
 

 

Delavnice ZAVZETI ASI 
 

V ISKANJU SKUPNEGA 

Kako s pomočjo razumevanja medosebnih in medgeneracijskih razlik vzpostaviti učinkovito 

sodelovanje. 

torek, 23. 10. 2018 od 9.00 do 14.00 v Šentjerneju 
(Kulturni center Primoža Trubarja) 

 

Predavatelj: dr. Aleksander Zadel 

Delavnice so namenjene vodstvenemu kadru, managerjem, direktorjem enot, kadrovskim 
managerjem, kadrovikom in ostalim zainteresiranim. 

 

Vsebina delavnice: 
 

- Kako motivirati same sebe ter vzdrževati kondicijo za učinkovito delo in kako pri tem 
spodbujati sodelavce. 

- Razumevanje pomena kakovostnih medosebnih odnosov pri delu. 
- Znanje o konceptu osnovnih potreb, ki so skupne vsem nam, ne glede na 

medgeneracijske ali medosebne razlike. 
- Razumevanje, da je ključ do samo-motivacije v bistvu notranja motivacija, ki izhaja iz 

učenja učinkovitih načinov vedenja. 
- Razumevanje razlik med generacijami, kako najti, kaj je skupno vodjem in 

zaposlenim, v prid uspešnega sodelovanja, ne glede na medgeneracijske ali 
medosebne razlike. 

- Razumevanje, kaj prinaša obdobje upokojitve. 
- Znanje, kaj predstavljajo spremembe (kot npr. staranje) in kako se pogovarjati o 

spremembah. 
- Kako učinkovito sodelovati s starejšimi sodelavci in strankami.  

 
Dr. Aleksander Zadel bo na delavnici predstavil, od kod izvira naša motivacija in kako 
vzdržujemo kondicijo za učinkovito delo. Razložil bo pomen, ki ga imajo pri tem kakovostni 
medosebni odnosi in v povezavi s slednjimi razumevanje medosebnih ter medgeneracijskih 
razlik. Znotraj teh se bo osredotočil na še aktivno starejšo delovno silo ter predstavil značilnosti 
staranja, obdobja pred upokojitvijo ter posledic same upokojitve na človeka kot posameznika. 
Skupaj z dr. Zadelom boste razmišljali o značilnostih posameznih življenjskih obdobij in 
staranja na sploh ter iskali, kaj nam je tisto skupno znotraj različnih življenjskih obdobij. 
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Delavnica ima dva krajša odmora namenjena mreženju in pogostitvi. 
 

Delavnica je za vas brezplačna! 

Prijava 
je možna najkasneje do ponedeljka, 22.10. 2018. V kolikor se delavnice, na katero ste se prijavili, ne 
boste udeležili, vas prosimo, da to sporočite na asi@sklad-kadri.si najkasneje do ponedeljka, 22. 10. 
2018 in omogočite udeležbo na delavnici drugim interesentom, saj je število mest omejeno. 

 

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

(ASI) in jo sofinancirata  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska 

unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Z vami bo predavatelji:   

 

 

Dr. Aleksander Zadel 
Ustanovitelj in direktor Inštituta C. A. R. je univerzitetni 
diplomiran psiholog, doktor znanosti in specialist klinične 
psihologije. Kot profesor je predaval na Oddelku za 
biopsihologijo, na Fakulteti za matematiko naravoslovje 
in informacijske tehnologije, Univerze na Primorskem. V 
gospodarstvu že več kot 20 let vodi predavanja in 
delavnice v različnih podjetjih in uspešno mentorira ljudi, 
da na podlagi lastnih potencialov in želja razvijejo 
suverene in avtonomne rešitve, s katerimi povečajo 
osebno zadovoljstvo in učinkovitost.  
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