatni rezultati empirične raziskave 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU ZA 

MLADE 

Spoštovani, 

demografski trendi v Evropi in tudi v Sloveniji kažejo, da se delež starejših v družbi povečuje. 

Delež starejših prebivalcev v populaciji se bo povečeval tudi v bodoče. Medgeneracijsko 

sodelovanje bo v prihodnosti zelo pomemben dejavnik sožitja med generacijami. 

Pred vami je anketa, s katero želimo spoznati, preveriti in ovrednotiti, kako ene generacije 

(mladi) vidijo druge generacije (srednje, starejše), kakšen je razhod med generacijami, kako 

spoznati soodvisnost generacij in medgeneracijsko sodelovanje. Prosimo, da na naraščajoči 

lestvici od 1 do 5 označite vašo trditev, kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa pomeni zelo drži. K 

izpolnjevanju anketnega vprašalnika, prosimo, pristopite odgovorno, odgovori naj izražajo 

vaše resnično mnenje. 

 

1. Spol 

 Ženski  Moški 

2. Starost 

Napiši samo število let: ______. 

3. Status 

 Dijak/-inja  Študent/-ka 

 Zaposlen/-a  Upokojenec/-ka 

 Drugo _______________________ 

4. Od kod prihajaš? 

 Mesto  Podeželje 

5. Označi, katere lastnosti veljajo za srednjo generacijo (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 ne 

drži, in do 5, ki zelo drži). 

Dojemljivi 1 2 3 4 5 

Sposobni 1 2 3 4 5 

Izkušeni 1 2 3 4 5 

Nič se jim ne da  1 2 3 4 5 

Preobremenjeni 1 2 3 4 5 

Imajo vizijo  1 2 3 4 5 

Družabni  1 2 3 4 5 
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Trmasti  1 2 3 4 5 

Predvidljivi  1 2 3 4 5 

Varčni  1 2 3 4 5 

Zagrenjeni  1 2 3 4 5 

Kritični  1 2 3 4 5 

Delovni  1 2 3 4 5 

Počasni  1 2 3 4 5 

Odgovorni  1 2 3 4 5 

Prezahtevni  1 2 3 4 5 

Svojeglavi  1 2 3 4 5 

Aktivisti  1 2 3 4 5 

6. Označi, katere lastnosti veljajo za starejšo generacijo (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 ne 

drži in 5, ki zelo drži). 

Dojemljivi 1 2 3 4 5 

Sposobni 1 2 3 4 5 

Izkušeni 1 2 3 4 5 

Nič se jim ne da  1 2 3 4 5 

Preobremenjeni 1 2 3 4 5 

Imajo vizijo  1 2 3 4 5 

Družabni  1 2 3 4 5 

Trmasti  1 2 3 4 5 

Predvidljivi  1 2 3 4 5 

Varčni  1 2 3 4 5 

Zagrenjeni  1 2 3 4 5 

Kritični  1 2 3 4 5 

Delovni  1 2 3 4 5 

Počasni  1 2 3 4 5 

Odgovorni  1 2 3 4 5 

Prezahtevni  1 2 3 4 5 

Svojeglavi  1 2 3 4 5 

Aktivisti  1 2 3 4 5 

7. Pri kateri starosti je človek star (izberite le en odgovor)? 

 50–55 let  60–65 let 

 70–75 let  80–85 let 

 90 ali več let  Nobeden od odgovorov ni ustrezen. 

Obrazloži to trditev! _____________________________________________________ 
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8. Označite trditve, s katerimi se strinjate (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 ne drži in 5 zelo 

drži) 

Izkušnje starejših so družbi koristne. 1 2 3 4 5 

Starejši pomagajo ohranjati tradicionalne vrednote. 1 2 3 4 5 

Starejši so pomemben vir duhovne podpore. 1 2 3 4 5 

Starejši onemogočajo spremembe v družbi. 1 2 3 4 5 

Starejši so neučinkoviti in potrata družbenih sredstev. 1 2 3 4 5 

Starejši so v breme družbi. 1 2 3 4 5 

Starejši mladim pogosto preprečujejo samouresničitev. 1 2 3 4 5 

Starejši ne znajo uporabljati tehnologije. 1 2 3 4 5 

9. Kako pogosto ste v stiku s starejšimi (izberite le en odgovor)? 

 Vsak dan  Enkrat na teden 

 Enkrat na mesec  Enkrat na leto 

 Le kadar moram biti, sicer me starejši ne zanimajo 

 Drugo (navedite): _____________________________________________________ 

10. Menim, da se starejši ljudje včasih počutijo nesrečni (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 ne 

drži in 5 zelo drži). 

Ker jih ljudje v bližini ne razumejo. 1 2 3 4 5 

Ker imajo drugi do njih negativen odnos. 1 2 3 4 5 

Ker je to, da so nesrečni, naravno stanje starejših ljudi. 1 2 3 4 5 

Zaradi različnih življenjskih izgub. 1 2 3 4 5 

Zaradi različnih bolezni. 1 2 3 4 5 

Ker so osamljeni. 1 2 3 4 5 

Zaradi pomanjkanja materialnih dobrin. 1 2 3 4 5 

Zaradi pomanjkanja družbenega statusa. 1 2 3 4 5 

Ker nimajo občutka, da so koristni. 1 2 3 4 5 

Drugo (navedite)      

11. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše za starejše (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 

ne drži in 5 zelo drži)? 

Gmotna podpora 1 2 3 4 5 

Komunikacija in razumevanje 1 2 3 4 5 

Družabne dejavnosti 1 2 3 4 5 

Prispevanje k družbi 1 2 3 4 5 

Podpora družine 1 2 3 4 5 

Možnosti izražanja 1 2 3 4 5 

Potrebam prilagojeno okolje 1 2 3 4 5 

Naučiti se uporabljati sodobne tehnologije 1 2 3 4 5 

Drugo (navedite)      
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12. Staranje povezujem s/z (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 ne drži in 5 zelo drži) 

Boleznimi, šibkim zdravjem in zdravili 1 2 3 4 5 

Počitkom, možnostjo za ukvarjanje z najljubšimi 

dejavnostmi 

1 2 3 4 5 

Nazadnjaštvom, zavračanjem novosti 1 2 3 4 5 

Osamljenostjo 1 2 3 4 5 

Spoštovanjem 1 2 3 4 5 

Smrtjo 1 2 3 4 5 

Modrostjo 1 2 3 4 5 

Težkim ekonomskim položajem 1 2 3 4 5 

Aktivno udeležbo v družbenem življenju 1 2 3 4 5 

Skrbjo glede prihodnosti 1 2 3 4 5 

13. Kako ocenjujete delo s starejšimi ljudmi (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 ne drži in 5 

zelo drži)? 

Menim, da je potrata sredstev. 1 2 3 4 5 

Pozitivno: menim, da je pomembna izkušnja. 1 2 3 4 5 

Menim, da spodbuja starejše, da sami rešujejo svoje 

probleme. 

1 2 3 4 5 

Menim, da je nepotrebno: prepozno je pomagati ljudem, 

ko so stari. 

1 2 3 4 5 

14. Koliko starejših, ki bi se radi naučili uporabljati sodobne tehnologije, poznate 

(izberite le en odgovor)? 

 Več kot 3  1–3  Nobenega 

15. Ali bi želeli več prostega časa preživeti v družbi starejših (izberite le en odgovor)? 

 Da  Ne  Zakaj (navedite) ____________ 

16. Ali prihaja kdaj do konfliktov v družbi s starejšimi (ovrednotite od 1 do 5, kjer 2 

pomeni ne drži in 5 zelo drži)? 

Da 1 2 3 4 5 

Ne 1 2 3 4 5 

Včasih 1 2 3 4 5 

Pogosto 1 2 3 4 5 

17. Ali menite, da živite v soodvisnosti od starejših (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 pomeni 

ne drži in 5 zelo drži)? 

Da, ker živimo pod isto streho. 1 2 3 4 5 

Da, ker imamo skupne interese. 1 2 3 4 5 

Ne, ker živimo oddaljeno. 1 2 3 4 5 

Ne, ker nimamo skupnih interesov. 1 2 3 4 5 
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18. Kje bi najraje želeli preživeti svoj prosti čas s starejšimi (ovrednotite od 1 do 5, kjer 

1 ne drži in 5 zelo drži)? 

Na sprehodu 1 2 3 4 5 

V domu 1 2 3 4 5 

Pri igranju družabnih iger 1 2 3 4 5 

Pri športnih dejavnostih 1 2 3 4 5 

Pri izobraževanju 1 2 3 4 5 

V gledališču ali v kinu 1 2 3 4 5 

Na dopustu 1 2 3 4 5 

Drugo (navedite)      

19. Ali poznaš katero od oblik medgeneracijskega sodelovanja? 

 Da  Ne 

 Če da, navedi katero _______________________________________________ 

20. Označi, v katerih primerih gre po tvojem mnenju za medgeneracijsko sodelovanje. 

 Mama in hči pri nakupovanju oblek 

 Učitelj in učenec pri pouku 

 30 in 50 let stara sodelavca v službi 

 21-letni animator in 12-letni otrok na kreativni delavnici v času počitnic 

 60- in 88-letni upokojenki na izletu 

21. Komu po tvojem mnenju koristi medgeneracijsko sodelovanje (označi od 1 do 5, kjer 

1 ne drži, 5 zelo drži)? 

Otrokom 1 2 3 4 5 

Mladim 1 2 3 4 5 

Srednji generaciji 1 2 3 4 5 

Starejši generaciji 1 2 3 4 5 

Politikom 1 2 3 4 5 

Znanstvenikom 1 2 3 4 5 

Družbi na splošno 1 2 3 4 5 

Nikomur od naštetih 1 2 3 4 5 

Drugo (navedite)      

22. Področja, ki bi po vašem mnenju bile najbolj primerne za medgeneracijsko 

sodelovanje (ovrednoti od 1 do 5, kjer 1 ne drži in 5 zelo drži): 

Izobraževanje 1 2 3 4 5 

Zdravje 1 2 3 4 5 

Sociala 1 2 3 4 5 

Športne dejavnosti 1 2 3 4 5 

Domoznanstvo 1 2 3 4 5 
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Kultura 1 2 3 4 5 

Praktične dejavnosti 1 2 3 4 5 

Drugo (navedite)      

23. Način, ki bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za medgeneracijsko sodelovanje 

(ovrednoti od 1 do 5, kjer 1 ne drži in 5 zelo drži): 

Osebno 1 2 3 4 5 

V družini 1 2 3 4 5 

V skupini 1 2 3 4 5 

Z znanci 1 2 3 4 5 

S sosedi 1 2 3 4 5 

V organizaciji 1 2 3 4 5 

V lokalni skupnosti 1 2 3 4 5 

Drugo (navedite)      

24. Čas (trajanje druženja), ki je po vašem mnenju najbolj primeren za 

medgeneracijsko druženje (ovrednoti od 1 do 5, kjer 1 ne drži in 5 zelo drži): 

Kratek 1 2 3 4 5 

Pogost 1 2 3 4 5 

Dolgotrajen 1 2 3 4 5 

25. Medgeneracijsko povezanost je po vašem mnenju treba vezati na vidik (ovrednoti od 

1 do 5, kjer 1 ne drži in 5 zelo drži): 

Na okoljski vidik 1 2 3 4 5 

Na ekonomski vidik 1 2 3 4 5 

Na družbeni vidik 1 2 3 4 5 

 

Zahvaljujemo se vam, da ste si vzeli čas za izpolnjevanje ankete. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK O MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU ZA 

STAREJŠE 

Spoštovani, 

demografski trendi v Evropi in tudi v Sloveniji kažejo, da se delež starejših v družbi povečuje. 

Delež starejših prebivalcev v populaciji se bo povečeval tudi v bodoče. Medgeneracijsko 

sodelovanje bo v prihodnosti zelo pomemben dejavnik sožitja med generacijami. 

Pred vami je anketa, s katero želimo spoznati, preveriti in ovrednotiti, kako ene generacije 

(mladi) vidimo druge generacije (srednje, starejše), kakšen je razhod med generacijami, kako 

spoznati soodvisnost generacij in medgeneracijsko sodelovanje. Prosimo, da na naraščajoči 

lestvici od 1 do 5 označite vašo trditev, kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa pomeni zelo drži. K 

izpolnjevanju anketnega vprašalnika, prosimo, pristopite odgovorno, odgovori naj izražajo 

vaše resnično mnenje. 

 

1. Spol 

 Ženski  Moški 

2. Starost 

Napiši samo število let: ______. 

3. Status 

 Zaposlen/-a  Upokojenec/-ka  Drugo 

4. Od kod prihajate? 

 Mesto  Podeželje 

5. Označite, katere lastnosti veljajo za mlade (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 ne drži in 5 

zelo drži). 

Dojemljivi 1 2 3 4 5 

Sposobni 1 2 3 4 5 

Nič se jim ne da  1 2 3 4 5 

Preobremenjeni 1 2 3 4 5 

Imajo vizijo  1 2 3 4 5 

Družabni  1 2 3 4 5 

Trmasti  1 2 3 4 5 

Predvidljivi  1 2 3 4 5 

Varčni  1 2 3 4 5 

Zagrenjeni  1 2 3 4 5 
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Kritični  1 2 3 4 5 

Delovni  1 2 3 4 5 

Počasni  1 2 3 4 5 

Odgovorni  1 2 3 4 5 

Prezahtevni  1 2 3 4 5 

Svojeglavi  1 2 3 4 5 

Aktivisti  1 2 3 4 5 

6. Označite, katere lastnosti veljajo za srednjo generacijo (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 

ne drži in 5 zelo drži). 

Dojemljivi 1 2 3 4 5 

Sposobni 1 2 3 4 5 

Izkušeni      

Nič se jim ne da  1 2 3 4 5 

Preobremenjeni 1 2 3 4 5 

Imajo vizijo  1 2 3 4 5 

Družabni  1 2 3 4 5 

Trmasti  1 2 3 4 5 

Predvidljivi  1 2 3 4 5 

Varčni  1 2 3 4 5 

Zagrenjeni  1 2 3 4 5 

Kritični  1 2 3 4 5 

Delovni  1 2 3 4 5 

Počasni  1 2 3 4 5 

Odgovorni  1 2 3 4 5 

Prezahtevni  1 2 3 4 5 

Svojeglavi  1 2 3 4 5 

Aktivisti  1 2 3 4 5 

7. Označite trditve, kaj menite o mladih. 

 Mladi so naša prihodnost.  

 Mladi radi prevzemajo tradicionalne vrednote starejših ljudi.  

 Mladi so pomemben vir duhovne podpore za starejše.  

 Mladi si za vsako ceno želijo sprememb. 

 Mladi izpodrivajo starejše s trga dela. 

 Mladi ne spoštujejo starejših.  

 Mladi se ne družijo s starejšimi. 

 Mladi učijo starejše uporabljati tehnologijo. 
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8. Kako pogosto ste v stiku z mladimi, vašimi otroci, vnuki ali sorodniki mlajše 

generacije (izberite le en odgovor)? 

 Vsak dan  Enkrat na teden 

 Enkrat na mesec  Enkrat na leto 

 Le kadar moram biti, sicer me starejši ne zanimajo 

 Drugo (navedite): _____________________________________________________ 

9. Menim, da se mladi včasih počutijo nesrečni (lahko več odgovorov): 

Ker jih ljudje v njihovi bližini ne razumejo. 1 2 3 4 5 

Ker imajo drugi do njih negativen odnos. 1 2 3 4 5 

Ker je to, da so nesrečni, naravno stanje starejših ljudi. 1 2 3 4 5 

Zaradi nesrečne ljubezni 1 2 3 4 5 

Zaradi negativnih vplivov množičnih občil. 1 2 3 4 5 

Ker so osamljeni. 1 2 3 4 5 

Zaradi brezposelnosti. 1 2 3 4 5 

Zaradi pomanjkanja materialnih dobrin. 1 2 3 4 5 

Zaradi pritiskov družbe, da bi morali biti uspešni in 

zadovoljni. 

1 2 3 4 5 

Drugo (navedite)      

10. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše za mlade (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 ne 

drži in 5 zelo drži)? 

Gmotna podpora 1 2 3 4 5 

Komunikacija in razumevanje 1 2 3 4 5 

Družabne dejavnosti 1 2 3 4 5 

Nadzor 1 2 3 4 5 

Podpora družine 1 2 3 4 5 

Možnosti izražanja 1 2 3 4 5 

Svoboda 1 2 3 4 5 

Drugo (navedite)      

11. Mlade povezujem s/z (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 ne drži in 5 zelo drži): 

Energijo, lepoto, zdravjem 1 2 3 4 5 

Sposobnostjo ukvarjanja z najljubšimi dejavnostmi 1 2 3 4 5 

Odprtostjo za nove ideje 1 2 3 4 5 

Željo po neodvisnosti 1 2 3 4 5 

Odvisnostjo od sodobnih tehnologij 1 2 3 4 5 

Škodljivimi razvadami (alkohol, droge, kajenje) 1 2 3 4 5 

Neresnostjo 1 2 3 4 5 

Težkim ekonomskim položajem 1 2 3 4 5 

Aktivno udeležbo v družbenem življenju 1 2 3 4 5 
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Negotovo prihodnostjo zaradi globalne krize      

12. Kako ocenjujete delo z mladimi? 

 Menim, da je potrata sredstev. 

 Menim, da je pomembna naložba. 

 Menim, da spodbuja mlade, da sami rešujejo svoje probleme. 

 Menim, da je nepotrebno, saj tudi starejšim nihče ne pomaga. 

13. Bi se lahko česa naučili od mladih? 

 Ne 

 Mogoče 

 Da (navedite, kaj): ______________________________________________________ 

14. Ali bi želeli več prostega časa preživeti v družbi mlajših? 

 Da  Ne 

 Navedite zakaj: _______________________________________________________ 

15. Ali prihaja kdaj do konfliktov v družbi z mladimi? 

 Da  Ne 

 Včasih  Pogosto 

16. Ali menite, da živite v soodvisnosti od mladih? 

 Da, ker živimo pod isto streho. 

 Da, ker imamo skupne interese. 

 Ne, ker živimo oddaljeno. 

 Ne, ker nimamo skupnih interesov. 

17. Kje bi najraje preživeli svoj prosti čas z mladimi? 

 Na sprehodu  V domu 

 Pri igranju družabnih iger  Pri športnih dejavnostih 

 Pri izobraževanju  V gledališču ali kinu 

 Na dopustu  Drugo (navedite): ________________________ 

18. Ali poznate katero izmed oblik medgeneracijskega sodelovanja? 

 Da  Ne 

 Če da, katero: _________________________________________________________ 
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19. Označite, v katerih primerih po vašem mnenju gre za medgeneracijsko sodelovanje. 

 Mama in hči pri nakupovanju obleke 

 Učitelj in učenec pri pouku 

 30 in 50 let stara sodelavca v službi 

 21-letni animator in 12-letni otrok na kreativni delavnici v času počitnic 

 60- in 88-letni upokojenki na izletu 

20. Komu po vašem mnenju koristi medgeneracijsko sodelovanje? 

 Otrokom  Mladim 

 Srednji generaciji  Starejši generaciji 

 Politikom  Znanstvenikom 

 Družbi na splošno  Nikomur od naštetih 

 Drugo (navedite): ______________________________________________________ 

21. Področja, ki bi po vašem mnenju bila najbolj primerna za medgeneracijsko 

sodelovanje (ovrednotite od 1 do 5, kjer 1 ne drži in 5 zelo drži). 

Izobraževanje 1 2 3 4 5 

Zdravje 1 2 3 4 5 

Sociala  1 2 3 4 5 

Športne dejavnosti 1 2 3 4 5 

Domoznanstvo 1 2 3 4 5 

Kultura 1 2 3 4 5 

Praktične dejavnosti 1 2 3 4 5 

Drugo (navedite)      

22. Način, ki bi bil po vašem mnenju najbolj primeren za medgeneracijsko sodelovanje 

(več odgovorov): 

 Osebno  V družini 

 V skupini  Z znanci 

 S sosedi  V organizaciji 

 V lokalni skupnosti  Drugo (navedite): ________________________ 

23. Čas (trajanje druženja), ki je po vašem mnenju najbolj primeren za 

medgeneracijsko druženje: 

 Kratek  Pogost  Dolgotrajen 

24. Prosimo, če napišete predlog za medgeneracijsko sodelovanje: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Zahvaljujemo se vam, da ste si vzeli čas za izpolnjevanje ankete. 
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DODATNI REZULTATI EMPIRIČNE RAZISKAVE 

Preglednica P1: Tabela za demografske podatke  

    Mlajša generacija Starejša generacija 

  f f % f f % 

Spol? Moški 16 17,6 38 37,6 

Ženski 75 82,4 63 62,4 

Skupaj 91 100,0 101 100,0 

Status? Dijak/-inja 13 14,3     

Študent/-ka 41 45,1   

Zaposlen/-a 28 30,8 11 11,0 

Upokojenec/-ka   79 79,0 

Drugo 3 3,3 10 10,0 

Brezposeln/-a 6 6,6   

Skupaj 91 100,0 100 100,0 

Iz kod prihajate? Mesto 43 47,3 63 62,4 

Podeželje 48 52,7 38 37,6 

Skupaj 91 100,0 101 100,0 

 

Slika 1: Histograma za spremenljivko starost 

 
 Mlajša generacija Starejša generacija 
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Preglednica P2: Pogled starejših na mlade – ocena vseh trditev 
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Mladi so naša prihodnost. 99 2 5 4,76 0,59 –2,615 6,665 

Mladi radi prevzemajo tradicionalne vrednote 

starejših ljudi. 

100 1 5 3,45 1,06 –0,363 –0,664 

Mladi so pomemben vir duhovne podpore za starejše. 99 2 5 3,78 1,06 –0,338 –1,103 

Mladi si za vsako ceno želijo sprememb. 100 2 5 4,39 0,74 –0,923 0,017 

Mladi izpodrivajo starejše iz trga dela. 100 1 5 2,49 1,10 0,472 –0,392 

Mladi ne spoštujejo starejših. 99 1 5 2,71 1,15 0,110 –0,928 

Mladi se ne družijo s starejšimi. 100 1 5 2,79 1,08 0,034 –0,626 

Mladi učijo starejše uporabljati tehnologijo. 100 1 5 4,12 0,89 –0,940 0,727 

 

Preglednica P3: Pogled mladih na starejše – ocena vseh trditev 
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Izkušnje starejših so družbi koristne. 91 2 5 4,09 0,77 –0,452 –0,329 

Starejši pomagajo ohranjati tradicionalne vrednote. 91 2 5 4,38 0,70 –0,892 0,399 

Starejši so pomemben vir duhovne podpore. 91 1 5 3,79 0,93 –0,343 –0,303 

Starejši onemogočajo spremembe v družbi. 90 1 5 2,87 1,17 0,222 –0,844 

Starejši so neučinkoviti in potrata družbenih sredstev. 91 1 5 1,87 0,90 0,738 0,110 

Starejši so breme v družbi. 91 1 4 1,76 0,90 0,971 0,033 

Starejši mladim pogosto preprečujejo 

samouresničitev. 

91 1 5 2,80 1,10 0,146 –0,616 

Starejši ne znajo uporabljati tehnologije. 91 1 5 3,34 0,98 –0,156 –0,254 
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Preglednica P4: Pozitivni pogled starejših na mlade - Korelacijski koeficienti – Dodatni 

rezultati analize zanesljivosti 
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Mladi radi prevzemajo tradicionalne vrednote 

starejših ljudi 

1,000 0,685 0,338 0,359 0,625 

Mladi so pomemben vir duhovne podpore za starejše 0,685 1,000 0,430 0,389 0,582 

Mladi si za vsako ceno želijo sprememb 0,338 0,430 1,000 0,270 0,738 

Mladi učijo starejše uporabljati tehnologijo 0,359 0,389 0,270 1,000 0,743 

 

Preglednica P5: Negativni pogled starejših na mlade - Korelacijski koeficienti – Dodatni 

rezultati analize zanesljivosti 
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Mladi izpodrivajo starejše iz trga dela 1,000 0,581 0,403 0,832 

Mladi ne spoštujejo starejših 0,581 1,000 0,715 0,575 

Mladi se ne družijo s starejšimi 0,403 0,715 1,000 0,735 
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Preglednica P6: Pozitivni pogled mladih na starejše - Korelacijski koeficienti – Dodatni 

rezultati analize zanesljivosti 

 

Iz
k

u
šn

je
 s

ta
re

jš
ih

 s
o

 d
ru

žb
i 

k
o

ri
st

n
e 

S
ta

re
jš

i 
p

o
m

ag
aj

o
 o

h
ra

n
ja

ti
 

tr
ad

ic
io

n
al

n
e 

v
re

d
n

o
te

 

S
ta

re
jš

i 
so

 p
o
m

em
b

en
 v

ir
 

d
u

h
o

v
n

e 
p

o
d

p
o
re

 

C
ro

n
b

ac
h

 a
lf

a,
 č

e 
b
ri

še
m

o
 

p
o

st
av

k
o
 

Izkušnje starejših so družbi koristne 1,000 0,600 0,354 0,558 

Starejši pomagajo ohranjati tradicionalne vrednote 0,600 1,000 0,402 0,516 

Starejši so pomemben vir duhovne podpore 0,354 0,402 1,000 0,748 

 

Preglednica P7: Negativni pogled mladih na starejše - Korelacijski koeficienti – Dodatni 

rezultati analize zanesljivosti 
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Starejši onemogočajo spremembe v družbi 1,000 0,347 0,290 0,448 0,274 0,749 

Starejši so neučinkoviti in potrata družbenih 

sredstev 

0,347 1,000 0,674 0,327 0,353 0,706 

Starejši so breme v družbi 0,290 0,674 1,000 0,450 0,409 0,691 

Starejši mladim pogosto preprečujejo 

samouresničitev 

0,448 0,327 0,450 1,000 0,416 0,703 

Starejši ne znajo uporabljati tehnologije 0,274 0,353 0,409 0,416 1,000 0,733 
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Preglednica P8: Staranje povezujem z… (Mlajša generacija) 

 f f % 

Boleznimi, šibkim zdravjem in zdravili  ni izbran 32 35,2% 

izbran 59 64,8% 

Počitkom, možnostjo za ukvarjanje z najljubšimi 

dejavnostmi  

ni izbran 51 56,0% 

izbran 40 44,0% 

Nazadnjaštvom, zavračanjem novosti  ni izbran 80 87,9% 

izbran 11 12,1% 

Osamljenostjo  ni izbran 54 59,3% 

izbran 37 40,7% 

Spoštovanjem  ni izbran 53 58,2% 

izbran 38 41,8% 

Smrtjo  ni izbran 63 69,2% 

izbran 28 30,8% 

Modrostjo  ni izbran 44 48,4% 

izbran 47 51,6% 

Težkim ekonomski položajem ni izbran 77 84,6% 

izbran 14 15,4% 

Aktivno udeležbo v družbenem življenju  ni izbran 77 84,6% 

izbran 14 15,4% 

Skrbjo glede prihodnosti  ni izbran 76 83,5% 

izbran 15 16,5% 

 



Priloga 3 

 

Preglednica P9: Mlade povezujem z… (Starejša generacija) 

 f f % 

Energijo, lepoto, zdravjem ni izbran 25 25,0% 

izbran 75 75,0% 

Sposobnostjo ukvarjanja z najljubšimi dejavnostmi ni izbran 63 63,0% 

izbran 37 37,0% 

Odprtostjo za nove ideje ni izbran 37 37,0% 

izbran 63 63,0% 

Željo po neodvisnosti ni izbran 37 37,0% 

izbran 63 63,0% 

Odvisnostjo od sodobnih tehnologij ni izbran 51 51,0% 

izbran 49 49,0% 

Škodljivimi razvadami (alkohol, droge, kajenje) ni izbran 87 87,0% 

izbran 13 13,0% 

Neresnostjo ni izbran 91 91,0% 

izbran 9 9,0% 

Težkim ekonomskih položajem ni izbran 48 48,0% 

izbran 52 52,0% 

Aktivno udeležbo v družbenem življenju ni izbran 51 51,0% 

izbran 49 49,0% 

 

Preglednica P10: Področja, ki bi bila najbolj primerna za medgeneracijsko sodelovanje 

(mlajša in starejša generacija) 
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Mlajša 

generacij
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Izobraževanje 91 1 5 4,00 0,87 –0,727 0,559 

Zdravje 91 1 5 3,80 1,01 –0,703 0,266 

Sociala 91 1 5 3,74 0,92 –0,243 –0,337 

Športne dejavnosti 89 1 5 3,19 0,98 –0,020 –0,395 

Domoznanstvo 90 1 5 3,58 0,94 –0,231 –0,034 

Kultura 91 2 5 4,12 0,70 –0,571 0,599 

Praktične dejavnosti 91 2 5 3,98 0,83 –0,317 –0,686 

Starejša 

generacij

a 

Izobraževanje 101 2 5 4,36 0,88 –1,220 0,566 

Zdravje 99 1 5 4,23 0,87 –1,048 0,973 

Sociala 97 2 5 4,51 0,69 –1,259 1,007 

Športne dejavnosti 92 1 5 3,80 1,01 –0,318 –0,738 

Domoznanstvo 91 2 5 3,62 0,92 –0,128 –0,765 

Kultura 94 2 5 3,93 0,95 –0,382 –0,914 

Praktične dejavnosti 98 2 5 4,38 0,75 –1,049 0,595 

 



Priloga 3 

 

Preglednica P11: Način, ki je najbolj primeren za medgeneracijsko sodelovanje (mlajša in 

starejša generacija) 

 

Skupina 

Mlajša generacija Starejša generacija Skupaj 

f f % f f % f f % 

Osebno ni izbran 45 49,5 % 72 72,0 % 117 61,3 % 

izbran 46 50,5 % 28 28,0 % 74 38,7 % 

 V družini ni izbran 49 53,8 % 45 45,0 % 94 49,2 % 

izbran 42 46,2 % 55 55,0 % 97 50,8 % 

V skupini ni izbran 40 44,0 % 57 57,0 % 97 50,8 % 

izbran 51 56,0 % 43 43,0 % 94 49,2 % 

Z znanci ni izbran 64 70,3 % 76 76,0 % 140 73,3 % 

izbran 27 29,7 % 24 24,0 % 51 26,7 % 

S sosedi ni izbran 61 67,0 % 57 57,0 % 118 61,8 % 

izbran 30 33,0 % 43 43,0 % 73 38,2 % 

V organizaciji ni izbran 48 52,7 % 46 46,0 % 94 49,2 % 

izbran 43 47,3 % 54 54,0 %  97 50,8 % 

V lokalni 

skupnosti 

ni izbran 38 41,8 % 39 39,0 % 77 40,3 % 

izbran 53 58,2 % 61 61,0 % 114 59,7 % 

Drugo ni izbran 89 97,8 % 99 99,0 % 188 98,4 % 

izbran 2 2,2 % 1 1,0 % 3 1,6 % 

 



Priloga 3 

 

Preglednica P12: Komu najbolj koristi medgeneracijsko sodelovanje (mlajša in starejša 

generacija) 

 

Skupina 

Mlajša generacija Starejša generacija Total 

f f % f f % f f % 

Otrokom 
ni izbran 51 56,0 % 64 64,0 % 115 60,2 % 

izbran 40 44,0 % 36 36,0 % 76 39,8 % 

Mladim 
ni izbran 28 30,8 % 53 53,0 % 81 42,4 % 

izbran 63 69,2 %  47 47,0 % 110 57,6 % 

Srednji 

generaciji 

ni izbran 52 57,1 % 61 61,0 % 113 59,2 % 

izbran 39 42,9 % 39 39,0 % 78 40,8 % 

Starejši 

generaciji 

ni izbran 41 45,1 % 30 30,0 % 71 37,2 % 

izbran 50 54,9 % 70 70,0 % 120 62,8 % 

Politikom 
ni izbran 82 90,1 % 99 99,0 % 181 94,8 % 

izbran 9 9,9 % 1 1,0 % 10 5,2 % 

Znanstvenikom 
ni izbran 82 90,1 % 96 96,0 % 178 93,2 % 

izbran 9 9,9 % 4 4,0 % 13 6,8 % 

Družbi na 

splošno 

ni izbran 35 38,5 % 25 25,0 %  60 31,4 % 

izbran 56 61,5 % 75 75,0 % 131 68,6 % 

Nikomur od 

naštetih 

ni izbran 90 98,9 % 100 100,0 %  190 99,5 % 

izbran 1 1,1 % 0 0,0% 1 0,5 % 

Drugo 
ni izbran 88 96,7 % 99 99,0 % 187 97,9 % 

izbran 3 3,3 % 1 1,0 % 4 2,1 % 

 


