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KO JE PLAČA LE  
DEL CELOTNE ZGODBE

Prvič v zgodovini je na trgu dela prisotnih pet generacij: 
tradicionalisti (rojeni pred 1946.), generacija otrok blaginje  
(rojeni med 1946. in 1964.), generacija X (rojeni med 1965. in 
1980.), milenijci (1980–1996) in generacija Z (rojeni po letu 1996). 
Največ pozornosti vzbujajo milenijci, ki trenutno predstavljajo že 
več kot polovico svetovne delovne sile, zasedajo pa tudi približno 
petino vodstvenih položajev. V Hidrii jih navdušuje možnost 
izobraževanja, dobri odnosi in osebnostna rast.SOCIOLOGINJA TONJA BLATNIK O MILENIJCIH

osamezniki, ki so jih zaznamovale različne zgodovinske 

prelomnice, vrednote in tehnološki preboji, sedaj v vlogi 

sodelavcev v marsikaterem podjetju delajo na skupnih pro-

jektih in sledijo istim ciljem. Kaj morajo pri tem vedeti orga-

nizacije, da ne trčijo ob generacijske razlike, temveč – ravno naspro-

tno – v medgeneracijskem sodelovanju prepoznajo svojo dodano 

vrednost? Raziskava o sodelovanju slovenskih milenijcev s starejšimi 

kolegi znotraj delovnega okolja, ki jo je lani izvedlo podjetje Compe-

to, kaže, da velika večina vprašanih, kar 88,1 odstotkov, zelo dobro so-

deluje s starejšo populacijo. Prav tako se 65 odstotkov anketirancev 

bolje počuti in deluje v generacijsko mešanem okolju. Za mnenje smo 

povprašali tudi milenijce, zaposlene v Hidrii (več na naslednji strani).

Gašper Mivšek, vodja projektov v Hidrii, je povedal, da pri svojem delu 

zelo ceni posredovanje znanja in izkušenj svojih starejših kolegov, saj 

to občutno doprinese k njegovi osebni rasti. Ravno slednje je izjemno 

pomembno karierno sidro milenijcev. Jamie Notter, strokovnjak za 

medgeneracijsko sodelovanje, član Forbesovega združenja coachev, 

namreč poudarja, da se milenijci ne zadovoljijo zgolj z osnovami: »Pri-

čakujejo, da bodo delovna mesta opremljena, brezhibno delujoča, da 

bo organizacijska kultura vključujoča, še več: službo želijo osmisliti – 

plača je pri tem le del celotne zgodbe. Delo mora imeti smisel, globlji 

in širši pomen.«

JAMIE NOTTER,  

STROKOVNJAK ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE,  

ČLAN FORBESOVEGA ZDRUŽENJA COACHEV.

Delo mora imeti smisel,  
globlji in širši pomen.
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MILENIJCI O DELU V HIDRII

SREČKO KARANOVIĆ,  
DELOVODJA,  
V HIDRII ZAPOSLEN ŠEST LET

MONIKA MANFREDA,  
STROKOVNA SODELAVKA ZA RAZVOJ,  
V HIDRII ZAPOSLENA LETO IN POL

KLEMEN PREŠEREN,  
TEHNOLOG,  
V HIDRII ZAPOSLEN LETO IN POL

KRISTIJAN MEDVEŠČEK,  
STROKOVNI SODELAVEC ZA TEHNOLOGIJO,  
V HIDRII ZAPOSLEN POL LETA 

GAŠPER MIVŠEK,  
VODJA PROJEKTOV,  
V HIDRII ZAPOSLEN DVE LETI

Milenijci želijo vedeti, da s svojim delom rešujejo težave sveta, prispe-

vajo k boljšemu bivanju, čistejšemu okolju. Podjetja, ki bodo znala 

odgovoriti na tovrstna vprašanja, bodo pritegnila najboljše kadre 

in zato zmagovala na dolgi rok. Istočasno pa bodo vzgajala talente 

v odgovorne, etične voditelje, kar je skupna družbena odgovornost 

vseh v gospodarstvu. In tu pridemo do naslednjega identitetnega 

sidra milenijcev, ki pa je inovativno delovno okolje. Raznolikost je na-

mreč kot humus za inovacije.

Organizacije, ki cenijo in živijo agilnost, hitrost, preglednost, pro-

žnost; torej vse, kar je blizu generaciji milenijcev, bodo na podlagi 

iz tega izhajajoče inovativnosti tlakovale pot do bodočega uspeha. 

»Edini svet, ki ga milenijci poznajo, je hiter (internet, mobilni telefoni, 

snapchat …) in se ves čas spreminja, prilagaja, inovira. Prav tak svet 

pričakujejo in si ga želijo tudi znotraj delovnega okolja,« dodaja Laura 

Smrekar, partnerka v Competu. Pri tem poudarja, da je ena od naj-

bolj zanimivih ugotovitev Competove ankete, da se skoraj polovica 

milenijcev (49,2 odstotka) čuti dovolj kompetentne za vodenje sta-

rejše generacije in da bi bili pripravljeni nastopiti kot vodje starejših 

kolegov.

Milenijci, v Sloveniji naj bi jih bilo 378.000, so torej ambiciozni, pri-

pravljeni delati, kadar imajo cilj, ki jih navdušuje. Odločilen motivator 

je tudi dobro vzdušje na delovnem mestu. Podjetja po vsem svetu se 

soočajo z izzivom, kako povečati produktivnost in dodano vrednost; 

skrb vzbuja zlasti podatek, da je resnično zavzetih le 30–35 odstotkov 

zaposlenih. Bolj kot razumemo različne potrebe zaposlenih, upošte-

vajoč tudi, kateri generaciji pripadajo, bolj trdno organizacijsko kul-

turo lahko gradimo.

Milenijci v tem pogledu niso kaj dosti drugačni od ostalih generacij. 

Hidriini kot veliko prednost svojega delovnega mesta izpostavljajo 

možnost stalnega izobraževanja, dobre odnose, pa tudi aktivnosti, 

ki niso formalne narave. Na primer smučarski dan in vsakoletno ja-

dranje. Vse to doprinese k medsebojnemu spoznavanju in večji pove-

zanosti ter vključenosti – to pa so glavni elementi, ki napolnijo jadra.

LAURA SMREKAR,  

PARTNERKA V COMPETU

Edini svet, ki ga milenijci poznajo, 
 je hiter in se ves čas spreminja, 

prilagaja, inovira.

S pogoji in izzivi v Hidrii sem zelo  

zadovoljen. Imamo veliko različnih 

izobraževanj, ki pripomorejo h kakovostnemu 

delu. Dopolnjujejo pa tudi moje socialne in 

vodstvene veščine.

Všeč mi je, da Hidria spodbuja  

razvoj in izobraževanje svojih zaposlenih.  

Z veliko novimi znanji in izkušnjami sem dobro  

obogatila svoje profesionalno in zasebno življenje. 

Rada se učim novih stvari. Veliko mi pomeni tudi 

dobro vzdušje v kolektivu in prijaznost  

sodelavcev, ki radi delijo svoje znanje  

in mi priskočijo na pomoč. 

»Vsako leto se udeležim strokovnih izobraževanj.  

Prav tako moji nadrejeni izražajo zanimanje za moj  

dolgoročni razvoj, me usmerjajo ter posredujejo svoje izkušnje  

in znanje, kar zelo cenim. Prepričan sem, da je zagretost,  

energija mlajših zaposlenih v kombinaciji z izkušnjami in znanjem 

starejših odličen recept za naprej. Pozitivne so tudi  

neformalne aktivnosti, ki jih organizira korporacija, kot na  

primer smučarski dan in vsakoletna jadranja. Vse to  

doprinese k medsebojnemu spoznavanju in  

večji povezanosti.«

»Z delom v Hidrii sem zadovoljen.  

Odkar delam tu, sem bil na številnih izobraževanjih, 

obiskal več sejmov, spoznal naše dobavitelje in nove, 

prebojne tehnologije. Sem tudi že napredoval, saj znam 

sam rešiti izzive in iskati nove možnosti za izboljšave.  

Postal sem samozavesten in si izboljšal  

samopodobo, kar name pozitivno vpliva  

tudi v zasebnem življenju.«

Hidria z izobraževanjem in  

strokovnim izpopolnjevanjem novim sodelavcem, 

predvsem pa mladim, ki še nimajo izkušenj  

z avtomobilsko industrijo, omogoča hitro spoznavanje 

standardov in načinov dela v tem segmentu.  

Že ob nastopu službe se je zato  

mogoče naučiti veliko koristnega in nato  

karierno napredovati. 


