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O1.A2. POVZETEK RAZISKAVE IZVLEČEK 

 

Uvod 

V današnjem hitro spreminjajočem se svetu je digitalna transformacija v delovno okolje prinesla nove 

izzive. Industrija 4.0 se širi na vsa področja, ki vključujejo razvoj, proizvodnjo, transport in prodajo izdelkov. Na 

podlagi intervjujev in odgovorov na vprašalnike obstajajo tri glavna področja, kjer bo usposabljanje spodbujalo 

implementacijo i4.0: inovativno razmišljanje, motivacija in sodelovanje različnih generacij. 

Ker tehnološke spremembe spreminjajo naše vsakdanje življenje, se moramo posvetiti vplivu tehnologije 

na naše učenje in delo. V novi dobi je cilj, da ljudje in roboti kar najbolje dopolnjujejo spretnosti in sredstva drug 

drugega. Delovno silo nadomeščajo stroji, obstaja pa velika potreba po človeških veščinah, idejah, ustvarjalnosti, 

intuiciji in organizaciji. Avtomatizacija ne nadomesti človeškega dela, temveč se roboti pojavljajo kot pomočniki 

skupine, kot sodelavci. Vodje bodo morali v prihodnosti upravljati mešane (človeške in kibernetske) ekipe. Ne 

glede na to, ali gre preprosto za nove navade ali popolno prenovo načina razmišljanja, je tehnologija spremenila 

način, kako opravljamo svoja dela in način, kako iščemo informacije, ki nam pomagajo pri opravljanju teh del, in 

projekt TransIT naslavlja te spremembe. Da bi izkoristili transformativni potencial četrte industrijske revolucije, 

bodo voditelji podjetij v vseh panogah in regijah vedno bolj pozvani, da oblikujejo celovito strategijo delovne sile, 

ki bo pripravljena na izzive te nove dobe pospešenih sprememb in inovacij. V tem primeru se bo spremenila tako 

vloga klasičnega vodstva kot zaposlenih. 

Glede na poročilo The World Economic bo do leta 2020 večja potreba po zaposlenih s socialnimi 

sposobnostmi, vključno s kompetenco prepričevanja in čustveno inteligenco, v primerjavi z bolj omejenimi 

tehničnimi veščinami, kot je programiranje ali upravljanje in nadzor opreme. Cilj projekta je razviti delovne 

kompetence, potrebne za obvladovanje prehoda v industrijo 4.0. Cilj projekta je ustvariti učinkovit komplet 
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usposabljanja za srednje vodstvo MSP s tehničnim ozadjem, ki se osredotoča na razvoj transverzalnih kompetenc, 

potrebnih za obvladovanje prehoda. Inovativno razmišljanje in motivacijski management sta ključni enoti 

usposabljanja, ki prekrivata in vključujeta druge kompetence. Izmed temi lahko podjetja izberejo module glede 

na svoje potrebe. Zdi se nam zelo pomembno, da razjasnimo koncept industrije 4.0 pred začetkom korporativne 

strategije. 

Cilj inovativnega razmišljanja je povečati tržni vpliv in učinkovitost podjetja ali organizacije. Čeprav je v 

teh dneh postalo povsem očitno, da se lahko pomen in vsebina pojma učinkovitost, kot ga razlagajo podjetja, 

zelo hitro spreminja. Na primer, poslovni cilji, določeni v začetku leta 2020, zagotovo niso več dosegljivi v številnih 

industrijskih sektorjih. »Inovacijski proces se začne, ko postane jasno, da je možen bolj zaželen rezultat, vendar 

je narava tega rezultata negotova in pot do rešitve nejasna ...«. Ključ do inovativnega delovanja je v bistvu 

človeški faktor – organizacijsko kulturo oblikujejo, posredujejo in odobravajo ljudje in tudi aktivnosti, povezane 

z inoviranjem, izvajajo ljudje. Cilj je okrepiti inovativnost kot ključni element uspeha: povečati sposobnost, da iz 

delovne sile izvabijo najboljše, navdušiti ljudi za inovacije in optimizirati uporabo kadrovskih potencialov. Ker se 

poslovno in tehnološko okolje hitro spreminjata, bi moralo biti agilno vodstvo pripravljeno začutiti in se zavedati, 

kdaj njihove naložbe, izkušnje in znanje zastarajo, ter investirati v pridobivanje novih virov. Navsezadnje je uspeh 

v industriji 4.0 v veliki meri odvisen od inovacijske sposobnosti podjetja. 

Z vidika organizacijske teorije lahko motivacijo obravnavamo kot sinonim za spodbudo, saj vodje 

uporabljajo vedenje in delovanje v interakciji do zaposlenih za doseganje organizacijskih ciljev. Zaposleni so bolj 

vključeni v delo, če jih navdihuje zanimanje, užitek, zadovoljstvo in izziv samega dela in ne zato, ker je del njihove 

službe. Zato je pomembno razumeti, kaj zaposlene navdihuje, da dobro opravljajo delo, kaj jih žene k doseganju 

zastavljenih ciljev, ustvarjanju odličnih izdelkov podjetja in zagotavljanju odličnih storitev. Eden največjih izzivov 

je, da menedžerji učencem ne morejo narekovati potrebe po usposabljanju; motivirati jih je treba za iskanje 

novega znanja ter se zavzeti za učenje in uporabo. To vključuje prepoznavanje potreb in določitev osnovne 

uspešnosti, na podlagi katere je treba izboljšati, in objektivne cilje znanja, h katerim si je treba prizadevati. Imeti 

jasen cilj znanja bo učencem pomagal razumeti, kaj bodo prejeli od usposabljanja. 

V globalnem svetu in visokotehnološkem gospodarstvu je glavni dejavnik, ki prispeva k trajnostni 

konkurenčni prednosti, strateški razvoj zaposlenih, ki je edino edinstveno bogastvo organizacije. Vendar s štirimi 

generacijami, ki so aktivno prisotne v delovni sili, in širjenjem spletnega učenja kot ključne metode za razvoj 
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zaposlenih, korporativno usposabljanje ni sledilo potrebam 21. stoletja, generacijsko raznolike populacije 

zaposlenih. Pred nami je naloga izdelave izobraževalnih programov za zaposlene z različnimi stopnjami 

tehnološkega znanja in tudi raznolikimi preferencami učnih stilov. Če želimo sestaviti učne načrte, ki bodo 

ustrezali različnim potrebam učencev, moramo razumeti različne preference učnih stilov med generacijami. Prav 

tako je treba razviti strategije za privabljanje mladih, hkrati pa ohraniti znanje izkušenejših zaposlenih. Poleg tega 

morajo menedžerji rešiti vprašanje medgeneracijskega sodelovanja: ustvariti morajo občutek skupnosti, biti 

sposobni povezovanja z drugimi, spodbujati notranjo lojalnost, angažiranost in preiti na novo raven sodelovanja. 

Na koncu naj povemo, da je naš cilj okrepiti inovativnost in motivacijo kot ključna elementa uspeha med 

četrto industrijsko revolucijo: povečati zmožnost, da iz delovne sile izvabimo najboljše, navdihovati za inovacije 

in optimizirati uporabo kadrovskih potencialov. Namen tega priročnika je predstaviti teoretično plat učnih 

metod, glavne atribute in navade različnih generacij ter predlagati različne učne poti za doseganje in prilagajanje 

učnih gradiv posameznim učnim stilom. 

 

Izkušnje 

Raziskava z intervjuji v fokusnih skupinah 1 je bila opravljena v okviru programa ERASMUS+ projekta št. 2019-

HU01-KA202061224 “TransIT - Komplet usposabljanja za prehod na industrijo 4.0” kot del IO1-2: Raziskava z 

intervjuji s fokusnimi skupinami in javnomnenjskimi anketami / spletnimi vprašalniki. 

V pričujočem dokumentu najdete povzetek najpomembnejših ugotovitev in izidov posameznih intervjujev vseh 

projektnih partnerjev: Bolgarije (17 st.), Grčije (15 st.), Madžarske (24 st.), Irske (17 st.), Portugalska (16 st.) in 

Slovenija (6 st.). Skupno število intervjujev tako znaša 95. 

Ob upoštevanju zapletenosti situacije COVID-19, potreb po socialni distanci in uvedenih omejevalnih ukrepih v 

državah partnerstva je bilo partnerstvu onemogočeno oblikovanje fokusnih skupin, tako da so bili vsi intervjuji 

opravljeni ali na spletu, po telefonu ali pa pisno.  

                                                           
 

1 Celotno študijo najdete v prilogi. 
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Pri izbiri sogovornikov smo dali poudarek na vključevanje strokovnjakov ciljnih skupin (izvršni direktorji, 

finančni direktorji, vodje srednjega nivoja, vodje projektov i4.0 / koordinatorji projektov, kadrovski strokovnjaki 

/ trenerji, svetovalci, IT strokovnjaki in inženirji vključeni v i4.0.  

Raziskava odraža le osebno mnenje sogovornikov. Naš cilj je bil doseči vsaj 15 predstavnikov na državo ali 

skupaj 90 sogovornikov. Kot končni rezultat smo v tej fazi projekta dosegli skupno 95 strokovnjakov, ločenih v 4 

skupine glede na njihov trenutni položaj v podjetju, in sicer: vodje najvišje ravni (32), vodje srednje ravni (31), 

kadrovski strokovnjaki (4) in strokovnjaki (28). 

Petdeset podjetij, v katerih delujejo predstavniki naših fokusnih skupin, predstavlja različne sektorje, a vsa se 

soočajo s spremembami in izzivi zaradi digitalne revolucije. Glede tega smo bili zelo izbirčni, saj menimo, da je 

bistvenega pomena, da se pogovarjamo z ljudmi, ki imajo ustrezen praktični vpogled v to temo. 

Predstavniki nekaterih podjetij so zahtevali anonimnost tako za podjetja kot zase, zato ne bomo delili imen 

podjetij. Nekateri udeleženci so to od nas zahtevali, da bi lahko odkrito spregovorili o svojih dilemah.  

Geografsko pokritost podjetij sestavlja 29 lokacij iz 6 držav, cilj partnerjev je bil pokriti čim večjo geografsko 

površino ter tako pridobiti širši spekter mnenj.  

Glede razporeditve podjetij po velikosti in državi delovanja smo dosegli 50 podjetij, od tega 13 - mikro; 9 - 

majhnih; 11 - srednje velikih in 17 -velikih družb. Njihova porazdelitev po državah je: Bolgarija - 6; Grčija - 12; 

Madžarska - 11; Irska - 8; Portugalska - 8; in Slovenija - 5. 

Glede na panogo je bilo skupaj zajetih 14 panog, razporeditev pa je naslednja: Kmetijstvo (1); Združenja / 

nevladne organizacije (4); Računalniška industrija (10); Gradbeništvo (1); Izobraževanje (5); Elektronika (1); 

Živilska industrija (3); Gostinstvo (1); Predelovalne dejavnosti (8); Rudarska industrija (1); Farmacevtska 

industrija (2); R & R (2); Storitveni sektor (9); in Telekomunikacije (2). 

Za nadaljnjo analizo so vsi nacionalni intervjuji na voljo v projektni dokumentaciji. 

Odgovori na vprašanje 1 

V1: “Vzemite si nekaj minut, da preberete in razumete listo kompetenc. Sestavljajo jo globalni izzivi, značilni 

za i4.0, ter spretnosti in kompetence, ki igrajo ključno vlogo pri premagovanju izzivov. - Ali se vam izzivi in 

kompetence na podlagi vaših delovnih izkušenj zdijo znani / pomembni? - Bi kaj dodali ali zavrgli?”  

To vprašanje se nanaša na predhodno izdelani izid projekta: O1.A1 Namizna raziskava, ki je na voljo tu. Vsi 

izzivi so navedeni na str. 20-25, kompetence in spretnosti potrebne za prehod na industrijo 4.0 pa so združene 

v tri odseke, ki so na voljo na str. 27-28 in str. 45-53 dokumenta. 

http://train4future.eu/comptence-matrix/
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Predstavniki naših fokusnih skupin so morali dati povratne informacije o naštetih izzivih in sklopih veščin in 

kompetenc. Odgovori na prvo vprašanje so povzeti na naslednji način: 

Odgovori na izzive 

Vsi udeleženci intervjujev so se strinjali, da prehod na industrijo 4.0 za podjetje predstavlja veliko izzivov. 

Najpomembnejši izziv, kot so ugotovili udeleženci, so stroški prehoda, ki vključujejo stroške novih tehnologij in 

tudi stroške izobraževanja človeških virov za uporabo novih tehnologij. Čeprav je tehnologija danes del našega 

življenja je večina ljudi ne zna izkoristiti pri svojem delu. Zato je treba razviti izobraževalne in informacijske 

programe preden se podjetje odloči za prehod na industrijo 4.0. Naložbe v kadrovske strukture in izvajanje 

izobraževalnih programov sta ključnega pomena za delovanje podjetij v prihodnosti.  

Upoštevanje nenehnega razvoja tehnologije je prineslo potrebo po spremembi v strukturah podjetij in 

njihovem delovanju. Toda skupaj s tehnologijo se morajo prilagoditi tudi ljudje. Neprestano se moramo učiti 

novih stvari, naučiti sprejemati novo tehnologijo in več sodelovati. Da bi se podjetja lahko spopadla z vsemi 

temi hitrimi spremembami morajo postati bolj prožna in se hitreje prilagajati novi resničnosti. 

Drug izziv je potreba po inovacijah in analizi velikih podatkov. Treba je uvesti storitve in postopke v oblaku ter 

nove tehnologije za obdelavo teh podatkov. Digitalizacija, umetna inteligenca in računalništvo v oblaku 

pomenijo uporabo centraliziranih nadzornih sistemov, ki ustvarjajo nove informacije. Za njihovo obdelavo je 

potrebno novo znanje. Toda starejši zaposleni se upirajo spremembam in neradi spoznavajo novo tehnologijo. 

Po drugi strani mlajši zaposleni znajo ravnati z novo tehnologijo in se hitreje učijo, hkrati pa neradi sodelujejo in 

delajo v skupinah. V tej situaciji je potrebna boljša komunikacija.  

Podjetja morajo svojim zaposlenim pomagati ne samo pri pridobivanju tehničnih veščin, temveč tudi mehkih 

veščin, ki jim bodo pomagale, da bodo znali boljše komunicirati. 

Nazadnje, pomemben izziv, ki so ga ugotovili intervjuvanci zadeva delovno silo. Digitalizacija je prinesla novo 

resničnost za delavce, zaradi česar jih je veliko postalo odvečnih. Največji izziv pri prehodu na industrijo 4.0 je 

najti rešitev za zmanjšanje odstotka odpuščenih delavcev. Drug izziv, povezan z industrijo 4.0 je, da je današnje 

tehnično znanje pomanjkljivo in da so potrebne nove specializacije. Ljudje, starejši od 45 let veljajo za težavo in 

jih imenujejo tudi "blokatorji" tehnologije.  

Splošna povratna informacija je, da so izzivi realistični in dobro znani v vseh državah: 
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• Staranje prebivalstva (Bolgarija in Portugalska) povzroča generacijske konflikte: Starejše generacije 

želijo ostati aktivne, hočejo delati, nočejo biti pasivne, vendar imajo na trgu dela zelo težko 

pozicijo. Njihovega znanja in izkušenj ne bi smeli zavreči; še vedno je to delovna sila s potencialom. 

Vodstvo mora premostiti te probleme. 

• Upoštevati je treba tudi, da se zaradi staranja prebivalstva povprečni kazalnik želje po učenju skozi 

življenje poslabšuje. 

Predstavniki vseh držav so se strinjali, da digitalizacija zelo vpliva na podjetja.  

Primeri glavnih izzivov, ki so jih predstavili sogovorniki: 

• Zagotavljanje podpore zaposlenim. 

• Pomanjkanje socialnih kompetenc - medkulturne spretnosti, spretnosti mreženja. 

• Prekvalificiranje osebja. 

• Iskanje kvalificirane delovne sile. 

• Vodenje raznolikih skupin z razlikami spretnostmi. 

• Pomanjkanje digitalnega strokovnega znanja zaposlenih. 

• Pomanjkanje interakcije.  

• Obvladovanje konfliktov. 

• Ustvarjanje zaupanja v virtualnem okolju. 

• Dokler vodstvo ne bo razumelo bistva inovacije, bo neuporabno, saj ne more pravilno motivirati 

ljudi in inženirjev, ki razvijajo nove rešitve. 

• Prenos odgovornosti pri odločanju ni značilen za industrijo. 

• Z vidika inovacij je veliko odvisno od organizacijske strukture. Organizacijska struktura večinoma ne 

podpira inovacij, saj ostaja v hierarhičnem sistemu. 

• Mnogi ljudje predpisujejo svojemu znanju in delu v podjetju preveliko vlogo, s tem se preveč 

obremenjujejo. 

• Prenos znanja je prej stvar volje kot pomanjkanje sposobnosti. V primeru zelo majhnih podjetij je 

ustanoviteljem in direktorjem odveč, da bi znanje prenašali naprej, so nezaupljivi do zaposlenih. 

• Kritično in inovativno razmišljanje je pomembno. V primeru madžarskih podjetij (manjša družinska 

podjetja) ni prehoda med generacijami: v resnici ne uvajajo inovacij, svoje delo delajo tako, kot so 

do zdaj ("doslej je je bilo dobro, zakaj bi to spremenili? "), ta podjetja, ki so do zdaj dobro delala, 

bodo zaradi tega v prihodnosti postala nezanimiva. 
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• Odpor do sprememb je obstoječa težava, ki je večinoma zakoreninjena v generacijah. 

• Domača okretnost kot izziv. 

• Izboljšana / vzdrževana korporativna kultura je izziv. 

• Razviti je treba inovacijske metodologije. 

• Manjka strategija prilagajanja, neodvisnosti, vztrajnosti, trajnosti, rivalstva in spopadanja.  

• Vse procese in naloge je treba organizirati in dokumentirati. Spreminjanje predpisov nam prinaša 

naloge in zahteva nenehna prilagajanja. 

• Želja po ugajanju in pomanjkanje neodvisnosti. 

• Pojav mladih delavcev. 

• Strah pred spremembami in plače, povezane z uspešnostjo. 

• Kako gojiti nove voditelje in sprejemati raznolikost. 

Nove stvari, ki smo se jih naučili od sogovornikov: 

• Raznolikost ozadja, izobrazba, tesno poznavanje članov, raznolikost nalog in identiteta nalog 

vplivajo na uspešnost virtualnega projekta. 

Potrebna je ustrezna komunikacijska tehnologija za povezovanje in podporo zaposlenih, taka, ki ji zaupamo. 

• Pri izbiri ekipe je potrebno ravnovesje medosebnih in tehničnih veščin, da postane ekipa 

produktivna. 

• Za izboljšanje morale ekipe je potrebno razumevanje, odgovornost, pohvale in vzpostavljanje 

dobrih odnosov. 

Konflikti med nasprotujočimi si pogledi so lahko boljša pot do prilagajanja in prenove kot red in ravnotežje. 

• Pomanjkanje prepoznavnosti, nagrad in pomanjkanje komunikacije lahko predstavlja težavo. 

• Ustrezno obvladovanje čustvenih reakcij pri sodelovanju, timskem delu lahko predstavlja izziv, 

predvsem ko gre za medoddelčne, med starostne skupine in etične razlike. 

• Stavek »Jaz sem šef in ti boš delal, kar rečem« ne deluje več. 

• Predani zaposlen lahko dela učinkoviteje, ker meni, da so stvari njegove. Pomembno je, da svoje 

razmišljanje prilagodimo situaciji. 
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• Pomembno je sodelovati z različnimi ljudmi, ideje izkušenih, starejših kolegov in inovativnih, 

mlajših kolegov so lahko dobre, če smo vsi med seboj dovolj odprti in povezani. 

• Mentorstvo izboljšuje osebno in delovno učinkovitost. 

• Netipična zaposlitev je ena najnujnejših stvari. 

• Hitro odločanje in vključevanje umetne inteligence v proces dela še nista del vsakdanjega življenja 

MSP, čeprav bi bilo dobro. Tehnologijam še ne zaupamo; človeška prisotnost je še vedno potrebna. 

• Čustvena inteligenca je izjemno pomembna za doseganje kakovostne komunikacije. To je tesno 

povezano z motivacijo, saj morajo biti vsi motivirani za učinkovito delo. 

Niso dobro izurjeni kolegi tisti, ki jih je treba nadalje izobraževati, ampak najšibkejši člen je treba izobraziti do 

minimalne ravni znanja s katero se bo lahko vključil v proces. Če želite to narediti, je pomembno določiti, katera 

je najmanjša raven znanja, s katero lahko vstopite v industrijo 4.0. 

• Pomembne so vrednote kot je razumevanje procesov, dvom o stvareh in vrednota, usmerjena v 

rast (rast predstavlja vse večje povpraševanje po regulaciji fleksibilnosti), pa tudi okretnost, 

fleksibilnost in učinkovita komunikacija. Prekomerna prilagodljivost lahko privede do 

neorganiziranosti. Paziti je treba, da se ohrani pravo ravnovesje. 

• Zelo pomembne vrednote so strpnost, prenos nalog / odgovornosti, vzpostavljanje zaupanja in 

kultura zaupanja. 

• Medgeneracijske potrebe po senzibilizaciji, učenju in razvoju so bile poudarjene kot ključne 

kompetence. 

• Strategije avtorizacije, zavzetosti in spoprijemanja morajo biti predvidene v vodstvenih veščinah. 

Digitalna pismenost, organizacijska kultura in vprašanja vodenja predstavljajo velik izziv na splošno za vse 

udeležence intervjujev. 

Povratne informacije o spretnostih in kompetencah 

Seznam kompetenc je dobro organiziran in strukturiran ter predstavlja diferenciacijo kot notranjo značilnost ter 

v celoti izčrpa obseg potreb tako v sedanjosti kot v bližnji prihodnosti - to so splošne povratne informacije vseh 

intervjuvancev. Najpomembnejše pripombe in opažanja so povzeta, kot sledi: 
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• Prav vse kompetence so znane organizacijam kot tudi njihovim strankam. Intervjuvanci se ponujene 

kategorizacije dokaj intuitivno zavedajo in so jim bile ponujene glede na naravo dela v okviru izobraževanj, 

ki jih organizirajo (interno ali za svoje stranke). 

• Nezavedno ali zavestno zgoraj naštete kompetence iščejo tudi kadrovski delavci. Zanje so še posebej 

pomembne posameznikove / osebne veščine (kritično mišljenje, inovativnost, prilagodljivost, združljivost), 

nato tehnične, zlasti tiste povezane z IKT. 

• Kot zaključek, naštete veščine in kompetence so dovolj izčrpne ter na splošno oblikovane tako, da 

omogočajo preživetje katere koli pravne osebe. 

O naboru na strani 45 - to je univerzalni okvir, iz katerega je mogoče izpeljati različne skupine kompetenc, ki jih 

je treba prilagoditi različnim podjetjem in dejavnostim. 

Pripombe na seznam kompetenc 

• Ponujen nabor kompetenc je bolj primeren za vodje ekip / podjetja in predstavljajo sanjski ideal za 

strokovnjake. 

• Intervjuvane ekipe iz mikro podjetij so potrdile pomen treh sklopov kompetenc in spretnosti, vendar so ob 

upoštevanju posebnosti njihovih dejavnosti najpomembnejše tehnične in socialne kompetence. 

• Po besedah sogovornikov so vse ključne vodstvene veščine zelo pomembne in potrebne za vsakodnevno 

poklicno življenje, razen vitko upravljanje, saj temelji na Toyotinem proizvodnem ciklu, usmerjeno je 

predvsem v proizvodno industrijo in se ne uporablja za storitveni sektor. 

• Glede na vodstvene kompetence bodo v skladu s študijami in napovedmi strokovnjaki i4.0 posamezniki z 

različnimi znanji, ki se bodo dinamično nadgrajevali, da bodo nadoknadili kadrovske težave, ki jih je ustvaril 

hiter razvoj tehnologije. Sogovorniki so se strinjali, da znanje različnih jezikov v IT sektorju ni zelo 

pomembno - že obstaja ustaljena tradicija komuniciranja v angleščini - to je zanje novi esperanto. 

• Kompetence  zaposlenih so tudi dobro zapisane, razen sposobnost delitve prostora in dela z roboti, to je 

značilno za predelovalne industrije. 

• Po mnenju ekipe iz gradbenega sektorja je glede na vse kompetence, povezane z inovacijami in 

ustvarjalnostjo, njihovo podjetje uvrščeno med umetnost, po drugi strani pa morajo oblikovalci upoštevati 

zmogljivosti strojev, saj oprema ne razume lepote, vendar potrebuje pravilno programiranje. Torej, za ta 

posel je zelo cenjeno ujemanje med kreativnostjo in IT znanjem. 

• Intervjuvanci se strinjajo z razdelitvijo kompetenc v tri skupine, vendar menijo, da obstajajo določene 

pomanjkljivosti, zaradi starosti zaposlenih. Na primer, pri starejših zaposlenih manjkajo tehnične 
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spretnosti, potrebne za I4.0. Kar zadeva vodstvene sposobnosti je za potreben prehod na I4.0 

najpomembnejša vizija splošnega vodenja. Težava je v tem, da menedžerji brez takšne vizije predstavljajo 

večino in ustavijo / prekinejo logično sprejemanje tehnoloških ali industrijskih sprememb svojih ekip. 

Očitno je, da bo takšno pomanjkanje vizije povzročilo izgubo za podjetja na naravni tržni način. Težava je v 

javnih proračunskih organizacijah, kjer ta težava vodi do omejitev in počasnejšega (če sploh) prehoda na 

naslednje generacije. 

• Intervjuvana ekipa je poudarila pomen posebne kombinacije kompetenc, kot sta kreativnost in reševanje 

problemov - zelo močna kombinacija v stresnih situacijah. 
 

Izzivi in kompetence se intervjuvancem zdijo znane in pomembne. Oba sklopa se jim zdita primerna in ne bi 

dodali / zavrgli ničesar. Spremenjena lista kompetenc je predlagana v Prilogi 4 k celotni različici raziskave. Izzivi, 

komentarji in predlogi sogovornikov so povzeti spodaj: 

• Potrebno je obvladovanje spreminjajoče se miselnosti, akademska izobrazba v spreminjajočem se 

okolju ni zahtevana, zato se moramo bolj osredotočiti na prečne spretnosti; 

• Potrebni so novi načrti za financiranje in vzpostavitev pisarn v domačem okolju; 

• Prisotno je pomanjkanje usposabljanja za učitelje o novih prečnih veščinah; 

• Spremembe v veliki organizaciji so zelo težke in počasne, kar pomeni, da so ves čas za krivuljo. 

Nezmožnost najema ključnih oseb/promotorjev, na primer izvršnega direktorja / direktorja 

poslovnega razvoja / vodje poslovnih operacij / operativnega direktorja predstavlja težavo tako pri 

iskanju in zadržanju, enako velja pri najetih ključnih osebah v multinacionalnih korporacijiah. 

Potreben je bolj praktičen pristop k poučevanju in mentoriranju študentov ali podjetij, to pomeni, več reševanja 

problemov, obvladovanje sprememb in nove učne metodologije. 

• Inovacijski izzivi: Notranje in zunanje sodelovanje z uporabniki (obstoječimi in potencialnimi) po 

celotni dobavni liniji, vključno s konkurenti in strokovnjaki iz panoge, pa tudi z neprekinjenim 

ocenjevanjem / ponovnim definiranjem poslovnega modela in usklajenostjo z organizacijsko 

strategijo; 

• Tehnološki izzivi: Izkazana korist / stroški - zmogljivost za uporabnike (obstoječe in potencialne). 

Predlagali bi, da strategijo Odpor do sprememb … premaknemo k izzivom motivacijskega 

upravljanja, saj bi oboje šteli za upravljanje sprememb. Dodali bi tudi Big Data kot ključno 

komponento industrije 4.0, izziv pa je upravljanje in interpretacija podatkov. 
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• Spretnosti in kompetence / inovacije: Predlagana je prilagodljiva-okretna organizacija. 

• Spretnosti in kompetence / tehnologija: predlagano je, da dodamo kompetenco znanost o 

podatkih. 

• Nekateri sogovorniki ne bi zavrgli nobene od naštetih možnosti. Vendar bi razmislili o dodajanju 

Realističnega postavljanja ciljev / nagrad v rubriko motivacijskega upravljanja. Postavljanje ciljev 

nam omogoča, da si prizadevamo, dokler niso le-ti dosegljivi in realistični. 

• Kulturne izzive je treba bolj poudarjati, saj imajo izkušnje nekaterih intervjuvancev velik vpliv na 

uporabljene metode, miselnost učenja in odnos do sprememb na splošno. 

• Motivacijsko upravljanje - pomanjkanje vida in kulture je glavni izziv pri motivacijskem upravljanju 

- če so ti pravi, sledi občutek namena. 

• Drug izziv bi lahko bil pritisk, ki ga ima lastnik podjetja - vodja, zlasti v mikro podjetjih. Ker so vsi za 

vse in nosijo veliko klobukov (lastnik, vodja, kadrovik, prodajnik, tržnik, nabavnik, kakovostnik itd.) 

Delovni čas je zelo dolg in številna področja / zahteve niso izpolnjene. Pogosto se začne delati na 

nalogah, vendar je dokončanje zelo težko.  

Čas, ki je primeren za vprašanje rasti in razvoja podjetja je odvisen od podjetja do podjetja. Nekatera podjetja 

leto razdelijo na mesece proizvodnje in mesece prodaje, npr. mikro podjetje s sirom proizvaja pomladi in poleti 

ter aktivno prodaja in razvija podjetje jeseni in pozimi. 

• Birokracija v obliki zakonodaje je druga velika dilema za podjetja, zlasti živilska. Obstaja veliko 

predpisov, ki jih je treba upoštevati in za dokazovanje skladnosti morajo biti vzpostavljeni sistemi 

upravljanja. Potrebni čas in viri niso vedno na voljo.  

Dva izziva, ki bi bila za nekatere najpomembnejša, sta vedno večja potreba po inovacijah in nenehno učenje, 

notranja kultura usposabljanja, saj je potreba po inovacijah v kombinaciji z nenehnim učenjem bistveni del 

vsakodnevnega dela. 

Matrika kompetenc se je intervjuvancem zdela zanimiva in dobra in so jo odobrili. Tu so opombe:  

• Izziv upravljanja - Potreba po ciljnih storitvah / specifikacijah: - navesti je treba razpoložljive rešitve / 

orodja in jih dobro opisati. 
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• Zaželena vodstvena usposobljenost (predlagana) – sposobnost izbire ljudi, ki so odprti za inovacije. 

• Izziv, povezan s tehnologijo - odpornost na spremembe / specifikacije - Inženirji in delavci nižje stopnje so 

razočarani, saj lahko avtomatizacija nadomesti delo, ki ga opravljajo zdaj, predvsem ponavljajoče se stvari. 

Mogoče novi menedžerji ne zaznajo takoj teh procesov, vendar izkušeni strokovnjaki to dobro poznajo. 

Menedžerji se avtomatizacije pogosto lotevajo le z vidika „varčevanja in zniževanja stroškov“, vendar ne 

smejo pozabiti, da brez ljudi ni inovacij. Delovna mesta bi se lahko / morala na novo opredeliti, pripisati 

nove kompetence. 

„Avtomatizacija je vaš suženj, dela brezplačno, pridobili boste več časa. Samo od vodstva je odvisno, ali bo ta čas 

dobro uporabljen. Npr. za učenje, za več počitnic - naj ljudje preračunajo. " 

• Pravni okvir, preglednost. V primeru bančnega sektorja obstajajo v vsaki državi različni predpisi in pravne 

smernice. Npr. na Portugalskem se na tem področju za knjigovodstvo uporablja programska oprema 

Primavera, ki že „pozna“ portugalsko resničnost, specifikacije in pravila. V primeru, da banka ali finančna 

institucija kupi drugo, na primer tujo družbo, ki uporablja drugačno knjigovodstvo, ga je treba prilagoditi 

lokalnim razmeram. Npr. koliko številk sestavlja davčno številko v eni državi in v drugi. Npr. nemško 

podjetje kupi portugalsko, slovensko ali madžarsko hčerinsko družbo. SAP je v tem smislu že precej dober, 

toda pri številni drugi, manj napredni programski opremi bodo imeli lastniki težave s prilagajanjem. To bo 

vprašanje časa (nujnosti) in denarja. Podjetje mora upoštevati možnosti za zaplet in stroške.  

• Potreba po inovacijah je stalnica: je oprijemljiva in realna, državljanom moramo zagotoviti boljši in varnejši 

dostop do vode - čiščenje odtočnega sistema, nadzor bakterij, preprečevanje kontaminacije, odpravljanje 

nastalih težav v najkrajšem možnem času - nihče ne sme dolgo ostati brez vode, podporne informacije 

sistem itd. pozitivni inovacijski cilji.  

• Kreativnost ni dovolj; to mora iti skupaj z razumevanjem splošne slike in ključnih točk. 

• Delo pod pritiskom - namesto tega bi bilo obvladovanje stresa / odpornost na stres boljše - tudi dobro 

upravljanje časa je bistvenega pomena. 

• Sprejem rotacije delovnih mest je pomembna kompetenca.  

• Raziskovalne sposobnosti - Tudi jezikovno znanje in poznavanje strokovnega besedišča je bistvenega 

pomena. 

• Napredno znanje IT, upravljanje orodij (npr. zbirke podatkov, predstavitve, urejanje dokumentov, urejanje 

slik). 
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• Razumevanje procesov - je pomembno, vendar je premalo, pomembno je tudi analitično razmišljanje, da 

stvari razumemo poglobljeno. Procese moramo razstaviti na koščke, jih analizirati in nato znova sestaviti.  

• Visoka etika dela in inovacije sta ključnega pomena. 

• Mentorstvo je zelo pomembno.  

• Potrebna je dodatna usposobljenost: hiter in realen pregled stvari - tudi zapletenih situacij - ter zmožnost 

prepoznavanja in imenovanja bistvenih težav.  

• Popravek kompetenc: sposobnost upravljanja sprememb in preobrazbe. 

• Nuja po inovacijah – inovacije brez etike so škodljive. 

• Odpornost - obvladovanje stresa - to je treba nadgraditi na "zavestni način življenja" ki zajema 

prepoznavanje in upoštevanje zdravih prehranjevalnih navad, ustreznega treninga telesa (prilagojen 

starosti), vzdrževanja psihološkega počutja (npr. sprostitev, meditacija) in čustveno inteligenco. Vodja 

potrebuje popolnoma zdravega in uravnoteženega človeka, da bo lahko naloge dobro izpolnil in se dobro 

odločil. 

• Predlog kompetence: motivacija izvršilne ravni, sposobnost razumevanja težav. 

• Napredna sposobnost sintetiziranja, ob upoštevanju, kaj je dobro za celotno podjetje. Industrija 4.0 

prinaša tveganje, da izgubimo sposobnost sintetiziranja in se osredotočimo le na podrobnosti in dele, 

namesto na celoto. 

Po besedah direktorja / člana upravnega odbora ene največjih svetovnih avtomobilskih družb na svetu: »Komplet 

za usposabljanje bi moral biti obsežnejši in vsebovati najsodobnejše načine dela. Industrija 4.0 je široka in brez 

primere. Menim, da bi se morali mladi usposobiti za upravljanje 3.0, vodenje uslužbencev, samostojnosti in 

spoštovanje prožnosti kot nove stabilnosti. Te stvari so bistvenega pomena za digitalizacijo, ki je glavni del 

industrije 4.0.« 

Intervjuvanci so bili iz različnih sektorjev in iz različnih velikosti podjetij. Tudi njihova funkcija v podjetju je bila 

drugačna, kar pomeni tudi, da se je poznavanje industrije 4.0 razlikovalo. Vsi pa so se strinjali, da so 

kompetence, navedene na seznamu, pomembne, ne glede na industrijo 4.0. Vsa podjetja so se strinjala, da so 

lastnosti kot npr. inovativnost in motivacija ter sposobnost kritičnega mišljenja in kreativnost bistvene in jih 

iščejo pri svojih zaposlenih ali vidijo kot del njihovih lastnosti. 

Njihove odgovore bi lahko povzeli v naslednjih točkah: 

• Četrta industrijska revolucija v nekaterih državah ni dovolj zrela; 
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• Pomembno je, da se naučimo, razumemo, oblikujemo in izvajamo postopek preobrazbe; 

• Izdelati je treba časovni načrt za digitalizacijo poteka dela - agilna uporaba aplikacij in storitev; 

• Tehnološke spremembe so hitre, pa tudi zahteve trga, zato je preoblikovanje v podjetjih nujno; 

• Vsi vidijo veliko potrebo po sodelovanju v različnih segmentih podjetja, podjetje mora delovati kot 

organska celota; 

• Hitra prilagoditev spremembam je nujna, kar se je pokazalo v primeru pandemije COVID-19; 

• Interdisciplinarnost posameznikov bo v prihodnosti še bolj cenjena, saj naj bi v podjetju lahko opravljali 

več različnih nalog; 

• Poudarjen je bil pomen pravilnih in pravočasnih odločitev (hitro sprejemanje odločitev) ter sodelovanje 

(delo v skupinah, mreženje deležnikov in sodelovanje). 

V bližnji prihodnosti bosta postala izziv povezovanje vsega v celoten poslovni proces in neizogibne spremembe v 

poslovanju organizacij.  

Predlogi na seznamu kompetenc 

Glede kompetenc so se sogovorniki strinjali, da so najpomembnejše: 

• Komunikacija 

• Sodelovanje 

• Vodenje ekipe 

• Reševanje problemov 

• Upravljanje sprememb 

• Inovacije 

• Prilagodljivost 

• Empatija 

• Sodelovalna inteligenca 

• Ustvarjalnost 

• Razumevanje 

• Vodenje 

• Prenosljivost 

• Pogajanja 

• Prevzem pobude 

• Reševanje konfliktov 

• Prepričevanje 

• Toleranca 

• Mentorstvo 

Nekateri udeleženci so prepoznali novo kompetenco, to je projektno vodenje, ki velja za mehko spretnost. 

Projektno vodenje vključuje organizacijo časa in virov za uspešen zaključek projekta.  



   
 
 

stran 15 
Finančna podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni potrditve njene vsebine. Vsebina odraža 
samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

 

 

Vsi sogovorniki so se strinjali, da so vse kompetence enako pomembne in da mora oseba, ki je odgovorna za 

prehod na industrijo 4.0 imeti kombinacijo vseh zgoraj omenjenih kompetenc.  

 

Vse intervjuvane organizacije so omenile, da so se morale v zadnjih nekaj letih seznaniti s kompetencami in 

veščinami. Zavedati so se morali njihovega pomena in vpliva na poslovanje in človeške vire. Večina njih ve 

katere so pomanjkljivosti, ki jih imajo njihovi uslužbenci, zato že potekajo posebni programi usposabljanja. 

Nekateri sogovorniki so se izobraževali, kjer so se seznanili s številnimi kompetencami in veščinami. Na splošno 

na našem seznamu niso naleteli na noben izziv ali potrebno znanje, ki bi ga lahko šteli za neznanega ali 

nepomembnega. Vendar so pomembnost teh izzivov in kompetenc specifične za sektor in podjetja. Povedano 

je bilo, da bo vpliv sprememb veliko večji, kot smo mislili prej, tudi v panogah, ki jih industrija 4.0 ne zadeva 

neposredno (tj. računovodje ne bi smele biti sposobne le razumeti novega IT programa - morale bi se zavedati 

tudi drugih tehnoloških sprememb, ki vplivajo na podjetje). 

Odgovori na vprašanje 2 

Predstavljajmo odgovore na drugo vprašanje, ki se je nanašalo na realne primere iz vsakdanjega dela 

sogovornikov, glasilo se je: "Prosimo, pomislite na konkretne problematične situacije v svojem življenju, ki se 

nanašajo na kompetence in izzive, navedene na naši listi."  

Ker obstaja veliko pomembnih odgovorov in rešitev za izzive, ki jih je zagotovila fokusna skupina, se je partnerstvo 

dogovorilo, da jih bo vse navedlo kot primere in jih uporabilo v Vodiču za usposabljanje, ki ga bomo izdelali v 

okviru našega projekta. 

Skupno izkušnjo ocenjujemo kot najpomembnejšo prednost te raziskave in jo predstavljamo tako, kot je bila 

deljena z nami, dodajamo naslove, ki so jih predlagali sogovorniki. Nekateri predstavljajo kombinacijo spodaj 

opisanih izzivov / spretnosti in kompetenc. 

Vsi primeri poslovanja so navedeni po abecedi v Prilogi 5 k daljši različici povzetka raziskave. 
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Odgovori na vprašanje 3 

Tretje vprašanje, na katerega so morali odgovoriti naši sogovorniki, se je glasilo: "Ali lahko opazite razliko med 

stopnjo usposobljenosti različnih generacij? Npr. v primeru, da za določeno spretnost Generacija Z pokaže 

več strokovnega znanja kot starejše generacije, ali nasprotno? V primeru katerih kompetenc? Bi lahko 

omenili konkretne primere? " 

Konkretni primeri, ki jih ponuja naša fokusna skupina, so navedeni v Prilogi 6 k daljši različici raziskave, saj 

predstavljajo osebno dojemanje vedenja predstavnikov različnih generacij in bi lahko bili vir za nadaljnje analize 

ali gradiva za usposabljanje. Našteti so po državah, saj kulturne razlike in nacionalne značilnosti pomembno 

vplivajo na pozornost, pričakovanja in motivacijo. 

Drugi odgovori in opažanja so povzeta spodaj: 

Mlajše generacije: 

• Na splošno se mlajši zlahka prilagajajo novim napravam in programski opremi, vendar jim 

primanjkuje osredotočenosti, ne znajo brati z razumevanjem in glavno je, da nimajo funkcionalne 

pismenosti. 

Mlajši podjetniki večina poznajo končni cilj, a so nestrpni. Zanje je treba dati poudarek na učenje socialnih 

kompetenc, za starejše je treba dati večji poudarek na tehnične veščine, ki so povezane z novimi tehnologijami. 

• Pogosta pripomba je, da mlajši ne morejo dobro oblikovati idej ali konceptov (Milenijci) in tudi če 

delajo hitreje, potrebujejo nekoga, ki bo dokument preveril, popravil ali celo preoblikoval. 

• Mladi imajo prednost pri tehničnih nalogah, če je nekaj povezano z IKT, novimi tehnologijami. Z 

vidika branja podatkov in sklepanja ter predlaganja preventivnih ukrepov so starejši tisti, ki so bolj 

spretni. So bolj izurjeni v mehkih veščinah. 

• Mladi vidijo novo znanje in tehnologijo kot izziv, saj se lažje integrirajo in to novo znanje lahko 

prenesejo tudi starejšim zaposlenim. 

• Mladi so bolj samozavestni s tehnologijo. Ne bojijo se je in so tudi bolj obveščeni o njenem vplivu in 

učinku. 

• Učijo se hitreje in informacije hitro osvojijo. 

• Nimajo potrebnih delovnih izkušenj. 

• Manjka jim strategija spoprijemanja s problemi in ponižnost pri delu. 
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• Za mlade je vse naravno, vse gre. 

• Mladi nimajo potrpežljivosti za dokončanje nalog (po večkratnih napakah ne dokončajo naloge, ki 

jo stranka čaka). 

• Mladi pričakujejo že pripravljene rešitve, so manj temeljiti, nimajo potrpljenja (ali potrebe) za 

temeljito raziskovanje. 

• Mladi imajo drugačen pogled na življenje: živijo svoje življenje in delo vidijo kot sredstvo za 

ustvarjanje priložnosti za to. 

• Mladi težko prevzamejo dolgoročne naloge in se želijo izogniti neuspehu. Pričakujejo redne 

povratne informacije, tudi za najmanjša opravila. 

• Mladi so bolj odprtega duha. 

• Pri mladih je težko vzbuditi dolgoročno zavezanost, izziv je motivirati in obdržati. 

• Mladi se radi soočajo z izzivi (predvsem generacija Z). 

• Zaradi delovne obremenitve se razvijajo, vendar v podjetju običajno ostanejo le dve leti. 

• Če jim zaupamo in jih izzovemo se bodo bolje odrezali. (Na primer kot vodje usposabljanj bodo 

mobilizirali vsa poznanstva in znance iz družabnih medijev, da bi dobili potrebno število 

udeležencev. Vse to je podprto s plačilom na podlagi uspešnosti). 

• Delo štejejo za nekakšno tekmovanje, rezultati so nagrade. 

• Imajo šibkejše veščine kritične analize (tržne raziskave, pridobivanje tržnih informacij - izvršni 

direktor težko razume, kako mladi sploh pridejo do informacij - imajo težave pri filtriranju lažnih 

informacij). 

Starejše generacije: 

• Na splošno ima starejša populacija skupne značilnosti - umirjenost, stabilen način odzivanja, brez 

panike - pred odgovorom preštejejo do 25. 

• Starejši običajno poskušajo najprej rešiti težavo sami, in če imajo kakšno nerešeno težavo, so 

pripravljeni poiskati pomoč. 

• Druga splošna ugotovitev je, da bo oseba, rojena v sedemdesetih letih, uporabljala samo določene 

funkcije programa 3D oblikovanja, ki jih potrebuje in se ji učenje drugih funkcij ne zdi potrebno, 

medtem ko se mlajši s tem zelo zabavajo in se učijo uporabe dodatnih možnosti programske 

opreme. 
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Starejše generacije težje izstopijo iz svojega območja udobja, medtem ko imajo mladi veliko energije in 

navdušenja za eksperimentiranje, ker nimajo predhodnih izkušenj in ne tvegajo veliko. 

• Včasih so starejši delavci zelo nedovzetni za nove rešitve in ne tvegajo, za mlajše pa je to bolj 

značilno. 

• Starejši so več vlagali v razvoj svojih trdih veščin. 

• Starejši so že vzpostavili povezave s svojimi kolegi ali kupci in s tem povečali komunikacijske 

sposobnosti. 

• Starejši imajo več mehkih spretnosti in izkušenj. 

• Štejejo se za „zaviralce“ inovacij in imajo večjo stopnjo brezposelnosti. 

• Težje se prilagajajo novim tehnologijam. 

• So bolj konservativni in imajo raje osebne stike in zapiske pišejo ročno. 

• So bolj kompetentni za delo v skupinah in lažje sodelujejo s svojimi vrstniki. 

• Starejši ljudje so bolj zanesljivi, bolj cenijo dober razvoj v organizaciji (potem ko so se morda kje 

drugje »opekli«). 

• Starejši ljudje navadno komunicirajo manj odkrito, nagnjeni so k opravljanju in pogovoru za 

hrbtom. 

• Za starejše je delo prednostna naloga, predani so svojim nalogam. 

• Raje imajo predvidljivost in doslednost. 

• Starejši zaposleni se manj učijo (želijo živeti na nekdanjih lovorikah). 

• Za starejše zaposlene je značilno ljubosumje in ponos. 

• Starejši zaposleni so manj nagnjeni k inovacijam. 

• Starejši tvorijo zaprto skupino. Predvsem Baby Boomerji, a tudi za Generacijo X je značilen pristop 

"Tako je, kot je" in se hitrim spremembam težko prilagodijo. 

• Starejše generacije se običajno lahko bolj osredotočijo in intenzivneje delajo. 

Obstajajo tudi znanja in spretnosti, ki primanjkujejo vsem ljudem ne glede na starost - na primer, pomanjkanje 

empatije, pomanjkanje osebnih prioritet, ko iščejo napake v drugih, ko se soočajo s preveč stresnimi faktorji s 

katerimi se ne znajo spoprijeti. 
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Splošna opažanja 

Nekateri udeleženci so opazili, da obstajajo razlike v stopnji spretnosti pri različnih generacijah zaposlenih. 

Dejansko imajo različne generacije znotraj podjetja različne kulture in včasih težko komunicirajo. Najvišje 

vodstvo mora najti nove načine komuniciranja, ki bo primerno za vsako generacijo.  

Kot vzorec so bile naslednje veščine izpostavljene kot težje (torej zahtevnejše) za mlajše generacije kot 

starejše generacije:  

1. Reševanje konfliktov 

2. Komunikacijske veščine 

3. Sposobnost prenosa znanja 

4. Vodstvene sposobnosti 

5. Sposobnost dela v skupinah 

Starejše generacije se veliko težje kot mlajše generacije prilagajajo, učijo in uporabljajo tehnologijo. 

Intervjuvanci menijo, da je bilo to v preteklosti večji problem, ki pa bi ga moralo obravnavati sedanje okolje, 

kjer nam je v tej krizi naložena naloga do sprememb. Zato bodo v podjetjih morali zvišati nivo znanja ne glede 

na raven spretnosti ali pa ne bodo mogli delovati v novem okolju. Izpopolnjevanje je ključnega pomena in 

obstajajo programi za pomoč. 

Prav tako menijo, da bi moral biti podprt mehanizem prostovoljnega odpuščanja, ki bi ljudem, ki se ne želijo 

spremeniti ali ne želijo več biti v delovnem okolju, omogočil, da delovno mesto zapustijo in tako dajo prostor 

drugim, ki si tega želijo. 

Konec koncev je mešanica generacij, strukturiranih znotraj organizacije koristna za sledenje tehnologiji, hkrati 

pa ohranja zavzetost pri doseganju organizacijskih ciljev. 

Mostovi in vrzeli 

Razlike: različne generacije iščejo informacije na drugačen način. Mlajše generacije bodo uporabljale CTRL F, 

starejše pa preverjajo kazalo dokumenta. Mladi so bolj agresivni, ciljno usmerjeni. 

Vodje skupin so običajno mlajši ljudje, medtem ko so člani ekipe starejši. Mladi voditelji ekip se soočajo z 

resnim izzivom: imajo manj poklicnih izkušenj kot starejši, vendar jih morajo voditi in motivirati. Trdo delajo, da 

si prislužijo spoštovanje svoje ekipe. Sodelavci jih podpirajo pri komunikaciji. 

Lastništvo uspeha in priznanje ostalim - Vodstvena / projektna skupina je naletela na težaven in nujen 

problem. Iskali so rešitve, vendar situacije ni bilo enostavno rešiti. Končno je mladi kolega prišel do dobre 
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rešitve, ki pa jo je predstavil na zelo slab, aroganten način. Vodji je povzročil veliko dilemo: v primeru, da bi 

priznal mladega kolega, bi zvestoba drugih - starejših kolegov vsaj v tem projektu zbledela. V primeru, da 

zavrne rešitev mladega kolega, ne bo mogel rešiti težave. Rešitev: mlademu kolegu je ponudil 2 možnosti: 1. 

odstopi ali 2. pripravi lepo predstavitev o predlagani rešitvi, v kateri razloži, kako so mu prispevki in izkušnje 

drugih članov ekipe pomagali. Zahvaljujoč temu so kolegi spoznali, da gre za timsko delo, čeprav se je ideja na 

koncu oblikovala le v njegovi glavi. Konflikt razrešen. 

Cilji in motivacija različnih generacij so različni: Kdaj je delovno mesto privlačno? Starejši strokovnjaki: dobra 

plača, stabilno in varno delovno mesto (dolgoročno), možnosti gradnje kariere (top 3). Mladi strokovnjaki: 

dovolj prostega časa, prilagodljiv delovni čas / način dela. Vprašanja časa in kakovosti življenja mlajšim 

predstavlja večjo vrednoto, zvestoba je manj pomembna. 

Kot vidimo obstaja jasna vrzel v komunikaciji in napredku med generacijami. Rešitev je ustvariti ekipe, ki jih 

sestavljajo ljudje iz različnih generacij, tako da bodo vsi imeli koristi drug od drugega. Kot je opazil eden od 

intervjuvancev, je razlika med generacijami manj očitna v podjetjih, ki uporabljajo interne izobraževalne 

programe. 

Mladi začnejo uporabljati nova orodja prej, vendar nimajo potrebnega »notranjega« razumevanja, zato so ob 

zapletih tisti, ki težje najdejo rešitev. Morda je to tudi posledica izkušenj, ki so si jih starejši pridobili z daljšimi 

delovnim stažem. To je še posebej poudaril sogovornik, ki se ukvarja z robotiko po meri, češ da starejša 

generacija prej najde rešitev v programu kot mlajša. 

Še en zanimiv citat enega od sogovornikov je, da smo trenutno v dobi industrije 4.0, vendar ljudje pripadajo 

industriji 3.0 in tehnologija pripada industriji 2.0. 

Zaključki 

V današnjem poslovnem ekosistemu raznolikost in vključenost nista pomembni le iz pro socialnih razlogov, 

ampak sta pomembni tudi za upravljanje raznolikosti.  

Prvič po začetku industrializacije je na delovnem mestu 5 različnih generacij. Vsaka od teh skupin ima svoje 

želje in motive glede tega, kaj želijo od svojega dela in kako se spopadajo z izzivi. Na žalost številne organizacije 

še niso prepoznale, kaj so te edinstvene potrebe, in tako načrtovale, kako izkoristiti potencial, ki je neločljivo 

povezan z raznoliko delovno silo.  
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Te generacije so: Tradicionalisti (tiha generacija, rojena med letoma 1928 in 1945); Baby boom (rojeni med 

letoma 1946 in 1960); Generacija X (rojena med letoma 1961 in 1980); Generacija Y (Milenijci, rojeni med 1981 

in 1995); in Generacija Z (digitalni domorodci, rojeni po letu 1995).  

V pravkar izdanem članku LinkedIna  Global Talent Trends 2020 report je večgeneracijska delovna sila 

opredeljena kot eden od štirih glavnih tokov, ki bodo v prihodnjih letih oblikovali pridobivanje talentov. In 89 % 

strokovnjakov za talente, ki jih je anketiral LinkedIn, je reklo, da resnično večgeneracijska delovna sila naredi 

podjetje bolj uspešno. 

Ker tradicionalisti predstavljajo le 2 % delovne sile leta 2020, njihove značilnosti niso del naše raziskave, saj ne 

bodo aktivno sodelovali pri prehodu na i4.0. 

Global forecasts napovedujejo, da bodo do leta 2025 Milenijci predstavljali tri četrtine svetovne delovne sile 2: 

• Ljudje med 15. in 24. letom predstavljajo skoraj 20 % svetovnega prebivalstva.3 

• Predstavljajo več kot 15 % svetovne delovne sile.4 

• Do leta 2020 bo 41 % svetovnega prebivalstva starejših od 24 let.5 

V Evropi se delovna sila zmanjšuje.6 

Milenijci so manjšinsko prebivalstvo Evropske unije.  

• V Evropi je manj Milenijcev in Generacije Z v delovni sili kot generacije Baby boom.7  

Število prebivalcev EU, starih 80 let ali več, naj bi se do leta 2100 več kot podvojilo (s 5,6 % leta 2018 na 14,6 % 

leta 2100).8 

• Prebivalstvo odraslih v upokojitveni starosti (65 let ali več) bo do leta 2100 predstavljalo 31,3 % 

prebivalstva EU v primerjavi z 19,8 % leta 2018. 9 

                                                           
 

2 EY, Global Generations: A Global Study on Work-Life Challenges Across Generations (2015): p. 1. 
3 ILO, World Employment Social Outlook: Youth (2016): p. 1. 
4 ILO, World Employment Social Outlook: Youth (2016): p. 1. 
5 United Nations, “Percentage of Total Population by Broad Age Group, Both Sexes (Per 100 Total Population),” World 
Population Prospects 2019 (2019). 
6 Deloitte Insights, Voice of the Workforce in Europe (2018). 
7 Deloitte Insights, Voice of the Workforce in Europe (2018). 
8 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019): p. 7. 
9 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019): p. 9. 

https://business.linkedin.com/talent-solutions/recruiting-tips/global-talent-trends-2020-report?trk=bl-po_how-to-attract-multigenerational-workforce
https://www.catalyst.org/research/generations-demographic-trends-in-population-and-workforce/
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang--en/index.htm
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/voice-of-workforce-europe-survey.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/voice-of-workforce-europe-survey.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
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• Čeprav je veliko odraslih že doseglo upokojitvena leta, jih mnogo ostaja dlje med delovno silo.10 

V Evropi bo starostno upokojeno prebivalstvo v prihodnjih desetletjih večje od delovno sposobnega 

prebivalstva.11 

• Delovno sposobno prebivalstvo naj bi se še do leta 2100 zmanjševalo.12 

 

Globalni trend staranja je očiten, ni ravnovesja - v popolnem svetu bi bilo toliko novih delavcev kot jih odhaja v 

upokojitev. Na žalost v industrijskih državah Milenijci dlje odlagajo z začetkom svoje družine in imajo manj 

otrok; poleg tega razpoložljivost delovnih mest ni enakomerno porazdeljena po vsem svetu. 

Ekonomisti ugotavljajo, da v nasprotju s prejšnjimi generacijami danes primanjkuje ljudi, ki bi vstopili med 

delovno aktivno silo. Ko se ljudje upokojijo, s seboj vzamejo pomembno poslovno in industrijsko znanje, ki ga ni 

mogoče nadomestiti. Pew Research je pred kratkim poročal, da je generacija Baby boom leta 1999 dosegla 78,8 

milijona, nedavna generacijska rast pa ji ne sledi. 

Ob upoštevanju vseh teh številk in nevarnosti bi se moralo naše partnerstvo osredotočiti na potrebe po 

usposabljanju vseh štirih generacij in zagotoviti različna orodja za uspešno delovanje različnih generacijskih 

skupin na podlagi naslednjih tem: Inovacijsko razmišljanje; Upravljanje motivacije in Tehnično sodelovanje. 

Po besedah naših intervjuvancev, tudi če obstajajo konflikti v večgeneracijskem delovnem okolju, predvsem 

zaradi razlik v osebnih in poklicnih vrednotah ter različnih stilov komunikacije, mnogi delodajalci že trdijo, da 

imajo korist od te edinstvene situacije, da imajo na istem mestu in času tako raznolikih poklicnih in 

individualnih veščin in znanj, s čimer imajo zaposleni možnost, da podjetju zagotovijo lastno bazo znanja. 

Ta raznolikost lahko zagotovo prinese koristi zaradi edinstvenega ozadja in perspektive, ki jih prinaša vsaka 

generacija. Lahko pa privede tudi do nesporazumov in sporov. Prepoznavanje potencialnih konfliktov in 

sprejetje ukrepov za proaktivno zmanjšanje le-teh lahko pripomorejo zagotoviti pozitivno okolje za vse. 

Podjetja povsod poročajo, da nimajo težav z zapolnitvijo delovnih mest, vendar je vedno težje najti ljudi s 

strokovnim znanjem in izkušnjami, ki bi delo dobro opravljali. 

                                                           
 

10 Deloitte Insights, Voice of the Workforce in Europe (2018): p. 4. 
11 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019). 
12 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019): p. 9. 

https://www.pewresearch.org/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/voice-of-workforce-europe-survey.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
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Iz razgovorov lahko ugotovimo, da prehod podjetij na industrijo 4.0 spremljajo številni izzivi, ki vključujejo tako 

človeške kot nečloveške dejavnike. Izzivi, ki so jih poudarili naši sogovorniki, so zlasti povečani stroški, 

tehnološki napredek, pomanjkanje digitalnih znanj zaposlenih, pomanjkanje mehkih veščin vodstva in potreba 

po stalnem posodabljanju znanja.  

Intervjuvanci prepoznajo tudi množico kompetenc, ki jih zahteva vodstvo, da bi olajšalo prehod podjetja v 

industrijo 4.0. Strinjali so se, da so vse kompetence enako pomembne in da mora oseba, ki je odgovorna za 

prehod na industrijo 4.0, imeti kombinacijo vseh. 

Glede razlik med generacijami znotraj podjetja so se udeleženci strinjali, da so mlajše generacije učinkovitejše 

pri novih tehnologijah in se lažje prilagajajo spremembam, starejše generacije pa imajo raje osebne stike in 

imajo naprednejše komunikacijske veščine. 

Raziskava poleg starostnih razlik kaže, da vsaka generacija edinstveno prepozna koncept dela / zaposlitve. 

Nekateri to vidijo kot transakcijski proces, s katerim lahko pridobijo pomembne vire in status. Drugi vidijo delo 

kot sredstvo za vplivanje na svoje okolje in iskanje smisla v svojem življenju. Pomembno je opozoriti, da ni 

pravilnih ali napačnih odgovorov o tem, kakšno bi moralo biti delovno mesto, temveč le osebna dojemanja in 

pričakovanja. 

Ko delovno mesto postaja bolj raznoliko, ne samo v smislu generacije, temveč tudi drugih lastnosti, si je treba 

vzeti čas za razumevanje in dati priložnost za interakcijo z različnimi skupinami. Bolj ko se ljudje razumejo, bolje 

so sposobni sodelovati in s tem dvigniti pomen socialnih kompetenc. 

Čeprav obstajajo številne razlike med štirimi generacijami, ki smo jih zajeli v raziskavi, so tudi nekatere 

podobnosti. Vse štiri generacije dajejo družini veliko vrednost. Poleg tega vse štiri generacije menijo, da sta 

izobraževanje in povratne informacije izjemno pomembna za uspešno kariero. Vsaka sprememba je težka. 

Mladi, stari ali nekje na sredini večina ljudi ne uživa v spremembah. Ne glede na vaše osebno mnenje in želje je 

spoznavanje sodelavcev in njihovega dela izjemno koristno. 

Nekaj praktičnih nasvetov vodjem, ki delajo v večgeneracijskem okolju: 

Ne osredotočajte se na razlike. Zdi se, da obstaja težnja po tem, da se bolj osredotočamo na to, kaj se pri vsaki 

generaciji razlikuje, kot pa na to, kakšne podobnosti obstajajo. Izogibajte se možnosti, da bi kot resnične 

sprejeli stereotipe o različnih generacijah; bodite previdni pri izrazih, ki vzbujajo stereotipe: "Moja generacija je 

...", "Ko sem bil v vaših letih ..." ali "Vse [katere koli generacije] so ...". 

Razširite svoje komunikacijske strategije. Sporočila naj bodo na voljo v več oblikah.  
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Pojasnite pričakovanja. Vedno pojasnite pričakovanja glede dokončanja projekta ali naloge. Tradicionalisti in 

Boomerjevi šefi lahko pričakujejo, da bodo obravnavano nalogo takoj izvedli, medtem ko bodo Gen X in 

Milenijci zadovoljni, če se bo znašla na seznamu opravkov. 

Govorite z dejstvi. Tudi če mislite, da je vaš problem povezan s starostjo nekoga ali predpostavko, da je počasen 

ali len, se držite dejstev. Povejte jim, kakšna so bila vaša pričakovanja in kaj ste opazili. Dovolite odprt dialog; 

morda niste imeli enakih pričakovanj ali pa je bilo vaše opažanje netočno. Govorite z dejstvi, ne s sodbami. 

Vzpostavite odnose sodelovanja. Druge bolj razumemo in cenimo, ko jih imamo priložnost spoznati. Ustvarjajte 

priložnosti za interakcijo med zaposlenimi različnih generacij tako v delovnih kot v drugih okoljih, to lahko 

pomaga pri vzpostavljanju odnosov in zmanjšanju nesporazumov. 

Ustvarite priložnosti za medgeneracijsko mentorstvo. To lahko deluje obojestransko - ne predvidevajte 

samodejno, da bodo mlajše generacije mentorirale starejše generacije. Vse starostne skupine imajo možnost, 

da se učijo drug od drugega. 

Preučite svoje zaposlene. Razumite demografske podatke in pokažite željo po komunikaciji z zaposlenimi. Z 

redno anketo (npr. letno) lahko ugotovite razlike in podobnosti med različnimi generacijami zaposlenih. 

Razmislite o življenjskih poteh. Razumite, kje so vaši zaposleni na njihovih življenjskih poteh v smislu 

odgovornosti in interesov, ki jih imajo morda zunaj podjetja. Ne domnevajte. Pomembno je vedeti, da si 

zaposleni ne glede na generacijo delijo skupne značilnosti in razlike. 

Pokažite spoštovanje. Zavedajte se, da bi lahko drugačna metoda ali časovnica za reševanje problemov in 

izpolnjevanje nalog predstavljala generacijsko razliko, zato bodite ves čas potrpežljivi in spoštljivi. Če ne 

razumete njihovega postopka in če je to pomembno za vas, vprašajte. 



V  t e h  d i n a m i čn i h  i n  n e g o t o v i h  o ko l i š č i n a h  s e  m o r a j o  v o d i t e l j i  p r i l a g o d i t i  
i z z i v o m  i n d u s t r i j e  4 . 0 .
P r o j e k t  T r a n s I T  j e  b i l  p o s e b e j  z a s n o v a n  z a  l a ž j i  u s p e š e n  p r e h o d  m e n e d ž e r -
j e v  v  t o  n o v o  d o b o .

P a r t n e r j i
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