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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava, predstavlja in analizira generaciji x in y ter njuno 

medsebojno komuniciranje in sodelovanje na delovnem mestu. V teoretičnem delu predstavimo 

poslovno komuniciranje, njegove lastnosti ter generaciji x in y, kako se ti usklajujeta in 

dopolnjujeta na delovnih mestih ter kako sprejemata in sodelujeta druga z drugo. Empirični del 

smo opravljali med zaposlenimi v Komunalnem podjetju Velenje, kjer smo se predvsem 

posvetili medgeneracijskemu komuniciranju in sodelovanju delavcev ter njihovim konflik tom 

na delovnem mestu. Podatke, ki smo jih zbrali z anketnim vprašalnikom, smo analizira l i,  

rezultate predstavili in jih grafično prikazali. Na podlagi izvedene raziskave smo ugotovili, da 

imajo zaposleni različnih generacij v podjetju kljub konfliktom, ki so prisotni, dobro 

medsebojno komunikacijo. Pripadniki mlajše, y generacije posvetijo več časa izobraževanju o 

poslovnem komuniciranju.  

Ključne besede: generacija x in y, komuniciranje, sodelovanje, delovno mesto, konflikti.  

 

ABSTRACT 

 
The final project assignment deals with, presents and analyzes the x and y generations and their 

interrelated communication and collaboration in the workplace. In the theoretical part, we 

present business communication, its characteristics and the generations x and y, how they 

coordinate and complement each other in the workplace and how they accept and cooperate 

with each other. The empirical part was carried out among the employees of the Velenje Utility 

Company, where we focused primarily on the intergenerational communication and on the 

cooperation of workers and their conflicts in the workplace. The data collected through the 

questionnaire were analyzed, the results were presented and graphically shown. Based on the 

conducted research, we found that employees of different generations in the company have 

good communication with each other despite the conflicts that are present. Members of the 

younger y generation spend more time for the business communication education. 

Key words: generation x and y, communication, collaboration, workplace, conflicts. 
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1    UVOD 

Komunikacija nam v vsakdanjem življenju omogoča preživeti v različnem okolju in situacijah 

s pomočjo informacij, ki jih prejemamo in dajemo. Gre za najzahtevnejšo in hkrati za 

neizogibno dejavnost. S pomočjo komuniciranja človek spoznava samega sebe, druge ljudi ter 

svet, v katerem živi. Omogoča nam vzpostavljanje, izboljšanje in vzdrževanje medosebnih 

odnosov. Kljub temu, da je veščina komuniciranja najpomembnejša med ljudmi, se je le redko 

načrtno učimo. Komunikacijska dejanja so v večini izidi naših misli, mnenj in izrečenih stališč.  

 

1.1  Opredelitev izhodiščnega problema 

Definicije komuniciranja ni enostavno podati, saj avtorji različno opredeljujejo ta proces. Ena 

izmed definicij pravi, da je »komuniciranje dinamičen interakcijski proces, ki je sestavljen iz 

organiziranih, namernih dejanj in doživljajev udeležencev komunikacijske situacije. « 

(Finnegan 2002, 17). Potrebe posameznika po komunikaciji se med seboj razlikujejo. 

V podjetjih je učinkovito komuniciranje eden glavnih pogojev za uspešnost, zato je dobro, če 

poznamo svoje zaposlene, saj so med njimi pripadniki različnih generacij z različnimi 

vrednotami, pričakovanji in komunikacijskimi stili. Podjetje skrbi za angažiranost ljudi, saj brez 

njih ni rezultatov, brez rezultatov pa ni organizacije. Potrebno se je vprašati, kako obdržati 

organizacijo skupaj, poskrbeti za večjo angažiranost in motivacijo ljudi. Priporočljivo je, da se 

pri delu z različnimi generacijami poiščejo skupne točke ter upoštevajo razlike. Pripadniki ene 

od generacij so lahko zelo predani svojemu podjetju, medtem ko si drugi želijo predvsem redne 

plače.  

V zaključni projektni nalogi se posvečamo obravnavi x in y generacij. V današnjem času sta ti 

namreč v organizacijah najštevilčnejši. Izzivi, s katerimi se vodje podjetij srečujejo, so, kako 

med njimi ustvariti pozitivno energijo, spodbuditi uspešno sodelovanje in učinkovito 

poslušanje. Kljub veliki starostni razliki in drugačnemu pogledu na svet, je sodelovanje 

različnih generacij ključ do uspeha.  

Generacijo x, rojeno med letoma 1961-1980, predstavljajo ljudje, ki so odraščali v šestdesetih 

in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki je bilo obdobje velike ekonomske negotovost i, 

gospodarske recesije v zgodnjih osemdesetih ter visoke stopnje brezposelnosti in inflacije v 

devetdesetih (Lyons 2005).  

Generacijo y, rojeno med letoma 1981-2000 predstavljajo ljudje, ki veljajo za mlajšo generacijo 

na trgu delovne sile. Že od otroštva so doživljali razvoj informacijsko komunikacijske 

tehnologije, zato veljajo za najbolj izobraženo generacijo vseh časov.  
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Starejša generacija se mora zavedati, da mlajši zaposleni v podjetje prinesejo veliko novega in 

svežega znanja, nove ideje, ki temeljijo na sodobnem svetu. Medtem pa mlajši od starejših 

prevzemajo utečene navade in postopke, ki veljajo v podjetju. Tako se v organizacijah znanje 

zaposlenih nadgrajuje,  izboljšujejo se tudi medsebojni odnosi.  

Poznavanje značilnosti različnih generacij v organizaciji predpostavlja, da imata tako 

generacija x kot generacija y podobne cilje, a z drugačnim pogledom na stvari, z drugačnim 

načinom razmišljanja, z različnimi komunikacijskimi navadami ter delovnimi slogi. 

 

1.2  Namen in cilji 

Z zaključno projektno nalogo smo preučili vlogo starejše kot tudi mlajše generacije zaposlenih 

v podjetju, njune vrednote in prepričanja ter načine uspešnega komuniciranja med generacijama 

v organizaciji.  

Cilji: 

 S pomočjo strokovne literature opredeliti poslovno komuniciranje in prikazati pome n 

uspešnega komuniciranja v organizaciji. 

 S pomočjo strokovne literature opredeliti generacije, prikazati razlike med generacijama x 

in y ter predstaviti uspešno medgeneracijsko komuniciranje kot pogoj za uspešnost 

organizacije. 

 Zasnovati in izpeljati kvantitativno raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika o 

medgeneracijskem komuniciranju in sodelovanju na delovnem mestu.  

 

1.3  Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri pisanju teoretičnega dela smo se osredotočili na strokovno literaturo tako domačih kot tudi 

tujih avtorjev. V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja s pomočjo 

anketnega vprašalnika. Anketiranje je potekalo na vzorcu 51 naključno izbranih delavcev, ki so 

zaposleni v Komunalnem podjetju Velenje. V prvem delu vprašalnika smo pridobili 

demografske podatke anketiranih. Nato smo se osredotočili na odnose med mlajšo in starejšo 

generacijo zaposlenih ter njihovo medsebojno komuniciranje. V programu Excel smo uredili 

pridobljene podatke, jih analizirali, zapisane rezultate tudi grafično predstavili. 

 

1.4    Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Danes je uspešno poslovanje podjetja odvisno tudi od učinkovitega medgeneracijskega 

komuniciranje, zato smo se odločili za raziskavo tega področja. Predpostavljali smo, da bomo 

imeli za to področje na voljo dovolj tako domače kot tuje literature ter dovolj podatkov za 

raziskavo, ki smo jih prejeli od anketirancev.  
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Predpostavljali smo tudi, da bodo anketiranci pri izpolnjevanju ankete podajali iskrene in 

resnične odgovore. Omejitve bi lahko nastale pri naboru anketirancev, saj v podjetju prevladuje 

starejša generacija. Rezultatov raziskave seveda ni mogoče posploševati, saj je raziskava 

izpeljana le na manjšem, nereprezentativnem vzorcu.   
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2     POSLOVNO KOMUNICIRANJE 

 

Komunikacija je dejavnost, ki je pomembna tako na vseh področjih življenja kot tudi v 

poslovnem svetu. Velik del svojega časa preživimo na delovnem mestu, kjer smo prisiljeni 

komunicirati z zaposlenimi ter z njimi vzpostavljati medosebne odnose. S pomočjo poslovnega 

komuniciranja vsi člani organizacije postavljajo in dosegajo cilje organizacije ter tako 

omogočajo uspešno in učinkovito delovanje organizacije (Brečko, 2008). Poslovno 

komuniciranje poteka: 

 navzven iz organizacije v zunanje okolje, kot je komuniciranje z odjemalci in dobavitelji, s 

konkurenti, oblastmi itd., 

 znotraj organizacije  med ravnmi organizacije, med deli organizacije in med funkcijami 

organizacije. 

 

 

Slika 1: Smeri poslovnega komuniciranja 

 Vir: Možina 2004, 16. 

Sestavni del poslovnega komuniciranja so pošiljatelji in prejemniki, ki med seboj sodelujejo ter 

komunicirajo v organizacijah in med organizacijami. Za doseganje ciljev organizacije morajo 

vsi udeleženci med seboj uspešno sodelovati, se sporazumevati, sporočati in odgovarjati, 

skratka – komunicirati. To še ne pomeni, da vsakdo, ki deluje v organizaciji, obvlada veščine 

komuniciranja.  
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Brez složnega sodelovanja strokovno znanje in osebna nadarjenost ne zadostujeta. Kar povezuje 

udeležence v organizaciji in med organizacijami, je prav poslovno komuniciranje, ki deluje kot 

temeljno tkivo (Možina 2004, 17-18). 

Če samo poslovno komuniciranje daje več izidov in rezultatov, kot je porabljenih sredstev 

organizacije oziroma, če so bili zastavljeni cilji doseženi ob čim manjši porabi sredstev, pomeni, 

da je komuniciranje učinkovito. Za izide uspešne komunikacije upoštevamo:  

 večjo informiranost, 

 spremembo stališč, 

 poročilo, ki je bilo sestavljeno v krajšem času z manj stroški, 

 manjšo uporabo časa za komuniciranje v skupini, 

 večjo odzivnost pri prejemnikih sporočil, 

 večjo prepričljivost sporočil, itd. 

 

Učinkovitost lahko presojamo na osnovi (Možina 2004): 

 ekonomičnosti, ki pokaže skupne stroške organizacije za opravljeno komuniciranje, 

 produktivnosti, ki pove, koliko je prispeval vsak udeleženec komuniciranja. 

 

2.1   Medgeneracijsko komuniciranje 

Podjetja se vedno pogosteje srečujejo z izzivi medgeneracijske komunikacije. Zaradi prisotne 

različne starostne strukture zaposlenih mora organizacija uspešno koordinirat i, nadzirati in 

usmerjati vso to raznolikost, saj s tem zagotovijo uspešno doseganje vseh zastavljenih strateških 

ciljev. Če podjetje ne poskrbi za dobre medgeneracijske odnose, to lahko pripelje do konfliktov 

med zaposlenimi.  

Vse medgeneracijsko znanje in učenje se začne pri vzgoji.  Ključni posamezniki za dobre 

odnose in stabilnost na delovnem mestu so tisti, ki so v obdobju odraščanja imeli večinoma  

pozitivno interakcijo z različnimi generacijami ter se od njih učili, jim predajali znanje ter imeli 

dober medgeneracijski dialog skupaj z vseživljenjskim učenjem.  

Glavno vprašanje, ki se postavlja je, kako različne generacije uspešno sodelujejo med seboj, 

kakšen vpliv imajo predhodno pridobljene izkušnje, izobraževanja in vseživljenjsko učenje.  

Giancola (2006) v svoji raziskavi ugotavlja, da lahko na delovnem mestu hitro pride do 

medgeneracijskih konfliktov, saj je sodobna delovna sila manj usposobljena, veliko bolj 

globalno ter informacijsko pismeno usmerjena, avtonomna in diverzificirana. Danes srečujemo 

4 različne generacije, ki delajo skupaj. 

 

 



6 

Te generacije so: 

 baby boomer, letniki rojstva 1943-1960, 

 generacija x, letniki rojstva 1861-1980, 

 generacija y, letniki rojstva 1981- 2000, 

 generacija z, letniki rojstva 2001-2010. 

 

2.2   Orodja za medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu 

 

Različni pristopi se razvijajo in vzpostavljajo za prenos spretnosti, znanja in izkušenj med 

zaposlenimi. V literaturi in praksi najdemo naslednja orodja za medgeneracijsko sodelovanje 

na delovnem mestu (Pavlin 2012, 29): 

 mentorske sheme, 

 medgeneracijski management, 

 coaching, 

 medgeneracijsko učenje. 

Mentorske sheme 

Med generacijami zaposlenih v podjetjih predstavljajo mentorske sheme učinkovit prenos 

znanja, saj gre za mentorstvo, ki velja za najbolj naraven proces prenosa izkušenj in znanja s 

starejše na mlajšo generacijo, od bolj izkušenih na manj izkušene. Različni sodelavci sestavljajo 

najboljši tim, torej se kakovost opazi v raznolikosti. Mentorske sheme so najučinkovitejš i 

integriran učni proces, saj njihov koncept temelji na metodi mentorstva, pomoči ene osebe 

drugi. S tem spodbudi medgeneracijsko sodelovanje in dialog (Pavlin 2012, 31). 

 

Medgeneracijski management  

Medgeneracijski management koordinira, nadzoruje in usmerja raznolikost, ki je posledica 

različnih starostnih skupin zaposlenih. Njegov namen je uspešno doseganje strateških ciljev. 

Razlike med generacijami so opazne predvsem pri komunikacijskem slogu, odnosu do dela, 

avtoriteti, delovni etiki, razumevanju timskega dela ter pri poznavanju tehnologije. Proces 

medgeneracijskega managementa sestavljajo naslednji koraki: 

 izpostavljanje razlikam,   

 doživetje, 

 znanje, 

 razumevanje, 

 sprejemanje razlik, 

 spoštovanje teh razlik, 

 prilagajanje odnosa, 

 uspešna interakcija. 
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Da je medgeneracijski management učinkovit, potrebuje podporo vodilnih menedžerjev in 

usposobljenost vseh zaposlenih in odgovornih v organizaciji ter miselnost, da je uspešnost 

zaposlenih odvisna od njihovih sposobnosti, ne pa od starosti (Pavlin 2012, 35-37).  

Coaching 

Gre za enega od najučinkovitejših načinov za doseganje potrebnih sprememb v načinu 

razmišljanja in obnašanja ljudi v organizacijah. To doseže coach s posebnimi tehnikami s 

pomočjo miselnega procesa. S tem orodjem zaposleni v organizaciji spoznavajo 

posameznikove potrebe, ki vodijo k povečanju učinkovitosti na področju medgeneracijskega 

sodelovanja in komuniciranja (Pavlin 2012, 33-34).  

Medgeneracijsko učenje 

To orodje temelji na izobraževanju o drugih generacijah na delovnem mestu s pomočjo drugih 

generacij. Gre za pretok znanja iz ene generacije na drugo. 

Medgeneracijsko učenje poteka na naslednjih ravneh (Hlebec 2013, 54-55): 

 Učenje o drugih starostnih skupinah in njihovem življenju brez stika s to starostno skupino 

(npr. razstave, makete, …). 

 Oddaljeno zaznavanje druge starostne skupine preko videoposnetkov ali dopisovanja. 

Torej gre za neposredno izmenjavo. 

 Srečevanje z drugimi različnimi generacijami, ki so po navadi enkratne narave in se ta 

srečanja ne ponovijo. 

 Letne in periodične dejavnosti, ki so organizirane enkrat ali večkrat letno (npr. rojstni dan, 

materinski dan, dan žena, …). 

 Demonstracijski projekt, ki vključujejo stalne dejavnosti na poskusni ravni. Njihova 

intenzivnost je odvisna od projektnih ciljev. 

 Trajajoči medgeneracijski programi, ki temeljijo na demonstracijskih projektih. Njihova 

naloga je biti uspešno vpeljan v program rednih dejavnosti. 

 Medgeneracijsko sodelovanje, opora in komunikacija, ki so odvisni od skupnosti. 

 

2.3  Interno komuniciranje 

Interno komuniciranje je »sistematičen način komuniciranja med zaposlenimi v organizaciji in 

je v funkciji upravljanja in vodenja organizacije.« (Mumel 2008, 154) 

Ustrezno interno komuniciranje je nujno, da se doseže pri zaposlenih želeno, visoko podporo 

podjetju in njegovim ciljem. Ključ za uspešno in učinkovito delo je v informiranosti in v 

hierarhiji, razumevanju ciljev organizacije ter v izpolnjevanju teh ciljev (Kitchen 1997, 80). 

Interno komuniciranje se v organizacijah uporablja kot orodje za upravljanje vseh  procesov 

podjetja. S to vrsto komuniciranja lažje dosegajo cilje organizacije, saj vodstvo skozi proces 
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internega komuniciranja pomaga zaposlenim razumeti, kako se posluje z družbami, seznanja z 

načrti, politiko in cilji organizacije. V podjetju ta vrsta komuniciranja poteka predvsem med 

sodelavci (npr. premori za kavo, razne ekskurzije in izleti, sprejem pri direktorju, posveti 

sodelavcev, …). Zato ima veliko odgovornost prav tisti, ki vodi ali usmerja poslovno 

komunikacijo in zelo dobro pozna vse udeležence, saj je potrebno interno komunikac ijo 

prilagoditi vsem, ki so vpleteni v komunikacijski proces. Ne gre le za poznavanje njihovih 

delovnih nalog in zadolžitev, temveč njihovega načina razmišljanja in sprejemanja informac ij, 

poznavanje njihovega intelektualnega ozadja ter mnenja (Mumel 2008, 46-47).  

Če v podjetju ne poskrbijo za dobro interno komuniciranje, se lahko posledice opazijo na 

nezadovoljnih zaposlenih, ki se navzven pogosto kaže kot povečana odsotnost z dela, kot nižja 

produktivnost, v slabši kakovosti izdelkov in poslovnih odločitev ali kot nezainteresiranost za 

koristne predloge.  
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3     GENERACIJA X IN GENERACIJA Y 

Mannheim generacije opredeli kot skupine posameznikov, ki so rojeni in vzgojeni v enakem 

zgodovinskem in družbenem kontekstu in si delijo podobno mišljenje, med njimi se ustvarjajo 

aktualne socialne in duhovne interakcije in imajo tudi skupen sistem predelave doživljajev in 

izkustev (Vincent, 2005). Generacija x in y sta generaciji, ki sta trenutno  najštevilčnejši na trgu 

dela. Njuno najboljše sodelovanje dosežemo, kadar so v podjetju oblikovane homogene skupine 

in medgeneracijski timi. Uspešno delovanje organizacije pogojuje ena izmed vitalnih 

komponent – medsebojna komunikacija. Večina raziskav kaže, da nam poznavanje različnih 

načinov komuniciranja omogoča učinkovitejšo komunikacijo z različnimi generacijami ter s 

tem zmanjšanje števila medsebojnih konfliktov. Način komuniciranja z drugimi izhaja iz 

lastnega generacijskega ozadja.  

 

3.1  Generacija x, rojena v obdobju 1961 – 1980 

 

Generacija x prisega na kakovostno življenje, radi se dokazujejo, sodelujejo pri nalogah, pri 

katerih se lahko še česa naučijo in želijo večjo avtonomijo pri delu. Privlačijo jih simultane 

naloge in projekti, kjer imajo možnost, da sami odločajo. Ne marajo odrejanja z besedami 

»moraš, nujno, takoj«. Za svoje delo pričakujejo osebno pohvalo in povratno informac ijo. 

Kritika in spodbuda je zanje veliko pomembnejša kot pri drugih generacijah. Že malo svobode 

pri generaciji X ustvarja veliko zadovoljstvo. V slovenski raziskavi so prišli do ugotovitev, da 

so pripadniki generacije X najbolj notranje motivirani za delo (Brečko 2008), če: 

 imajo možnost samostojnega dela in odločanja, 

 jih nadrejeni pohvalijo in 

 je njihovo delo dovolj izzivno. 

Motivacijska sporočila so: »skupaj bova določila cilje, pot do cilja prepuščam tebi, kar naredi 

po svoje, pri tvojem delu ni veliko pravil, lahko si jih določiš sam«.  

 

3.2  Generacija y, rojena v obdobju 1981 – 2000 

Strokovnjak za generacijo y, Eric Chester (2009, 36) pravi: »od prejšnjih generacij se 

razlikujejo predvsem po štirih temeljnih družbenih spremembah, ki so vplivale na njihovo 

življenje. Življenje je zanje kot »samopostrežni bife«, ki ponuja neomejene možnosti, malo 

pravil in sistem »naknadnega plačila po porabi«. Druga sprememba je potreba po izražanju 

samega sebe. Odraščali so ob resničnostnih šovih, kjer se ne kažejo delovne vrednote. Pri 

slavnih osebah je pomembna nagrada, spoštovanje, ker so prepričani, da se spoštujejo ljudje, ki 

imajo moč. Do tretje spremembe pa je prišlo zaradi izkušenj z video igrami.  Napredujejo drzni, 

hitri, pogumni, ki razmišljajo vnaprej in strateško.  
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Četrta sprememba je delo, ki ga opravijo samo za korist, da dobijo, kar želijo. Posledično je 

tudi trud, ki ga vložijo, minimalen. Življenjska filozofija generacije y je, da je v življenju 

zmagovalec tisti, ki iztrži več, kot je sam vložil, da doseže maksimalne rezultate z minimalnim 

trudom«. 

Motivacijska sporočila so: »v našem podjetju boste imeli obilo priložnosti sodelovanja s 

kreativnimi sodelavci, zelo cenimo vaše mnenje, prav vi lahko pomagate spremeniti podjetje« 

(Chester 2009, 36-37). 

 

3.3  Vrednote in lastnosti x in y generacij 

Preglednica 1: Vrednote generacije x in y 

Vrednote generacije x Vrednote generacije y 

globalno mišljenje državljanska dolžnost 

raznolikost optimizem 

zabava družabnost 

uravnoteženost samozavest 

tehnološka pismenost dosežki 

zanašanje nase raznolikost 

neformalnost 

 

moralnost 

 

Tako generacija x kot generacija y velik pomen pripisujeta želji po menjavi službe, zadovoljstvu 

z delom ter predvsem s plačilom. Pri generaciji y imata posebno mesto napredovanje in razvoj 

kariere. Zelo ceni tudi zadovoljstvo in varnost zaposlitve. Od časovnega konteksta oziroma 

družbenih razmerij so odvisna vrednotenja različnega dela in delovnega mesta. Zato so danes 

mladi, ki začenjajo svojo kariero, bolj kot vse druge generacije zadovoljni s priložnostjo do 

različnih delovnih mest, saj danes največ štejejo izkušnje.  
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Preglednica 2: Lastnosti generacije x in y 

Lastnosti generacije x Lastnosti generacije y 

avtoriteto izzivajo in jo kršijo zelo sposobni, nimajo delovnih navad in 

discipline 

so najbolj izobraženi vsem povedo, kar mislijo 

radi imajo izzive želja po hitrem napredovanju 

delajo samostojno obvladajo računalniško tehnologijo 

ne zaupajo organizaciji skrbijo za svoje telo in zdravje 

svoj čas posvetijo družini in prijateljem 

 

kupce obravnavajo kot prijatelje 

 

Za obe generaciji je značilno delo z računalniki. Dogodki kot so kriminal, visoka brezposelnost, 

nevarne bolezni (npr. aids), ekološke katastrofe in igre politike so povzročili veliko stresa, 

nezaupanja, obupanosti pri ljudeh. Problem obvladovanja komunikacijskih veščin ter 

konstruktivnega reševanja konfliktov sta še posebej opažena pri generaciji y, saj so odraščali v 

popolnoma drugačni družbi od generacije x. Izstopajo pa pri obvladanju tehnologije, za kar so 

skoraj nepogrešljivi v organizacijah. 

Za vsakega posameznika, ki je zaposlen v organizaciji, so ključna motivacijska orodja, ki 

poskrbijo za njegovo uspešno prihodnost na delovnem mestu. Veliko pozornosti pa moramo 

nameniti usposabljanju vodij za uspešnejše prilagajanje vsakodnevnim spremembam in 

novostim pri doseganju skupnih ciljev organizacije. 

 

3.4  Komuniciranje z generacijama x in y v poslovnem svetu 

Ena izmed glavnih komponent uspešnega delovanja organizacije je medsebojna komunikac ija. 

Raziskava Lee Hecht Harrison (Mlakar 2016, 6) je pokazala, da več kot 60 % delodajalcev 

zaznava napetosti med različnimi generacijami zaposlenih, ki je posledica različnih 

zgodovinskih izkušenj in stališč. Generacija x je odraščala v svetu televizije in video igric, 

generacija y pa poleg tega še v svetu interneta. Zato je lahko velika težava v poslovnem svetu 

prav medsebojno komuniciranje (Mlakar 2016, 3-16).  
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Ameriška nacionalna raziskava (American Hospital Association 2014) o »zdravju« kaže: 40 % 

posameznikov iz generacije y meni, da bi morali v službi napredovati vsaki 2 leti, ne glede na 

njihovo delovno uspešnost. Da bi bili v karieri delovno uspešnejši, si želijo mentorstva. 

Menedžerji in supervizorji lahko povečujejo njihovo produktivnost z združevanjem dnevnih in 

tedenskih izzivov s stalnimi povratnimi informacijami in priznanji za sodelovanje med 

zaposlenimi. Za generacijo x pravi, da bo okoli 77 % posameznikov želelo opravljati delo pri 

delodajalcih, ki jim ponujajo povečano intelektualno stimulacijo. Menedžerji in supervizor j i 

morajo tej generaciji za spodbudo predstavljati nove, zahtevne projekte in ji nuditi takojšnjo, 

premišljeno povratno informacijo, saj želi pridobiti nove spretnosti in napredovati v karieri. 

Če želimo, da so medosebni odnosi uspešni, moramo obvladati tako medosebne kot tudi 

družbene spretnosti. Te začnemo usvajati že takoj po rojstvu in jih dopolnjujemo skozi vse 

življenje. Omenjene spretnosti imajo bistven vpliv na razvoj osebnosti in sicer v socialnem, 

emocionalnem ter v intelektualnem smislu. Svojo identiteto si ustvarimo na podlagi odnosov z 

drugimi ljudmi. S samim odzivanjem drugih ljudi dobivamo ključne informacije, ki nam 

povedo, kako nas drugi zaznavajo, in se s tem naučimo, da moramo same sebe zaznavati na 

podoben način (Možina 1995). 

Komunikacija med zaposlenimi na delovnem mestu je pomembna (Možina 1995): 

 za lažje doseganje ciljev organizacije, 

 za učinkovito izpolnjevanje poslovnih in delovnih nalog, 

 za nadgrajevanje etike in delovne morale, 

 za humanizacijo zaposlenih in njihovih del. 

Generacija x ne živi za delo temveč dela, da živi, torej veliko bolj ceni čas za rekreacijo kot pa 

uspeh v karieri in napredovanju (Yu in Miller 2005.) Ti želijo na delovnem mestu občutiti, da 

je njihov čas pomemben. Z drugimi pripadniki oziroma generacijami na delovnem mestu 

vzpostavi direktno in odkrito komunikacijo. To zna pogosto zmotiti pripadnike y generacije, 

saj imajo občutek, da imajo sami zmeraj prav. Med samo delitvijo navodil in delovnih nalog 

zahtevajo točno predstavitev, do kdaj mora biti naloga izpeljana, saj nočejo povzročit i 

nesoglasja v komunikaciji. Največje zadovoljstvo jim predstavljajo odlični medosebni odnosi 

na delovnem mestu.  

Generacija y počasi vstopa na trg delovne sile in bo do leta 2020 predvidoma dosegla 50 % 

delovne sile. Ta ima veliko prednost pri vzpostavljanju stikov z drugimi zaposlenimi zaradi 

obvladanja znanja informatike in komuniciranja z rabo informacijske tehnologije. S tem se lažje 

vključijo v organizacijsko okolje. Tudi sami radi naučijo starejšo generacijo kakšno 

komunikacijsko veščino, ki so jo pridobili skozi šolanje in vzgojo. Mlajša generacija slovi po 

svoji aktivnosti, radovednosti in odkritosti. Pri samem delu se zanesejo na vodje, a vendar želijo 

vsako pravilo dobro preučiti, spoznati ter presoditi, če je sploh potrebno.  
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Napak, ki se zgodijo pri delu, ne vzamejo kot nekaj slabega, pač pa kot priložnost, da se iz tega 

naučijo nekaj dobrega. Drži pa tudi trditev, da naredijo le toliko, kot je nujno potrebno.  

Nasprotja med generacijo x in y pozitivno vplivajo na odnose med njimi. Za lažje 

prepoznavanje njunih motivov moramo poznati razlike med vrednotami in navadami različnih 

generacij. Če bomo to dodobra spoznali, bomo posledično z njimi tudi bolje in uspešnejše 

komunicirali na delovnem mestu. Obe generaciji radi počneta različne stvari, da se ne 

dolgočasita. Dolgčas ju najbolj demotivira. Njihov največji strah ni veliko dela, veliko stresa 

ali neznanje, temveč dolgočasje (Brezigar, 2009). Sama komunikacija ni odvisna od tega, kateri 

generaciji posameznik pripada, temveč je večji poudarek na okolju, v katerem dela.  
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4     EMPIRIČNI DEL 

Zapisali smo, da je namen naloge med drugim preučiti način komuniciranja med 

obravnavanima generacijama, zato smo zasnovali in izpeljali kvantitativno raziskavo.  

 

4.1  Namen in opis raziskave 

Namen raziskave je bil zbrati podatke o medgeneracijskem komuniciranju in sodelovanju na 

delovnem mestu v izbranem podjetju. Za zbiranje podatkov smo uporabili  anketni vprašalnik, 

ki je vseboval 11 vprašanj. Raziskovalni vzorec so predstavljali zaposleni Komunalnega 

podjetja Velenje. Anketiranje je potekalo 29. 8. 2019. Po predhodnem dogovoru smo osebno 

razdelili 51 vprašalnikov in dobili vseh 51 anket pravilno izpolnjenih. Sodelovali so zaposleni 

na sedežu Komunalnega podjetja Velenje, medtem ko v anketo niso bile vključene osebe, ki so 

zaposlene v istem podjetju in opravljajo terensko delo (oddelek vodovod in kanalizacija ).  

Anketna vprašanja so oblikovana na podlagi teoretičnih spoznanj, ki smo jih pridobili med 

pripravo in pisanjem teoretičnega dela diplomske naloge. Vsebinsko se nanašajo na generacij i 

x in y, kako se ti usklajujeta ter dopolnjujeta na delovnih mestih ter kako sprejemata in 

sodelujeta druga z drugo.  

Vprašalnik je vseboval 11 vprašanj zaprtega tipa; vprašalnik je bil osebno razdeljen zaposlenim 

osebam, ki so ga v roku delovnika izpolnile in vrnile.   

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. oskrbuje uporabnike iz Mestne občine Velenje, Občine 

Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki s komunalnimi storitvami, kot so (Komunalno podjetje 

Velenje 2018, 8):  

 oskrba s toplotno energijo in hladom,   

 oskrba z zemeljskim plinom,   

 oskrba s pitno vodo,   

 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,   

 pokopališko-pogrebna dejavnost,   

 upravljanje s parkirišči in garažnimi hišami,  

 izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov komunalne rabe,  

 vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav,   

 druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe. 

V celotnem podjetju je zaposlenih 177 delavcev, od tega 46 delavcev starih od 19 do vključno 

38 let (generacija y), 98 delavcev je starih med 39 in 58 let (generacija x) ter 33 delavcev nad 

59 let (generacija baby boom). Družba ima v povprečju zaposlenih tudi 9 invalidov (Komunalno 

podjetje Velenje 2018, 19).   



15 

Za izvedbo anketnega vprašalnika v Komunalnem podjetju Velenje, d.o.o. sem se odločila , ker 

sem z njimi že sodelovala, ko sem opravljala počitniško delo prav v tej organizaciji. V upravi, 

kjer sem izvajala raziskavo, delajo pripadniki različnih generacij.  

 

4.2  Obdelava podatkov in grafična predstavitev rezultatov 

Dobljene rezultate smo analizirali in na ta način pridobili odgovore na zastavljena vprašanja. 

Statistična obdelava podatkov se je omejila na opisno statistiko. Podatke smo tudi grafično 

prikazali. 

1) Število anketirancev po pripadnosti generaciji 

V komunalnem podjetju Velenje je na anketni vprašalnik odgovorilo 51 anketirancev. Od tega 

je bilo 21 (41,2 %) zaposlenih generacije y ter 30 (58,8 %) zaposlenih generacije x. 

2) Delovna doba v organizaciji 

 

Slika 2: Delovna doba v organizaciji 

Generacija x, ki velja za starejšo populacijo od generacije y, ima pričakovano daljšo delovno 

dobo v organizaciji. V izbrani organizaciji imajo v povprečju pripadniki generacije x 19 let 

delovne dobe, medtem ko imajo pripadniki generacije y v povprečju 8 let delovne dobe. 
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3) Ocena komunikacije med zaposlenimi v organizaciji 

 

Slika 3: Komunikacija med zaposlenimi 

Pri oceni komunikacije med zaposlenimi je večina anketirancev iz obeh generacij izbrala 

odgovor »dobra« oz. »zelo dobra«. Sklepamo lahko, da v obravnavanem podjetju sama 

komunikacija ni (velika) težava. Manjše je število anketirancev, ki so ocenili komunikacijo med 

zaposlenimi kot zelo slabo oz. slabo (10 % pripadnikov generacije x  in 14,3 % pripadnikov 

generacije y).  

4) Udeležba  izobraževanja o poslovnem komuniciranju 

 

Slika 4: Udeležba izobraževanja o poslovnem komuniciranju 

Pri vprašanju o udeležbi na izobraževanju o poslovnem komuniciranju je na odgovor »da« pri 

obeh generacijah odgovorilo več kot polovica. Mlajši zaposleni, kar 61,9 %, medtem ko je 

generacija x potrdila udeležbo s 53,3 %. 

 Razlog za takšen rezultat je morda v sami spremembi sistema, ki zavezuje vsakega novega 

zaposlenega k obvezni udeležbi izobraževanj na različnih področjih. Tudi same srednje šole in 

fakultete danes organizirajo izobraževanja, ki imajo ključen pomen pri zaposlitvi pri različnih 

delodajalcih.   
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5) Medgeneracijske razlike med sodelavci na delovnem mestu 

 

Slika 5: Medgeneracijske razlike med sodelavci 

Generacija x je na vprašanje o medgeneracijskih razlikah med sodelavci odgovorila sledeče: 

Kar 43,3 % anketirancev te generacije razlike malo opazi oziroma je 26,7 % ne opazi, medtem 

ko jih 23,3 % zaposlenih opazi oziroma 6,7 % zelo opazi. Pri generaciji y je na odgovor »razlike 

se opazijo« odgovorilo 33,3 % oziroma »razlike se malo opazijo« 28,6 %. Manjši odstotek 

anketirancev generacije y pa je obkrožilo odgovor »razlike se opazijo« (3 %) oziroma »razlike 

se ne opazijo« (23,8 %). 

6) Soočanje podjetja s težavami medgeneracijske narave v delovnih procesih 

 

Slika 6: Spopad podjetja s težavami medgeneracijske narave 

Na vprašanje, ali se podjetje, v katerem so zaposleni, dobro spopada s težavami 

medgeneracijske narave, je z »da« odgovorilo 14 anketirancev (46,7 %) starejše, x generacije 

ter 11 anketirancev (52,4 %) mlajše, y generacije. Z odgovorom »ne« jih je odgovoril zelo 

majhen odstotek tako generacije x (20 %) kot tudi generacije y (19 %). 16 je bilo tistih 

anketirancev, ki niso želeli odgovoriti na to vprašanje, ali pa preprosto niso vedeli odgovora ter 

obkrožili »nisem prepričan/ne vem«.  
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7) Težavnost komuniciranja oziroma sodelovanja med generacijami na delovnem mestu 

 

Slika 7: Najlažja komunikacija oziroma sodelovanje na delovnem mestu 

Tako generacija x (46,7 %) kot generacija y (52,3 %) sta v največjem številu izbrali odgovor 

»z vsemi naštetimi generacijami«. Že s pomočjo zgornjih rezultatov smo ugotovili, da se 

Komunalno podjetje Velenje ne srečuje z večjimi medgeneracijskimi komunikacijsk imi 

težavami med zaposlenimi. Zato smo tudi pričakovali takšen rezultat. Kar lahko poudarimo, je 

drugi najpogostejši odgovor generacije x (36,7 %), ki pravi, da najlažje sodelujejo oziroma 

komunicirajo s starejšo generacijo »baby boom«. Generacija y je za svoj drugi najpogostejši 

odgovor (38,1 %) izbrala svojo generacijo.  
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8) Veščine komuniciranja, ki jih generaciji x in y najmanj/najbolj obvladata na delovnem 

mestu 

 

Slika 8: Veščine komuniciranja, ki jih generacija x obvlada / ne obvlada 

 

 

Slika 9: Veščine komuniciranja, ki jih generacija y obvlada / ne obvlada 

Iz zgornje preglednice lahko razberemo, da je pogovor iz oči v oči tista vrsta komuniciranja, ki 

jo obe generaciji  anketirancev obvladata. Generacija y je za veščine komuniciranja, ki jih 

najbolje obvlada, obkrožila »z mobilnim telefonom« kar z 81,0 % ter na odgovor »prek 

družbenih omrežij (messenger, viber, skype,..) s 85,7 %. Medtem ko je starejša generacija v 

40 % poudarila, da teh veščin preprosto ne obvlada in niso del njihovega delovnega vsakdana. 

Zato pa generacija x obvlada druge veščine komuniciranja in sicer pogovor s stacionarnim 

telefonom (53,4 %) ter pisno komuniciranje (pismo, faks,sms, dopisi, …) (60 %). 
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9)  Pogostost konfliktov z zaposlenimi v organizaciji 

 

Slika 10: Konflikti z zaposlenimi v organizaciji 

Na vprašanje, kako pogoste se znajdeta generaciji v konfliktih z zaposlenimi v organizaciji, je 

moč videti, da pri generaciji x prevladuje odgovor »nikoli« s 43,3 %, medtem ko pri  generacij i 

y prevladuje odgovor »redko« z 42,9 %. Konflikti so neizogibni v vsakdanjem okolju. Ti 

omogočajo posameznikom pospeševanje osebne rasti, kreativnosti in njihov razvoj.  

10)  Najpogostejši konflikti med generacijami na delovnem mestu 

 

Slika 11: Najpogostejši konflikti na delovnem mestu 
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Generacija x je na zgornje vprašanje odgovorila, da ima največ konfliktov s predstavniki iste 

generacije (41,2 %), medtem ko ima najmanj konfliktov z generacijo »baby boom«. 52,9 % 

mlajše generacije y trdi, da ima največ konfliktov z generacijo x, najmanj pa z generacijama 

»baby boom« ter s predstavniki iste generacije.  

11)  Način reševanja konflikta na delovnem mestu generacije x in generacije y 

      

 

Slika 12: Način reševanja konflikta x na delovnem mestu 

 

 

Slika 13: Način reševanja konflikta generacije y na delovnem mestu 
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V odgovorih na zadnje vprašanje o tem, kako rešujejo konflikte na delovnem mestu, lahko 

opazimo, da je pri obeh generacijah medosebno komuniciranje vedno oziroma pogost način 

reševanja konfliktov. Med generacijama je opazna razlika predvsem na področju tehnologije. 

Tukaj izstopa mlajša generacija y, ki pravi, da najraje rešuje konflikte preko družbenih omrežij 

(29,5 %). Metodi reševanja konfliktov, ki jih obe generaciji zelo redko uporabljata ali skoraj 

nikoli, pa sta reševanje s posredovanjem tretje osebe ter s pomočjo pisnih sporočil.  
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5    ZAKLJUČEK 

Dejstvo je, da je danes v organizaciji uspešna komunikacija pomembno orodje za doseganje 

poslovnih ciljev. Zavedati se moramo, da so na delovnem mestu prisotni predstavniki različnih 

generacij. Večina delodajalcev posveti veliko časa in truda temu, kako upravljati z različnimi 

generacijami na delovnem mestu, da bo sodelovanje  med njimi uspešno in učinkovito.  

Pripadniki generacij x in y sta odraščali v drugačnem okolju ter v različnih časovnih obdobjih. 

Njihove vrednote so zaznamovali nekateri pomembni zgodovinski dogodki, kot tudi delovno 

okolje (npr. vse bolj razvita ter uporabljena tehnologija, delo na kmetijah, …)  v katerem so 

odraščali. Organizacije morajo danes več pozornosti nameniti izobraževanjem ter razvijanju 

veščin in tehnik, ki pripomorejo k profesionalni rasti zaposlenih v smeri komuniciranja in 

spodbujanja medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja.  

V zaključni projektni nalogi smo se osredotočili predvsem na obravnavo generacije x in 

generacije y, na razlike med njima ter  predstavitev uspešnega medgeneracijskega 

komuniciranja kot pogoja za uspešnost organizacije. Opredelili smo tudi poslovno ter interno 

komuniciranje.  

Odgovori na zastavljena vprašanja v raziskavi so pokazali, da v izbrani organizaciji prevladuje 

starejša generacija x, ki ima tudi pričakovano daljšo delovno dobo od mlajše y generacije. 

Komunikacija med zaposlenimi v Komunalnem podjetju Velenje je dobra, kar je ključen pogoj 

za  uspešno  poslovanje. Izobraževanju o poslovnem komuniciranju več časa posveti mlajša 

generacija y. 

Tako kot komunikacija so tudi konflikti del našega vsakdana. To dokazujejo tudi odgovori na 

vprašanje, kako pogosto se generaciji znajdeta v konfliktih z zaposlenimi v organizaciji.  Obe 

generaciji se znajdeta v konfliktih z zaposlenimi, čeprav sta v anketnem vprašalniku prevladala 

odgovora »redko« in »nikoli« (43 %) . Konflikte je potrebno znati obvladati, še bolj pomemben 

pa je način njihovega reševanja, saj v veliki meri vplivajo na uspešnost organizacije. Zelo 

pogost način reševanja konflikta med anketiranci je s pomočjo medosebnega komuniciranja, to 

je pogovor iz oči v oči. Ta način poskrbi za  iskreno ter učinkovito reševanje, saj je v večji meri 

komunikacija dvosmerna in omogoča podajanje povratnih informacij, s tem so motnje v 

komuniciranju manjše. Raziskava je pokazala, da tako mlajša kot tudi starejša generacija 

konflikte rešujeta na različne načine, ne samo s pomočjo medosebnega komuniciranja, temveč 

tudi z uporabo mobilnih telefonov ter internetnih orodij. 

Pomembno je, da se predstavniki tako generacije x kot tudi generacije y v delovnem okolju 

naučimo medsebojnega spoštovanja, učinkovite verbalne in neverbalne komunikac ije, 

sodelovanja, sprejemanja kritike ter spoštovanja in učinkovitega upravljanja z razlikami, ki so 

med nami. Medgeneracijskega sodelovanja se učimo vse življenje,  začne pa se z medsebojnim 

spoštovanjem in dialogom ter velja za eno od poti, ki vodi k sožitju generacij.  
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PRILOGA 

Priloga 1    Anketni vprašalnik o komuniciranju na delovnem mestu 

 

 



 

 



 

 

 

Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK O KOMUNICIRANJU NA DELOVNEM MESTU 

Spoštovani! 

V okviru zaključne projektne naloge z naslovom »Komuniciranje z x in y generacijo na 

delovnem mestu«, potrebujem vašo pomoč pri zbiranju podatkov o komunikaciji med starejšo 

in mlajšo generacijo na delovnem mestu. Zato Vas vljudno prosim, da mi namenite nekaj minut 

in iskreno odgovorite na anketni vprašalnik. Raziskava je anonimna in vaši odgovori bodo 

uporabljeni izključno za namen pisanja diplomske naloge. Za sodelovanje se Vam že vnaprej 

lepo zahvaljujem. 

Maša Pečovnik 

1.) Vaša letnica rojstva: ________ 

(ustrezno zapišite 4-mestno številko (npr. 1978)) 

 

2.) Delovna doba v organizacij: 

(obkrožite) 

a) do 5 let 

b) od 6 – 10 let 

c) od 11 – 15 let 

d) od 16 – 20 let 

e) 21 let ali več 

 

3.) Kakšna je po vašem mnenju komunikacija med zaposlenimi v organizaciji? 

(obkrožite) 

a) zelo dobra 

b) dobra 

c) zadovoljiva 

d) slaba 

e) zelo slaba 
 

4.) Ali ste se udeležili kakšnega izobraževanja o poslovnem komuniciranju? 

(obkrožite) 

a) da 

b) ne  

 

 

 



 

 

5.) Ali na delovnem mestu, na katerem ste zaposleni, opazite medgeneracijske razlike  

med vami in vašimi sodelavci? 

(obkrožite) 

a) razlike se ne opazijo 

b) razlike se malo opazijo 

c) razlike se opazijo 

d) razlike se zelo opazijo 

 

6.) Ali menite, da se podjetje, v katerem ste zaposleni, v delovnih procesih dobro 

spopada s težavami medgeneracijske narave? (obkrožite) 

a) da 

b) ne  

c) nisem prepričan-a / ne vem 

 

7.) S katero od generacij na vašem delovnem mestu najlažje sodelujete oziroma 

komunicirate? (obkrožite) 

a) z »baby boom« generacijo (rojeni med letoma 1946 in 1961) 

b) z generacijo X (rojeni med letoma 1961 in 1980) 

c) z generacijo Y (rojeni med letoma 1980 in 2000) 

d) z vsemi zgoraj naštetimi generacijami primerljivo sodelujem oziroma 

komuniciram  

8.) Katero vrsto komuniciranja po vašem mnenju najmanj/najbolj obvladate na 

delovnem mestu? (ustrezno označite) 

 

9.) Kako pogosto se znajdete v konfliktih z zaposlenimi v organizaciji? 

 (obkrožite samo en odgovor) 

a) zelo pogosto        c) redko             e) nikoli 

b) pogosto                d) zelo redko 

Če ste izbrali odgovor nikoli (e), potem ste zaključili z izpolnjevanjem vprašalnika! Hvala za 

sodelovanje. 

Vrste komuniciranja    

POGOVOR IZ OČI V OČI 

ne obvladam delno obvladam obvladam 

Z MOBILNIM TELEFONOM 

ne obvladam delno obvladam obvladam 

S STACIONARNIM TELEFONOM 

ne obvladam delno obvladam obvladam 

PISNO KOMUNICIRANJE 

(klasično pismo, faks, elektronska 

sporočila, sms, dopisi) 

ne obvladam delno obvladam obvladam 

PREK DRUŽBENIH OMREŽIJ 

(messenger, viber, skype…) 

ne obvladam delno obvladam obvladam 



 

 

10.) S katero generacijo sami najpogosteje prihajate v konflikt na delovnem mestu? 

(obkrožite samo en odgovor) 

a) z generacijo »baby boom« (od 59 – 73 let) 

b) z generacijo X (od 39 -58 let) 

c) z generacijo Y (od 19 – 38 let) 

d) z vsemi zgoraj naštetimi generacijami 

 

11.) Kakšen način reševanja konflikta na delovnem mestu uporabljate?  

(z X ustrezno označite kvadratek, ki prikazuje vrednost od 1 do 5, ki pomenijo:) 

 

1 2 3 4 5 

Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

 

 

 

Hvala za vaš čas in sodelovanje! 

 

Načini reševanja konfliktov: 1 2 3 4 5 

S POMOČJO MEDOSEBNEGA KOMUNICIRANJA      

PREKO DRUŽBENIH OMREŽJIH (facebook, messenger, 

viber, snapchat, …) 

     

S POSREDOVANJEM TRETJE OSEBE, KI NI 

VPLETENA V TA KONFLIKT  

     

Z MOBILNIM / STACIONARNIM TELFONOM      

S PISNIMI SPOROČILI (klasična sporočila, faks, 

elektronska sporočila, sms, dopisi) 

     

SE JIM ŽE V NAPREJ IZOGNEM      

JIH NE REŠUJEM      

DRUGO:      


