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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi je preučeno, kakšni so načini pridobivanja mladih (»generacija y«) v 

organizacijo ter kakšna so njihova pričakovanja glede zaposlitve. V teoretičnem delu so 

najprej predstavljeni proces, načini in cilji procesa pridobivanja kadra. Nadalje so navedeni in 

opisani kanali pridobivanja mladega kadra ter raziskave o navadah mladih in o njihovem 

pričakovanju glede zaposlitve. V praktičnem delu so preko anketnega vprašalnika spremljane  

preference mladih pri tistih dejavnikih kadrovskega oglaševanja, na katere lahko vplivajo 

delodajalci. Zanima nas, katere kanale zaposlovanja uporabljajo mladi, kakšna imajo 

pričakovanja glede delovnih nalog in delodajalca, kaj jih prepriča v oglasu, da izpolnijo 

prijavo in podobno. Raziskava je pokazala, da mladi iščejo delo, ki jim bo predstavljalo izziv, 

ki ga bodo z veseljem opravljali ter bodo za svoj trud primerno nagrajeni. 

 

Ključne besede: »generacija y«, pridobivanje kadra, zunanje okolje, kanali zaposlovanja, 

mediji. 

 
SUMMARY 

 

In the diploma project we examined the ways in which young people ("generation y") get into 

employment and what are their job prospects. In the theoretical part we first explained what 

the process of personnel recruitment means, what are the recruitment methods and what are 

the recruitment goals. Furthermore, the channels of how young people get recruited and their 

job search habits and job expectations are listed and described. In the empirical part, a survey 

on a convenience sample of young people was conducted, the results of which were 

confirmed by the research of several authors on the "generation y work patterns". Young 

people are looking for challenging work, where they will be happy and appropriately 

rewarded for their efforts. 

 

Key words: »generation y«, employee recruitment, external environment, employment 

channels, media. 
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1 UVOD 

 

Kadrovska služba je strokovna podpora managementu, ki skrbi za razvoj, vzdrževanje in 

skladnost sistema (Svetlik idr. 2009). Delovanje kadrovske službe se z leti spreminja zaradi 

sprememb, ki nastajajo na trgu dela ali pri poslovanju nekega podjetja. Spreminjajo pa se tudi 

vrednote mladih generacij (generacija y) v primerjavi z vrednotami starejših (generacija x in 

starejši). Kadrovskim službam predstavlja poseben izziv, kako privabiti mlad kader (v praksi 

uporabljamo tudi izraz kandidati) v podjetje. Odlašanje mladih s svojo poklicno potjo oziroma 

njihovo neidentificiranje glede poklica privede do množičnega vpisovanja na gimnazije, ki pa 

ne prinašajo poklica (Dodič-Fikfak idr. 2006). Opravljanje priložnostnih del doprinese nekaj 

izkušenj, vendar velikokrat premalo, da bi bilo ponujeno delo z veliko odgovornostjo in 

veliko začetno plačo. Podjetja se zato trudijo v svoje vrste privabiti mlad kader, predvsem 

zaradi staranja prebivalstva in poznavanja napredne tehnologije. Tej namreč mladi sledijo 

veliko hitreje kot starejši zaposleni. V prihodnosti bo za mlade talente prisotnega veliko boja 

med podjetji in celo državami, saj se s trga dela umika  »baby boom« generacija rojena med 

letoma 1946 in 1964 (Širok 2011).   

 
1.1. Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

 

V diplomski nalogi se ukvarjamo s področjem, ki teoretično sodi na področje kadrovanja. 

Kadrovanje je aktivnost podjetja, ki izbere primerne oziroma ustrezne posameznike za prosto 

delovno mesto. Namen je pridobiti kandidate, ki naj bi organizaciji zagotovili doseganje 

organizacijskih ciljev (Merkač Skok in Kavčič 2005). Kadrovanje je proces, ki zajema več 

faz. Avtorji Fisher, Schoenfeldt in Shaw (2003) ter Armstrong (Armstrong 1991) členijo 

proces v 3 faze. Te so pridobivanje kandidatov, selekcija in vabljenje le teh ter na koncu 

dokončni izbor. Avtor Dessler (Dessler 2003) pa loči samo dve fazi. Ti sta pridobivanje 

kandidatov in selekcija ter izbor kandidatov. Tematika raziskovanja diplomske naloge se 

umešča v prvo fazo procesa kadrovanja, in sicer gre za proces pridobivanja kandidatov.  

 

Pridobivanje kadrov je proces iskanja in oblikovanje skupine novih kandidatov, med katerimi 

organizacija poišče najustreznejšega in ga vključi v svoj delovni proces (Florjančič, Ferjan in 

Bernik 1999). Proces pridobivanja kandidatov obsega različne aktivnosti, kot so oglaševanje 

vsebine, cilj, delovne naloge in podobno. Po opravljenih aktivnostih oglaševanja sledi 

spremljanje odziva kandidatov, kar pomeni, da podjetje spremlja, koliko kandidatov, ki 

izpolnjujejo minimalne zahteve, se je odzvalo in v katerih korakih procesa kadrovanja se 

posamezniki v danem trenutku nahajajo.  

 

Organizacija si pri pridobivanju kandidatov za zaposlitev ustvari bazo ustrezno usposobljenih 

in podkovanih ljudi (Bratton in Gold 2012) pri čemer si s pravilnim pridobivanjem in izborom 

zagotovi doseganje organizacijskih ciljev (Merkač Skok in Kavčič 2005). 

 

Pri pridobivanju kandidatov ima organizacija dve načelni možnosti: ali jih pridobiva znotraj 

ali pa izven podjetja. V obravnavanem primeru se ne ukvarjamo s pridobivanjem kandidatov 

iz notranjih virov, temveč se osredotočamo na iskanje le teh na zunanjem trgu. Ciljna publika 

oziroma ciljna populacija zunanjega pridobivanja so ljudje, ki niso zaposleni v dotičnem 

podjetju. Delovno mesto se oglašuje v časopisih, na spletu, oglasni deski zavoda za 

zaposlovanje itn. Bolj kot spletne strani so zadnja leta relevantna socialna omrežja, saj gre pri 

tovrstnih objavah predvsem za nižje stroške, vidne so večjemu številu ljudi in niso omejene z 

oglaševalskim prostorom.  
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Za podjetja je ključnega pomena oglaševanje in poznavanje ciljne skupine (v tem primeru 

mladih), ter da podjetja vedo, kje na zunanjem trgu bodo iskali kandidate. Naloga marketinga 

je, da poskrbi, da ciljni skupini ponudi nekaj, kar jo pritegne in pripravi k akciji. Kako se tržiti 

in komu tržiti, pa je pomemben izziv za kadrovske službe. Te morajo biti seznanjene z 

demografskim razvojem trga, raznolikostjo delovne sile, generacijskimi razlikami (delovne 

navade med generacijo X, generacijo Y ter generacijo Z), spreminjanjem spretnosti in 

kvalifikacij ter z obstoječo ponudbo na trgu dela.  

 
1.2. Namen in cilji raziskave 

 

Namen diplomske naloge je raziskati, s pomočjo katerih kanalov mladi iščejo zaposlitev, 

kateri delovni pogoji so jim najbolj pomembni ter kaj v oglasu o zaposlitvi jih prepriča, da se 

prijavijo za razpis. Kakšne so najpogostejše tehnike pridobivanja in iskanja kadrov v 

današnjih časih? So kanali, ki jih pridobivajo delodajalci, skladni s kanali komuniciranja, ki 

jih uporabljajo mladi? Večje kot je neskladje, večje težave lahko pričakujejo delodajalci pri 

iskanju kadra. Pridobljeni raziskovalni rezultati o pričakovanju mladih glede zaposlitve in 

samega iskanja dela služijo podjetjem kot izhodišče za identifikacijo učinkovitih alternativnih 

načinov pridobivanja kandidatov, ki bodo v prihodnje zaradi demografskih sprememb vse bolj 

relevantni. 

 
1.3. Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev diplomske naloge 

 

Raziskovalni proces zasleduje več ciljev. V prvem koraku je predstavljen raziskovalni 

problem, sledi pregled in pisanje teorije, povezane s problemom. Teoretični del zajema opis 

kadrovanja, kadrovskih funkcij in podrobnejši opis funkcije pridobivanja kadrov. 

Pri raziskovanju diplomske naloge je uporabljen anketni vprašalnik, oblikovan na osnovi 

teoretičnega dela raziskave. Glede pridobivanja mladih kadrov, njihovih delovnih značilnosti 

ter zaposlitvenih kanalov je bilo izvedeno anketiranje vzorca mladih iz Podravske regije, med 

katerimi bodo tudi študenti Fakultete za management Koper, ki še študirajo oziroma iščejo 

zaposlitev, ali pa so jo že našli. Gre za priložnostni vzorec. Vprašanja so postavljena tako, da 

izvemo, s pomočjo katerih zaposlitvenih kanalov mladi iščejo zaposlitev, kaj jih privabi 

oziroma pritegne, da oglas izpolnijo, ter kateri delovni pogoji so jim bolj in manj pomembni. 

Anketni vprašalnik je bil objavljen na spletni strani 1ka.si, respondenti pa so bili pozvani k 

izpolnitvi preko socialnih omrežij. Na temelju rezultatov smo pridobili okvirno sliko, kakšna 

so pričakovanja in želje mladih v primerjavi z drugimi obstoječimi raziskavami in teorijo. 
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2 KADRI IN PRIDOBIVANJE KADROV 

 

Kadri so po mnenju Armstronga (Svetlik idr. 2009) najpomembnejše premoženje, ki ga ima 

organizacija. Bartol in Martin (Merkač Skok in Kavčič 2005) dodajata, da je treba 

posameznike izbrati za tak položaj v organizaciji, da bo zagotovljeno doseganje 

organizacijskih ciljev. Zaposleni se morajo čutiti del podjetja, mu čustveno pripadati, biti 

morajo vidni in slišani, saj je to ključ do uspeha organizacije. V podjetjih, kjer kadrom 

posvečajo velik pomen in pozornost, so le tem ponujene možnosti napredovanja, za dobro 

opravljeno delo pa so tudi ustrezno nagrajeni. Rast in uspešnost organizacije je odvisna od 

nenehnega privabljanja novih kandidatov za zaposlitev, ki ustrezajo merilom organizacije in 

bodo doprinesli k skupnim organizacijskim ciljem (Vukovič in Miglič 2006).  

 

Ustrezno pridobivanje kandidatov prinaša podjetju tudi druge dolgoročne koristi, saj lahko 

podjetje z natančno opredeljenim načrtom kadrovanja zaposli točno takega kandidata, kot ga 

potrebuje za nemoteno opravljanje svojega dela oziroma poslanstva. Kadrovanje se po 

besedah Zaletela (2012b) ne bi smelo začeti z objavo zaposlitvenega oglasa, temveč s 

pripravo trga na oglas podjetja. Pomembno je, da podjetje pripravi teren za kadrovanje, kar 

pomeni delati na prepoznavnosti. Gre za sistematično izgradnjo blagovne znamke dobrega 

delodajalca, ki zahteva uporabo več tehnik, nalog in kreativnosti. Dobra predstavitev podjetja 

ustvari bazo potencialnih sodelavcev, ki v podjetju vidijo dobrega delodajalca. Na takšen 

način potencialni kandidat o podjetju pridobiva pozitivne in koristne informacije, zaradi česar 

je večja verjetnost, da se kasneje odzove na zaposlitveni oglas. V primeru, da kandidat o 

podjetju ne ve ničesar oziroma samo negativne informacije, se na oglas po vsej verjetnosti ne 

bo odzval (Zaletel 2012b). 

 

Po predstavitvi se organizacija osredotoči na ustrezen način obveščanja trga dela o svojem 

prostem delovnem mestu. 

 

Potrebno je definirati: 

 komu je oglas namenjen, 

 preko katerega medija bo oglaševan, 

 kakšna bo vsebina in oblika oglasa, 

 spremljati pa je treba tudi odziv kandidatov. 

 

Oglaševanje je lahko namenjeno posameznikom določene stroke, mladim ali starejšim z 

določenimi izkušnjami, moškim, ženskam itn. Vsebina oglasa je napisana razumljivo in v 

skladu z zakoni ter opisuje vse informacije, povezane z delovnim mestom, oblika pa je 

zanimiva in privlačna. Cilj oglasa je v kandidatu prebuditi pozornost, interes, željo in 

zagnanost za uspešno opravljanje podanega dela, ki bo skladno z njegovimi cilji in cilji 

podjetja (Pervanje, Kragelj in Zupan 2009). 

 

Organizacije si v svojih vrstah želijo ljudi, ki bodo pripravljeni delati za dobrobit podjetja in 

celotnega tima. Za opravljanje dela iščejo ljudi, ki jih žene predvsem notranja motivacija, saj 

se bo tako posameznik že zaradi želje po uspehu potrudil dati od sebe vse najboljše, splošno 

pa bo s tem podjetju pomagal rasti. »Več glav več ve« je znan rek, ki je dobrodošel tudi v 

organizacijah, kjer se spodbuja timsko delo, predvsem zaradi tega, ker ima vsak posameznik 

znanje, s katerim lahko pripomore k rasti nove zgodbe v podjetju. 
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2.1. Cilji pridobivanja novih kadrov 

 

Vukovič in Miglič (2006) sta v svoji knjigi opisala cilje pridobivanja kadrov, ki ju opišeta kot 

»tekmovanje med organizacijami v uspešnosti iskanja boljšega kadra«. Cilji so naslednji: 

 v skladu z zakoni stopnjevanje javne podobe organizacije; 

 pridobiti optimalno število (ne preveč, ne premalo) ustreznih kandidatov, ki ustrezajo 

merilom podjetja; 

 usklajevanje medsebojnih interesov (podjetja in kandidata); 

 ustrezno usposabljanje in sistem zagotavljanja delovne sile; 

 pridobiti delavce, ki bodo sprejeli ponudbo zaposlitve in se brez težav vključili v proces 

dela in tima. 

 
2.2. Načini pridobivanja kadrov 

 

Metod, kako pridobiti nov kader na razpisano delovno mesto, je veliko. V osnovi ločimo 

pridobivanje iz notranjega in zunanjega okolja. Pridobivanje iz notranjega okolja pomeni, da 

se kader poišče znotraj podjetja, iskanje v zunanjem okolju pa poteka na več načinov. 

Kandidate se lahko pridobiva iz šol, preko agencij, kariernih sejmov, preko poznanstev 

(neformalno pridobivanje) in tako naprej.  

 
2.2.1. Pridobivanje kandidatov z internega kadrovskega trga 

 

Interno pridobivanje kadra ni predmet pričujoče raziskave in bo zato v nadaljevanju za lažje 

razumevanje kadrovanja opisano le v nekaj stavkih.  

 

Ob sprostitvi delovnega mesta, bodisi zaradi upokojitve, odpovedi, premestitve in podobno, je 

ena izmed primarnih nalog podjetja, da si zastavijo vprašanje, ali resnično potrebujejo novega 

delavca ali lahko morda koga premestijo na prosto delovno mesto. Stroški izbire so pri 

zunanjem načinu pridobivanja nižji, poleg tega pa podjetja že poznajo svoje zaposlene in so 

seznanjeni z zmožnostmi, ki jih zaposleni imajo. Iskanje poteka preko oglasnih desk, 

okrožnic, domačih spletnih strani ipd. (Torrington idr. 2014).  

 

Notranji viri so delavci, ki so v podjetju zaposleni in si želijo napredovati ali želijo biti 

premeščeni na drugo delovno mesto. V celoti ali pa delno so že seznanjeni s poslovanjem 

organizacije, potrebujejo manj uvajanja in usposabljanja ter so del organizacije, ji pripadajo. 

V njih se vlaga več, ne glede na njihovo tržno vrednost, ter jim je ponujena večja varnost 

zaposlitve (pogodba za nedoločen čas). Interno kadrovsko pridobivanje pa ima kljub 

pozitivnim stvarem tudi slabosti v primerjavi z eksternim trgom. Kandidat, ki je napredoval 

oziroma je bil premeščen na višje delovno mesto, ima lahko težave z uveljavljanjem 

avtoritete, saj ga ostali zaposleni še vedno vidijo kot del skupine, kot sebi enakovrednega. 

Težava lahko nastane tudi v primeru, da osebi, ki je bila premeščena na drugo delovno mesto 

delo ni všeč, ali pa ga ne opravlja dosledno. Posledično taka oseba postane nezadovoljna in 

lahko organizacijo zapusti. Dogaja pa se tudi, da ne napreduje delavec, ki bi si to zaslužil, pač 

pa nekdo drug (Svetlik idr. 2009). 

  

 

 



5 

 

2.2.2. Pridobivanje kandidatov z eksternega kadrovskega trga 

 

Zunanje pridobivanje kandidatov pomeni iskanje kandidatov, ki nimajo z organizacijo še 

nobene povezave. Način pridobivanja določi vodja kadrovske službe, katerega naloga je 

vodenje postopkov kadrovanja. V večjih podjetjih lahko to odločitev glede na ciljno skupino 

sprejemajo tudi vodje izmene, izvršni direktor, uprava in podobno (Vukovič in Miglič 2006). 

Zunanji kandidat v podjetje prinese nove ideje, poglede in znanja. Usposobljen kandidat za  

podjetje lahko pomeni tudi manjše stroške, saj lahko oseba delno ali v celoti že izpolnjuje 

kriterije za delo ali v podjetje prinese manjkajoča znanja in  spretnosti. V nasprotnem primeru 

so lahko stroški zaposlitve kandidata precej višji. Do visokih stroškov prihaja predvsem zaradi 

potrebnih dodatnih ustreznih usposabljanj in potreb po pridobivanju specifičnega znanja in 

spretnosti, potrebnih za opravljanje dela na konkretnem delovnem mestu. V primeru, da je 

iskalcev zaposlitve veliko, podjetja lažje najdejo pravega kandidata, kot če je iskalcev manj 

ali pa nimajo ustreznega zaposlitvenega profila. Podjetje, ki izbere kandidata, ki nima 

ustreznega zaposlitvenega profila, veliko tvega, saj se lahko čez čas izkaže, da kandidat nima 

tistih kompetenc, katera podjetje potrebuje. Prav tako se nezadovoljstvo pri iskanju nove 

delovne sile iz zunanjega okolja pogosto kaže pri nemotiviranosti zaposlenih, saj imajo le ti 

občutek, da ne bodo nikoli dobili priložnosti za napredovanje. Zunanje pridobivanje kadrov 

tako za podjetje pogosto pomeni večje stroške ter daljši čas prilagajanja, zato se uporablja v 

primeru, ko v podjetju potrebujejo vnos novih idej in zamisli. Kadar pa v podjetju ni notranjih 

rezerv, pogosto pride do kombinacije med notranjimi in zunanjimi viri. To pomeni, da v 

primeru, da delodajalec ne uspe pokriti delovnega mesta z nekom iz podjetja (natančneje nima 

nobenega, ki bi ga lahko prerazporedili), prične  z iskanjem iz zunanjih virov (Vukovič in 

Miglič 2006). Najpogostejše metode zunanjega pridobivanja so podrobneje opisane v 

nadaljevanju. 
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3 EKSTERNE METODE PRIDOBIVANJA KANDIDATOV 

 

Metode zunanjega pridobivanja kandidatov za zaposlitev se delijo na  formalne in neformalne. 

Med formalne metode sodijo načini pridobivanja tistih kandidatov, ki z organizacijo še niso 

imeli stika. Podjetja kandidate iščejo preko šol, oglaševanja, agencij in podobno. Načine 

iskanja določi vodja oziroma glavni kadrovik glede na to, katero ciljno skupino bo podjetje 

potrebovalo za delo v podjetju. V nadaljevanju so metode formalnega pridobivanja tudi 

opisane. 

 

Pod neformalne metode se smatra pridobivanje potencialnih bodočih sodelavcev preko 

znancev in prijateljev. Stiki se lahko navežejo na družabnih dogodkih, športnih srečanjih, 

preko lobiranja in podobno. Pogoji za tak način pridobivanja so diskretnost, visoka stopnja 

medsebojnega zaupanja ter daljše osebno poznanstvo (Možina idr. 1998). Kadrovske službe 

lahko uporabijo neformalne kanale kadrovanja pri pridobivanju kandidatov za opravljanje 

zahtevnejših, odgovornejših del, ki imajo na delovnem področju že nekaj izkušenj, kar 

nekateri smatrajo kot dobro, pozitivno metodo. Gre za najstarejšo in najpogostejšo 

uporabljeno metodo. Kot zanimivost lahko omenimo, da je slovensko podjetje Akrapovič leta 

2017 svojim zaposlenim zaradi pomanjkanja kadra ponujalo denarno nagrado v primeru, da ti 

v podjetje pripeljejo primernega kandidata (Delo 2017). 

 

Priporočila zaposlenih in znancev so hitra, učinkovita in poceni, vendar se dostikrat ne 

izkažejo za najboljšo potezo, saj lahko pride do težav v podjetju zaradi slabo opravljenega 

dela in podobno. Do težav  pride takrat, ko kadroviki ne ločijo pridobivanja in selekcije, ki 

temeljita na različnih temeljnih načelih. V tem primeru to pomeni, da če nekoga poznaš, je 

služba znancu že zagotovljena. Ljudje, pridobljeni na takšen način, se lahko čutijo bolj 

odgovorni do tistega, ki jih je priporočil in tistega, ki jih je sprejel. Posledično so lahko 

kandidati, pridobljeni na takšen način, bolj učinkoviti pri opravljanju dela. Po drugi strani pa 

lahko gre pri tej metodi za veliko mero subjektivnosti in nepristranskega ocenjevanja, kjer se 

kasneje izkaže, da je kandidat, pridobljen na takšen način, neustrezen. Kandidat je lahko tudi 

»tarča« ostalih zaposlenih, ki ga lahko prav zaradi priporočila drugih izločijo iz socialnih 

krogov. Metoda »od ust do ust« prav tako ni primerna pri rasti organizacije, saj ne zagotavlja 

nujno kakovostnih kadrovskih virov. 

V nadaljevanju sledi opis nekaterih najpogostejših oblik formalnega pridobivanja (Zaletel 

2012a) novih sodelavcev na slovenskem trgu. Oblike so razvrščene po pomembnosti, kar 

pomeni, da so najprej navedene oblike, katerih se podjetja najpogosteje poslužujejo, ko iščejo 

nov kader.  
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3.1. Oglaševanje preko medijev 

 

Pri oglaševanju preko medijev gre za enosmerno komunikacijo, ki poteka od oglaševalca do 

prejemnika. Glavni namen je pridobiti ustrezen nabor kandidatov, iz katerega lahko izberemo 

najustreznejšega za opravljanje dela. Oglaševanje prostega delovnega mesta oziroma objava 

je plačana oblika neosebne promocije, poslana preko medijev. Podjetje samo presodi in 

določi, v kakšni obliki se bo oglas objavil (časopis, internet, socialni mediji, televizija …).  

 

Priprava uspešnega oglasa poteka v več etapah (Florjančič, Ferjan in Bernik 1999):  

 kreiranje opisa dela in delovne specifikacije prostega delovnega mesta, 

 določanje skupnega proračuna, 

 identifikacija ciljne skupine, 

 kreiranje sporočila, 

 izbira kanala komunikacije, 

 merjenje odziva kandidatov, 

 vodenje oglaševanja. 

 

Pri oglasu je pomembno, da je naveden opis delovnega mesta ter nujno potrebni pogoji, ki jih 

mora kandidat izpolnjevati, če želimo, da bo sploh lahko opravljal delo. Besedilo naj bo 

jezikovno pravilno oblikovano in v skladu z vsemi zakonskimi predpisi. Izpostavljeni naj 

bodo tisti pogoji in zahteve, ki so za bralca potrebni. Vzbuditi mora pozornost ter 

zainteresiranost bralca, da bo ohranil interes (Torrington idr.  2014). Velik poudarek pa je 

prav tako na psihološkem in estetskem vidiku, kar pomeni, da naj bo oglas sestavljen tako, da 

bralca oziroma iskalca dela navduši s svojo grafično privlačno obliko do te mere, da se bo na 

razpisano delovno mesto prijavil. Iskalca zaposlitve in morebitnega ustreznega kandidata je 

torej treba spodbuditi k dejanju. Namen oglasa in podjetja je, da se javijo kandidati, ki 

izpolnjujejo najmanj nujne razpisne pogoje, strokovno rečeno »qualified response« 

(Torrington idr. 2014). Podjetje z vsakim pojavljanjem v medijih tudi gradi oziroma utrjuje 

svojo javno podobo, ki je v današnjem svetu ključna za prepoznavnost. Posledično se poveča 

možnost, da kandidat opazi podjetje in da se z večjo verjetnostjo odzove na oglas. 

 

Odzivi na prosto delovno mesto pa so lahko tudi pod pričakovanjem. Kaj se torej zgodi v 

primeru, če oglaševanje ne da rezultatov? V takšni situaciji je vredno razmisliti o ponovni 

objavi oglasa, v katero je tokrat vključena širša regija. Po potrebi se vključijo kadrovske 

agencije, preko katerih se delavci najamejo, ali pa se podjetje odloči za uvoz delovne sile v 

obliki študentov ali upokojencev. Najcenejše in najbolj praktično za podjetje pa je, da če že 

ima v svojem kadru zaposlene s krajšim delovnim časom, le tem, ob primernem znanju in 

sposobnostih, ponudi delovno razmerje s polnim delovnim časom (Torrington idr. 2014).  

 
3.2. Socialna omrežja 

 

V zadnjem času so na moči v številnih razvitih državah pridobila specialna oziroma 

profesionalna socialna omrežja. Med najbolj prepoznavnimi so Facebook, Twitter, Instagram, 

Snapchat in LinkedIn (gre za poslovno socialno omrežje, ki se uporablja za mreženje, v 

poslovnem svetu pa ima približno 220 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov. Omrežje 

pogosteje uporablja visoko šolan kader). Preko teh podjetja s ključnimi besedami javnosti 

sporočijo, da iščejo delovno silo. Ta način iskanja podjetju predstavlja minimalne stroške, v 

nekaj minutah  lahko oglas vidi veliko število ljudi ter lažje se ciljno identificira skupina 

uporabnikov, ki se jim to sporočilo oglašuje.  
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Mladi danes v veliki meri  uporabljajo internet in socialna omrežja za povezovanja z ljudmi, 

komunikacijo, sodelovanja in podobno. Glede na razmere se temu prilagajajo tako, da 

sporočila o iskanju delovne sile razširijo po internetu, socialnih omrežjih, preko kratkih 

sporočil ter slik. Glede na študijo leta 2019 (Potentialpark 2019) je družbene medije 

Facebook, Instagram, LinkedIn in Snapchat uporabljalo 77 % kandidatov, od tega jih je 65 % 

kliknilo na poklicne dejavnosti.  

Za podjetja je torej ključnega pomena, da so prisotna tam, kjer so kandidati. Že sama 

aktivnost podjetja na družbenih omrežjih lahko pasivno pritegne potencialne kandidate tudi 

takrat, ko podjetje ne zaposluje novih kandidatov. 

 

V Sloveniji je glede na raziskavo prvega četrtletja 2019 (SURS 2019) internet redno 

uporabljalo 83 % oseb, starih od 16 do 74 let, kar je 3 % več kot v letu 2018. Najpogostejši 

redni uporabniki posamezne starostne skupine so mladi, stari do 24 let (99 %), sledijo malce 

starejši, do 34 let (98 %). Najmanj rednih uporabnikov določene staroste skupine je pri 

starejših ljudeh, od 65 do 74 let (47 %) Na socialnih omrežjih je sodelovalo 52 %  oseb, 

največ v starosti skupini 16–24 let (89 %) in 25–34 let (76 %). Za neposredno sporočanje in 

izmenjavo sporočil je internet uporabljalo 49 % oseb, za potrebe službe pa ga je uporabilo 13 

% oseb starih od 16–74 let.  

 
3.3. Karierni sejmi 

 

Karierni sejmi so priložnost za podjetja, da si ustvarijo dober vtis pred kandidati ter si 

pridobijo čim večjo bazo potencialnih sodelavcev. Karierni sejmi so odlična priložnost za 

podjetja, da razrešijo težave pomanjkanja kakovostnih kadrov. Sejmi so namenjeni 

predstavitvi podjetij vsem potencialnim kandidatom, ki niso zadovoljni s trenutnim delom ali 

pa tistim, ki iščejo prvo delovno izkušnjo. Kandidate pritegnejo s predstavitvenimi brošurami, 

nagradnimi igrami, vprašalniki, dogodki in podobno. Kandidati pa glede na izobrazbo in želje 

sami razvijejo veščine ter tehnike, s katerimi bodo postali ožji kandidati za določena delovna 

mesta (Karierni sejem).  

 

Podjetja si ob spoznavanju kandidatov ustvarjajo bazo podatkov, ki jim je v pomoč ob 

nastopu pomanjkanja delovne sile v podjetju (Kragelj & Kragelj). Ker so kandidate že 

spoznali, je postopek selekcije krajši. Kar šteje so: prvi vtis, predhodno informiranje 

kandidata glede osnovnih informacij o podjetju (kako posluje, razmere na trgu, osnovne 

informacije, …), življenjepis, urejenost, samozavest in tako naprej. 

 
3.4. Delo preko študentskega servisa 

 

Delo preko študentskega servisa je dijakov/študentov prvi realni stik z delom. Zajema 

predvsem mlade, v večini do dopolnjenega 26. leta starosti. Naloga študentskega servisa je, da 

objavi prosta delovna mesta, mladi pa po kriterijih poiščejo, kaj jim ustreza oziroma v 

katerem delu se želijo preizkusiti. Delo je lahko kratkotrajno, lahko pa traja tudi dalj časa. Na 

ta način (lahko) mladi teoretično znanje (odvisno od smeri študija in katero delo opravljajo) 

prenesejo v prakso, spoznavajo organizacijsko okolje podjetja, razvijajo mrežo poznanstev ter 

se učijo. Za svoje delo prejmejo plačilo, ki je zakonsko določeno. Trenutna minimalna 

postavka znaša 5,4 € bruto oziroma 4,56 € neto (Študentski servis 2020). Poleg delovnih 

izkušenj si lahko posamezniki, ki napredujejo v svojem delu, so motivirani in doprinesejo k 

organizacijskim ciljem podjetja, zagotovijo tudi možnost redne zaposlitve.  
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Študentsko delo preko študentskega servisa zajema dela več poklicnih profilov. To pomeni, 

da lahko nekdo, ki se sicer šola za pravnika, vzporedno dela v strežbi ali v trgovini z oblačili 

in podobno. Pri opravljanju dela preko študentskega servisa gre največkrat za to, da se 

ponujajo dela nižje zahtevnosti in v povprečju ne zagotavljajo relevantnih delovnih izkušenj. 

 
3.5. Zaposlovanje preko zasebnih agencij 

 

Zasebne kadrovske agencije imajo lahko dve funkcij, ti sta iskanje kandidatov in 

posredovanje kandidatov. Iskanje kandidatov pomeni, da agencija podjetju, s katerim ima 

sklenjeno pogodbo, v zameno za plačilo poišče kandidata za delo. Pri posredovanju pa 

podjetje iskalcu zaposlitve, ki je prijavljen na njihovo agencijo, priskrbi oziroma poišče 

zaposlitev. 

 

Iskanje primernega kandidata lahko podjetje zaupa zasebnim agencijam, ki so na slovenskem 

trgu aktualne že kar nekaj let. Agencija na trgu dela poišče kandidata ter je za to storitev 

plačana. Iskanje poteka hitro, kandidata pa se po opravljenem razgovoru v agenciji pošlje na 

razgovor v podjetje. Podjetje nadalje zaposli kandidata pod svojimi pogoji. Gre za tristransko 

delovno razmerje, v katerem so zaposlitvena agencija, podjetje kot naročnik za delo, stranka 

pa je delavec, ki bo delo opravljal. 

 

Poleg najema zunanjih delavcev imajo nekatere agencije svoje »zaposlene«, kar pomeni, da 

lahko le te posodijo drugim podjetjem, ko jih ta potrebujejo. Delavec ima sklenjeno pogodbo 

z zasebno agencijo in ne s podjetjem, kamor bo odšel delati. Tako podjetje do najetih 

delavcev nima nobenih obveznosti, lahko pa posameznikom, ki so se dokazali kot primerni za 

delo v podjetju, po koncu pogodbe ponudi redno zaposlitev.  

 

Podjetja se pogosto poslužujejo iskanja kadra preko agencije v primeru povečanega obsega 

dela. Po navadi gre za kratkotrajna dela, z možnostjo podaljšanja pogodbe. Takšna delovna 

mesta obsegajo vse, ki so prijavljeni v agenciji in ustrezajo profilu delavca, ki ga podjetje želi. 

V primeru, da podjetju določen kandidat ne ustreza oziroma ni sovpadel s kulturo podjetja, 

lahko posreduje agencija. To stori tako, da zamenja kandidata z ustreznejšim iz svoje baze 

iskalcev zaposlitve (Moje delo 2016).  

 
3.6. Zaposlovanje preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)  

 

Zavod za zaposlovanje je javna agencija v Sloveniji, katera vodi evidenco podjetij, ki iščejo 

delovno silo. Za podjetja je oglaševanje pri njih zastonj. Iskalci zaposlitve lahko bodisi preko 

spleta ali z osebnim obiskom v določenih mestih in njihovih enotah poiščejo delo, ki ustreza 

njihovim zmožnostim.  

 

V 3. členu Zakona o urejanju trga dela (Zakon o urejanju trga dela- ZUTD, Uradni list RS, št. 

80/10), kjer so predstavljeni namen in cilji zakona, je zapisano naslednje. (1) Namen zakona 

je s hitrejšim ukrepanjem države na trgu dela povečati varnost iskalcev zaposlitve, zlasti 

brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Cilj je vzpostaviti mrežo izvajalcev 

vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, ki bo omogočala svobodno 

izbiro zaposlitve oziroma poklica, skladnega s posameznikovimi kompetencami in možnostmi 

zaposlitve, ter doseganje čim višje stopnje zaposlenosti. Povečanje varnosti in večja 
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zaposljivost se zagotavljata tudi z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni 

usposabljanju in izobraževanju v skladu s potrebami trga dela, pospeševanju zaposlovanja in 

odpiranju novih delovnih mest. (2) Vsakdo ima skladno s tem zakonom dostop oziroma 

pravico do svetovanja in pomoči v potrebnem obsegu, da se prepreči in odpravi njegova 

brezposelnost, ter obveznost, da aktivno prispeva k temu. (3) Cilj zakona je tudi zagotavljanje 

varnosti zavarovancev v primerih nastanka brezposelnosti brez njihove krivde ali proti njihovi 

volji z zagotovitvijo denarnih nadomestil po načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

 

Po podatkih iz decembra 2019, je 20,1 % mladih, starih 15–29 let iskalo zaposlitev preko 

Zavoda za zaposlovanje, od tega jih je 15,6 % iskalo svojo prvo zaposlitev (Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje 2019). Kljub trenutnim razmeram zaradi pandemije z virusom 

COVID-19, prijavljena brezposelnost na Zavodu ni tako velika. Podatki iz meseca julija 2020 

kažejo, da je delež mladih brezposelnih za malenkost padel, na 19,9 %, prvo zaposlitev pa je 

iskalo 8,2 % mladih (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2020). Delež iskalcev prve 

zaposlitve ni ravno velik, sklepamo lahko, da se mladi pri iskanju dela sprva poslužujejo 

socialnih medijev, delo iščejo preko osebnih poznanstev ali pa svojo prošnjo naslovijo 

neposredno na izbrano podjetje, šele kasneje se odločijo za iskanje preko Zavoda za 

zaposlovanje.   

 
3.7. Pridobivanje nadarjene mladine preko kadrovskih štipendij 

 

Kadrovska štipendija je oblika pomoči podjetja določenim posameznikom, v večini mladim s 

posebnimi znanji, ki jih podjetje po zaključku šolanja želi privabiti v svoje vrste. Kadrovske 

štipendije ponujajo podjetja, katerim primanjkujejo visoko usposobljeni delavci s posebnimi 

znanji. Pogosto gre za uspešna, priznana podjetja, ki štipendirajo le peščico mladih talentov. 

Podjetja nudijo posameznikom denarno pomoč, praktično usposabljanje, jih postopno uvajajo 

v organizacijsko okolje ter tako načrtno pridobivajo mlade usposobljene delavce. 

 

Kadrovskega štipendiranja se dandanes poslužuje le še peščica podjetij. V šolskem oziroma 

študijskem letu 2014/15 je v Sloveniji 34.318 (45 %) dijakov in 22.707 (27 %) študentov, 

skupno 57.300, prejemalo štipendijo. Kadrovskih štipendij je bilo blizu 6 %, povprečna višina 

mesečne štipendije je bila za dijake 250 €, za študente pa 375 €. Od 3.303 kadrovskih 

štipendij, so jih 1.918 brez sofinanciranja iz javnih sredstev podelila podjetja z 10 ali več 

zaposlenimi (SURS 2016). Če primerjamo s podatki podeljenih štipendij v študijskem letu 

2017/18, vidimo, da je štipendijo prejemalo 21.000 študentov, od tega le 432 študentov 

kadrovsko (SURS 2020a).  
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Preglednica 1: Štipendije podeljene za študij v Sloveniji in tujini ter višina povprečne 

mesečne štipendije po vrstah štipendije za območje Slovenije v obdobju 2014/2015 
 Število štipendij Povprečna štipendija (EUR) 

SKUPAJ Dijaki Študenti Neznano SKUPAJ Dijaki Študenti 

Vrsta štipendije- SKUPAJ 57.335 34.318 22.707 310 151 109 210 

Kadrovske štipendije- skupaj 3.303 1.258 2.043 2 328 250 377 

Kadrovske štipendije, 

sofinancirane posredno 1.004 372 632 - 302 205 359 

Kadrovske štipendije, 

sofinancirane neposredno 
381 139 240 2 362 287 405 

Kadrovske štipendije, 

nesofinancirane  
1.918 747 1.171 - 336 265 380 

Vir: SURS 2016. 

 
3.8. Pridobivanje diplomantov in študentov  

 

Podjetje želi medse privabiti oziroma zadržati tiste kandidate, v katerih bodo prepoznali 

potencial, kakršnega podjetje potrebuje, posledično pa se da takšnemu kandidatu dokaj hitro 

oblikovati strokovni profil ter ga uvesti v sam proces poslovanja podjetja. Nekatera podjetja 

se poslužujejo pridobivanja kadrov neposredno iz šolskih ustanov. Pridobiva se kandidate, ki 

so skladni z njihovo stroko dela. Kandidate podjetja sistematično vabijo, jim omogočajo 

prakso, začasno delo, jih obveščajo o možnih zaposlitvah, jim pomagajo pri seminarskih 

nalogah, diplomskih nalogah in podobno. Za posameznika lahko takšna priložnost pomeni 

»odskočno desko« za hitrejše pridobivanje izkušenj v karieri, občutek socialne varnosti ter 

zgodnji strokovni in osebnostni razvoj (Možina idr. 1998). Na drugi strani pa ima podjetje 

možnost spremljanja razvoja kandidata od samega začetka. Na ta način podjetja spoznajo 

svoje potencialne bodoče zaposlene, njihov občutek pripadnosti in njihov osebnostni profil.  

 

Manj razširjeni kanali kadrovanja so še: dnevi odprtih vrat, obisk podjetij in podobno. Cilji 

teh pristopov so približati mladim bolj in manj poznane poklice ter razbiti stereotipe o manj in 

bolj priljubljenih poklicih. Podjetje se predstavi na svoj način, s predavanjem, vodenim 

ogledom, s pogovorom z zaposlenimi, predstavitvijo določenega poklica in podobno.  
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4 MLADI IN ZAPOSLOVANJE 

 

Ciljna populacija diplomske naloge so mladi, natančneje generacija Y, ki so rojeni med leti 

1980 in 1995. Avtorji so glede letnic, ki opredeljujejo posamezne generacije, nesoglasni. 

Nekateri avtorji navajajo za omenjeno generacijo Y letnice od 1982 do 1994 (Howe in Strauss 

2007), nekateri pa od leta 1980 do 2000 (Zemke, Raines in Filipczak 2000). 

 
4.1. Generacija y (značilnosti in delovne navade) 

 

Za generacijo Y je značilno, da živijo zelo razgiban način življenja, ki vključuje vsakodnevna 

osebna srečanja, komuniciranje preko spleta, prejemajo številne informacije, opravljajo več 

del, so ustvarjalni in predvsem odprti do drugačnosti. To jih uvršča med bolj strpno 

generacijo, v primerjavi s svojimi predhodniki (Tulgan in Martin 2001). Odraščali so v dobi 

hitro spreminjajoče se tehnologije, v tranzicijski družbi, kjer so se še vedno čutile posledice 

razpada bivše skupne države Jugoslavije in razpada socializma. Šolanje pri njih poteka več 

let, v večini pa ga uspešno zaključijo. Kljub visoki izobrazbi, pa je brezposelnost še vedno 

visoka oziroma precej izrazita. Generacija Y velja za najmlajšo generacijo na trgu dela in 

hkrati za najbolj izobraženo do sedaj (Miheljak idr. 2001). Veljajo za pridne, delavne, vestne, 

vedo kaj želijo, kaj čutijo ter si želijo sprememb. So prilagodljivi, ustvarjalni, neodvisni, 

učinkoviti, samozavestni in radovedni. Njihova najizrazitejša slabost je mladostniška 

neizkušenost. Pomembne so jim vrednote, kot so samorealizacija, zdravje, mir, svoboda, 

prijateljstvo, poklicno uveljavljanje, kakovost vsakdanjega življenja, družina in tako naprej. 

 

Delovne navade generacije Y  se razlikujejo od navad svojih staršev ter starih staršev. Svoje 

delovne vrednote so mladi razvrstili po naslednjem vrstnem redu (Brečko 2005): 

 nagrada naj sledi opravljenemu delu, 

 urejenost, red in jasna pravila, 

 lojalnost in pripadnost podjetju, 

 zahtevno in izzivno delo, 

 osebnostni razvoj, 

 varnost zaposlitve oziroma delovnega okolja. 

 
4.2. Pričakovanje mladih glede zaposlitve 

 

Kako in kdaj vstopiti na trg dela začnejo mladi razmišljati že zgodaj. Dosedanje raziskave 

kažejo, da milenijci potrebujejo stalne povratne informacije, da bi razumeli, kako povečati 

svojo uspešnost in da jih bolj kot denar zanima varnosti zaposlitve ter ravnovesje med 

poklicnim in zasebnim življenjem. Želijo si dela, ki bo zahtevno že od samega začetka, poleg 

tega pa naj jim bo omogočena karierna priložnost, izobraževanje, možnost za rast, učenje, 

odločanje ter razvoj novih znanj (Tulgan in Martin 2001). Raziskava iz leta 2017, ki je 

vključevala mlade študente oziroma zaposlene, stare do 35 let, pravi, da mladim pri izbiri 

zaposlitve ni najbolj pomembno, ali delo nudi možnost napredovanja, bolj jim je pomembno, 

da delo nudi visoko stopnjo uravnoteženosti med poklicnim in zasebnim življenjem. Pri 

analizi rezultatov raziskave je bila potrjena hipoteza, ki pravi, da mlade bolj pritegne oziroma 

se prej prijavijo za delo, ki nudi visoko stopnjo ravnovesja med poklicnim in zasebnim 

življenjem, ovržena pa je bila hipoteza, ki je predvidevala, da na njihov izbor vplivajo dela, ki 

nudijo večjo možnost napredovanja (Fernández-Cosials in Barbas 2017). 
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Mladim so prav tako privlačna podjetja, ki delajo za dobrobit ljudi, se ukvarjajo s 

prostovoljstvom in podobno. Delo naj bo zahtevno in zabavno, namesto ponižujoče, z veliko 

vaje, pričakujejo pa predvsem fleksibilen delovni čas ter možnost dela na daljavo. 

 

Generacija Y je odraščala v dobi gospodarske pretresenosti. Govorimo o svetovni gospodarski 

krizi iz leta 2008, katere posledice se čutijo še danes, finančne krize domačih, prijateljev in 

podobno. Starejša generacija Y je pričakovala veliko blaginjo in neizmerne možnosti, mlajša 

generacija Y (po letu 1990) pa je živela v času, kjer so se ta pričakovanja zmanjšala in v času 

negotovosti. Že od srednje šole je večina te generacije pod pritiskom, saj jih obremenjuje 

dejstvo, kje se bodo zaposlili oziroma ali bodo delo sploh dobili. Poleg osebne rasti je mladim 

pomembna kariera in z njo povezan denar. Na delovnem mestu pričakujejo visoko plačo in 

pozicijo, kar pa jim ni zmeraj zagotovljeno. V takšnih primerih je najbolje, da jim nadrejeni 

obrazložijo, kaj morajo storiti, da bodo do te točke prišli. Želja po zmagi nad krizo je 

ogromna, kar se kaže v njihovem zagonu, to pa je dobra novica za bodoče delodajalce 

(McAleavey 2016).  

 

Kot pripadnici »generaciji y«, je bilo tudi meni pomembno, kje sem se zaposlila, kakšno plačo 

bom prejemala, kateri položaj v podjetju bom zasedla in podobno. Glede na trenutne razmere 

na trgu dela sem vesela da sem redno zaposlena, vendar kljub temu opažam in menim, da 

delodajalcem v večini ni mar za doseženo stopnjo izobrazbe, bolj so jim pomembne izkušnje 

in ambicije posameznika. Sama se zavedam, da moja začetna pozicija ni na samem vrhu 

hierarhije podjetja, pač pa se bom morala za napredovanje dokazati in si boljšo pozicijo 

zaslužiti. Opažam pa, da veliko mojih vrstnikov misli, da bodo z zgolj doseženo stopnjo 

izobrazbe ter brez ali z minimalnimi izkušnjami dobili prvo delo z visoko začetno pozicijo in 

visoko plačo.  
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4.3. Mladi in socialna omrežja 

 

Socialni mediji in tehnologija imajo danes velik vpliv na mlade, zato je za podjetja zaželeno, 

da mlad kader iščejo preko teh medijev. Tradicionalni mediji, kot so časopis, radio, 

zaposlitvene agencije in podobno, nimajo več takšnega vpliva na mlad kader, kot so ga imele 

pred leti. Hitro rastoča in spreminjajoča tehnologija zahteva od posameznikov določeno mero 

znanja ter iznajdljivosti. Podjetja se na tej točki odločijo dati priložnost mlademu kadru, saj so 

ti odraščali in še rastejo v stiku z njo. Večina teh ne pozna časov pred pametnimi telefoni, 

internetom in socialnimi omrežji.  

 

V Sloveniji je bilo opravljenih kar nekaj raziskav glede uporabnosti socialnega omrežja 

Facebook (RIS 2013). Po podatkih portala (povzeto po analizi SocialBakers) je bilo leta 2013 

v Sloveniji 748.200 uporabnikov Facebooka, kar pomeni 37,3 % slovenske populacije 

oziroma 52,7 % slovenskih uporabnikov interneta, kjer prevladuje starostna skupina od 25 do 

30 let. Podatki uvrščajo Slovenijo na 91. mesto med opazovanimi državami. V primerjavi s 

podatki iz avgusta 2012 se je število uporabnikov dvignilo za 53.260 uporabnikov. 

 

 
Slika 1: Število uporabnikov Facebooka v Sloveniji v obdobju od 21.8.2012 do 17.2.2013 

Vir: RIS 2013 

 

Raziskava iz leta 2017 (SURS 2017) je pokazala, da je v 1. četrtletju leta internet uporabljalo 

79 % oseb, starih od 16 do 74 let. Družbenih omrežij (Facebook, Snapchat, Instagram) se 

poslužuje 45 % oseb, profesionalnih omrežij pa 7 % oseb. Med najaktivnejšimi uporabniki 

prevladujejo mladi, stari med 16 in 24 let ter malo starejši, med 25 in 34 letom starosti. 
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5 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

V predhodnem delu besedila so bile podrobneje predstavljene značilnosti pridobivanja kadrov 

in generacijske specifike mladih, v nadaljevanju pa je predstavljena metodologija raziskave. 

Namen ankete je ugotoviti, preko katerih kanalov mladi najpogosteje iščejo zaposlitev, kaj 

pričakujejo od bodočega delodajalca, kaj jih pripravi do tega, da izpolnijo prijavo za delo, 

katere delovne naloge se jim zdijo bolj pomembne, katere manj ter kakšen vpliv imajo na 

mlade socialni in tradicionalni mediji (radio, časopis ...). Rezultati nam dajo okvirne odgovore 

na vprašanje, s kakšnimi metodami pridobiti mlade kadre v organizacijo. 

 
5.1. Razvoj anketnega vprašalnika 

 

Podatki, potrebni za izdelavo anketnega vprašalnika, so črpani iz internetnih strani ter iz 

teoretičnega dela. Vprašanja so zastavljena na način, da smo dobili odgovor, s katerimi se je 

zapisana teorija potrdila ali ovrgla. Pri teoretičnem delu so našteti najpogostejši in najbolj 

uporabljeni kanali zaposlovanja pri mladih, ki so socialni ter tradicionalni mediji. Zanima nas 

tudi, kje podjetja oglašujejo prosta delovna mesta, pri čemer se osredotočamo na zunanje 

pridobivanje kadrov (zavod za zaposlovanje, študentski servis, poznanstva, oglaševanje itn.). 

Predmet diplomske naloge so mladi, govorimo o »generaciji y«, zato smo zajeli teorije več 

avtorjev, ki so to generacijo opisali in primerjali s prejšnjo generacijo ter raziskave o njihovih 

delovnih navadah. Na koncu je zapis povzetkov raziskav, ki delodajalcem dajejo napotke, 

česa se naj držijo, ko zaposlujejo mlad kader.  

 
5.2. Vir podatkov 

 

Anketni vprašalnik je bil objavljen na spletni strani 1ka, kamor so bili k izpolnjevanju preko 

elektronskega naslova ter preko družabnega omrežja Facebook pozvani prijatelji in znanci. 

Skupno je na vprašalnik odgovorilo 361 oseb, ustreznih je bilo 124 anket, neustreznih pa 237. 

Iskali smo mlade, stare od 18 do 34 let, so pa anketni vprašalnik izpolnili tudi mlajši oziroma 

starejši od želene starosti. Anketni vprašalnik so v večini izpolnjevali mladi iz Maribora in 

širše okolice. K izpolnjevanju ankete so bili pozvani tudi nekateri študenti Fakultete za 

management.   

 
5.3. Predpostavke in omejitve 

 

Temeljna raziskovalna predpostavka je, da obstajajo velike razlike v percepciji procesa 

kadrovanja glede na to, kateri generaciji kandidat pripada. Posledično je treba mlade 

kadrovati drugače kot v preteklosti in kot pravi literatura. Ker so mladi v veliki meri rasli s 

tehnologijo, je smiselno prosta dela objavljati na spletnih straneh, jih zaposliti zaradi tistega 

kar znajo in ne zaradi tega, za kar so se šolali, iskati kandidate preko socialnih omrežij, jim 

ponujati več svobode pri izvedbi samega dela itn.   

 

Predpostavljamo, da bo priložnostni vzorec dovolj kakovosten, da bomo lahko rezultate 

posplošili znotraj podravske regije, vendar se obenem zavedamo tudi raziskovalnih omejitev, 

ki izhajajo iz kakovosti vzorca. Na osnovi rezultatov anketnih vprašalnikov ni možno 

posploševanje na vse podobne situacije: panoge ali podjetja. V nalogi je namreč zajet majhen 
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vzorec ljudi iz podobnega okolja, populacija pa je ogromna, kar je tudi ena izmed glavnih 

omejitev te diplomske naloge. 
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6 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 

Z rezultati ankete sem zadovoljna, seveda pa razmerje ne ustreza populaciji podravske regije. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, je bilo v prvi polovici leta 2020 v 

podravski regiji registriranih 69.351 mladih, starih od 15 let do 34 let. Razmerje anketnega 

vprašalnika med osebami ženskega ter moškega spola si je dokaj blizu. 
 
6.1. Opis vzorca (demografske značilnosti)  

 

Vseh anketirancev je bilo 124, od tega 72 žensk in 52 moških. V odstotkih je to 58 % proti 42 

%. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 361 oseb, od tega jih je bilo ustreznih 124 (34 %), 

neustreznih pa kar 237 (66 %). V večini so anketiranci zgolj kliknili na nagovor, kasneje pa 

prekinili z izpolnjevanjem. Nekaj anket je neustreznih tudi zaradi starostne omejitve, namreč 

osebe mlajše od 15 let ter starejše od 33 niso bile predmet moje raziskave, zato se je anketa 

pri vprašanju o starosti za njih zaključila. Naslednji vzrok za veliko neustreznih anket je tudi 

ta, da je večina oseb anketo izpolnjevala preko pametnih telefonov ter tabličnih računalnikov. 

Čeprav spletna stran 1ka.si to možnost omogoča, sklepam, da anketnega vprašalnika ali ni v 

celoti objavilo, ali pa so se pojavile kakšne napake med samim izpolnjevanjem. V 

nadaljevanju je objavljena analiza rezultatov ustreznih anket, katerih je bilo 124. 

 

V anketi smo iskali mlade, stare od 15 do 33 let, kar pomeni, da anketiranci, ki niso ustrezali 

temu merilu, niso mogli dalje izpolnjevati anketnega vprašalnika. Najmlajši anketiranec je bil 

star 17 let, najstarejši pa 56 let. Povprečje starosti vseh veljavnih anket je 27 let, standardni 

odklon je 7,77 let. Glede na rezultate, so največ anket izpolnili mladi, stari med 19 in 24 let 

(62 %), sledijo tisti med 25 in 30 let (45 %). Anketirancev, starih od 15 do 18 let in tistih od 

31 do 33 let je bilo približno 4 %. Preostale starostne skupine ne ustrezajo raziskavi. Po 

podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2017, je bilo mladih v podravski 

regiji starih 15–19 let 14.234, 20–24 let 16.670, 25–29 let 17.582 ter 30–34 let 20.865 (SURS 

2020b). 

 

Rezultati anketnega vprašalnika kažejo, da so bili v vzorcu mladi, ki se še izobražujejo. 97 % 

vseh anketiranih ima končano vsaj poklicno ali srednjo šolo. Na zastavljeno vprašanje je 

ustrezno odgovorilo 105 anketirancev. 52 anketirancev (50 %) je odgovorilo, da ima 

pridobljeno visokošolsko izobrazbo ali več, 49 anketirancev (47 %) ima končano poklicno ali 

srednjo šolo, 4 anketiranci imajo končano osnovno šolo ali manj, kar predstavlja 3 % vseh 

veljavnih odgovorov. V primerjavi s podatki iz leta 2019 na spletni strani Statističnega urada 

Republike Slovenije, ima večina mladih od 15 do 34 let v podravski regiji pridobljeno 

osnovnošolsko izobrazbo, delež tistih, ki pa je nimajo, je pod 8 %. Delež srednješolske 

izobrazbe se giblje okoli 55 %, višje oziroma visokošolske izobrazbe pa 25 %. (SURS 2020c) 
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Slika 2: Pridobljena izobrazba 

 
6.2. Zaposlitveni status respondentov 

 

Velika večina anketiranih respondentov je zaposlenih. Polovica respondentov ima redno 

zaposlitev, nekaj jih dela preko študentske napotnice. Po podatkih Statističnega urada 

Republike Slovenije iz leta 2020 je bilo v podravski regiji skupaj zaposlenih 35905 

prebivalcev, starih od 15 do 34 let, brezposelnih je bilo 4610 prebivalcev, 22789 pa je bilo 

dijakov in študentov. 

 

Preglednica 2: Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, spolu in starosti, 

statistične regije, Slovenija, letno 
2020 Zaposleni Brezposelni Neaktivni - Skupaj Učenci, dijaki in študenti 

Podravska Spol – SKUPAJ Spol - SKUPAJ Spol - SKUPAJ Spol – SKUPAJ 

15-19 let 399 284 13.551 13.136 

20-24 let 5.735 1.180 9.756 8.431 

25-29 let 12.745 1.625 3.212 1.119 

30-34 let 17.027 1.521 2.317 103 

     

Vir: SURS 2020b. 

 

Izmed 105 odgovorov je 53 anketirancev (50 %) odgovorilo, da so redno zaposleni, 35 

anketirancev (33 %) dela preko študentske napotnice, 12 anketiranih (11 %) jih še študira in 

ob tem ne opravljajo nobenega dela, 5 anketiranih (5 %) pa je označilo, da so trenutno brez 

zaposlitve.  
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Slika 3: Zaposlitveni status 

 

Anketiranci v večini primerov niso dolgo iskali zaposlitve, kar je spodbudno za bodoče ali že 

aktivne iskalce zaposlitve. Izmed 88 veljavnih odgovorov je 78 anketirancev (89 %) označilo, 

da je delo našlo v roku enega leta. 7 anketirancev (8 %) je delo našlo v razmiku od enega do 

treh let, trije anketiranci (3 %) pa so delo iskali 4 leta ali več. 

 

Večji del anketirancev kljub morebitni trenutni zaposlitvi novega dela ne išče. Ustreznih 

odgovorov je bilo 97. Zaposlitev trenutno išče 40 anketirancev (41 %), preostalih 57 

anketiranih (59 %) pa nove zaposlitve trenutno ne išče. Velikih razlik med deleži odgovora 

sicer ni, vendar lahko predpostavljamo, da so anketiranci v večini zadovoljni s trenutnim 

delovnim mestom ter s pogoji, ki so jim ponujeni. Obstaja pa možnost, da zaposlitve ne 

iščejo, ker jih je strah novih izzivov in so se navadili ter navezali na delovno okolje in ljudi s 

katerimi delajo. Možni vzroki anketirancev, ki iščejo novo zaposlitev kljub obstoječi, pa so 

lahko menjava delavnega okolja, nezadovoljstvo s trenutnimi pogoji, želja po rasti in 

podobno.  

 

V preteklem letu večina anketirancev ni našla ustreznega delovnega mesta, na katerega bi se 

lahko prijavila. Veljavnih odgovorov je bilo 93. 57 anketirancev (62 %) se v preteklem letu ni 

odzvalo oziroma ni iskalo prostega delovnega mesta, 36 anketirancev (38 %) pa se je na 

prosto delovno odzvalo s prijavo. Sklepamo lahko, da je večina anketirancev zadovoljnih s 

trenutnimi delovnimi pogoji in nima potrebe po iskanju nove zaposlitve, ali pa si ne upajo 

»tvegati« in poslati prošnje. 

 

 
Slika 4: Delež vprašanih glede uspešnosti najdbe ustreznega prostega delovnega mesta 
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6.3. Kanali zaposlovanja 

 

Respondenti se iskanja zaposlitve povprečno raje lotevajo preko tradicionalnih medijev, pri 

socialnih medijih pa lahko izpostavimo iskanje zaposlitve preko Facebooka, na katerem se 

razpisuje vse več delovnih mest. Zaposleni respondenti so imeli še podvprašanje, kje so našli 

zaposlitev. Izbirali so med socialnimi omrežji ter tradicionalnimi mediji. Sodeč po rezultatih, 

je izmed 87 zaposlenih anketirancev 15 (17 %) delo našlo preko socialnih omrežij. Med 

možnimi odgovori so bili Facebook, LinkedIn, Twitter ter možnost drugo oziroma, da so sami 

navedli odgovor. Izmed 15 anketirancev jih je 10 (67 %) našlo delo preko Facebooka, ena 

oseba (7 %) je našla delo na LinkedIn, 4 osebe (27 %) pa so navedle odgovor drugo 

(zdravstvene strani, elektronska pošta). 

 

Preostalih 73 zaposlenih anketirancev (84 %) je delo našlo preko tradicionalnih medijev. Med 

možnimi odgovori so bili časopis, zavod za zaposlovanje, študentski servis, zaposlitvene 

agencije ter drugo. 29 anketirancev (40 %) se je zaposlilo preko študentskega servisa, 24 

anketirancev (33 %) pa je delo našlo na drugačen način. Največ jih je napisalo, da so 

zaposlitev našlo preko poznanstev, nekateri so bili neposredno poklicani s strani podjetja, 

drugim je potekel status študenta in so takoj dobili redno zaposlitev, preostali anketiranci pa 

so delo iskali z direktnimi elektronskimi poštami na izbrano podjetje. 14 anketirancev (19 %) 

je delo našlo preko zavoda za zaposlovanje, 3 anketiranci (4 %) so delo našli preko časopisa 

ter zaposlitvenih agencij.  

 

Najbolj spremljani kanali iskanja zaposlitve med mladimi so: socialno omrežje Facebook, 

zavod za zaposlovanje ter študentski servis. Veljavnih odgovorov pri tem vprašanju je bilo 97. 

Namen je od mladih izvedeti, katerih kanalov zaposlovanja so se najpogosteje posluževali v 

preteklem letu. Glede na to, da so anketiranci generacija, ki je odraščala in še odrašča s 

tehnologijo ter socialnimi omrežji, smo predpostavljali, da bo pri mladih bolj aktualno iskanje 

zaposlitve preko socialnih omrežij ter preko spleta oziroma internetnih strani, najmanj pa 

bodo uporabljeni časopisi, revije ter zasebne agencije. Rezultati so zapisane predpostavke tudi 

potrdili. 

Facebook se za namen iskanja zaposlitve uporablja predvsem dnevno ter tedensko. V 

preteklem letu je Facebook dnevno spremljalo 37 anketirancev (38 %), tedensko pa 16 

anketirancev (16 %). Poleg Facebooka so bili dnevno spremljani kanali zavod za zaposlovanje 

(14 %), radio (13 %) ter študentski servis (13 %).  

 

Zavod za zaposlovanje se za namen iskanja zaposlitve najpogosteje uporablja mesečno. Kanal 

je mesečno obiskalo 22 respondentov (23 %). Kanala, ki sta poleg Zavoda za zaposlovanje še 

pogosto obiskana vsaj enkrat na mesec, sta uradne strani podjetij (22 %) ter študentski servis 

(22 %).  

 

»Tradicionalni« kanali zaposlovanja, kot so radio, časopisi, revije, zasebne agencije in drugi 

kanali, so pri mladih manj pogosto uporabljeni oz. aktualni: le 2–3 krat na leto oziroma zgolj 

enkrat letno. Časopisa se za namen iskanja prostega delovnega mesta poslužuje 21 

anketirancev (22 %), karierne sejme je obiskalo 20 anketirancev (21 %), 17 anketirancev (18 

%) pa je prosta delovna mesta iskalo v revijah.  

 

Med ostalimi možnostmi oziroma kanali, ki niso bili navedeni, so anketiranci napisali, da se 

poslužujejo iskanja dela preko drugih kanalov, kot so zaposlitveni kanali ter spletna stran 

mojedelo.si. 
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Izmed navedenih kanalov zaposlitve je velik odstotek anketirancev nekatere kanale obiskalo 

zgolj enkrat v preteklem letu ali manj. Opaziti je, da mladi ne poznajo ali ne uporabljajo 

socialnega omrežja LinkedIn, ki velja za poslovno socialno omrežje. V teoretičnem delu 

naloge je zapisano, da LinkedIn pogosteje uporabljajo ljudje, ki so na ekonomsko višjem 

položaju oziroma imajo zaključen dodiplomski študij. Glede na rezultate bi lahko to 

predpostavko potrdili, saj ga je po podatkih sledeč največ anketirancev obiskalo enkrat ali 

manj v preteklem letu (59 %). Tudi zasebne agencije so največ obiskane zgolj enkrat na leto 

ali manj. V preteklem letu jih je obiskalo 47 % anketirancev. 

 

 Preglednica 3: Uporabnost kanalov zaposlovanja 
   Dnevno Tedensko Mesečno 2–3x 

letno 

Manj kot 1x 

letno 

Facebook 37 (38 %) 16 (16 %) 20 (21 %) 8 (8 %) 16 (16 %) 

Linkedin 7 (7 %) 8 (8 %) 13 (13 %) 12 (12 %) 57 (59 %) 

Zavod za zaposlovanje 5 (5 %) 14 (14 %) 22 (23 %) 12 (12 %) 44 (45 %) 

Uradne strani podjetij 2 (2 %) 9 (9 %) 21 (22 %) 18 (19 %) 47 (48 %) 

Zasebne agencije 4 (4 %) 6 (6 %) 12 (12 %) 14 (14 %) 61 (63 %) 

Študentski servis 4 (4 %) 13 (13 %) 21 (22 %) 16 (16 %) 43 (44 %) 

Karierni sejmi 1 (1 %) 3 (3 %) 5 (5 %) 20 (21 %) 68 (70 %) 

Revije 2 (2 %) 4 (4 %) 12 (12 %) 17 (18 %) 62 (64 %) 

Časopisi 4 (4 %) 4 (4 %) 11 (11 %) 21 (22 %) 57 (59 %) 

Radio 13 (13 %) 5 (5 %) 11 (11 %) 8 (8 %) 60 (62 %) 

Drugo (prosim vpišite katerega): 1 (3 %) 5 (16 %) 3 (10 %) 2 (6 %) 20 (65 %) 

 

Delovne naloge so tisti element oglasa, ki mlade najbolj prepriča oz. spodbudi, da izpolnijo 

prijavo za prosto delovno mesto. Na zastavljeno vprašanje je ustrezno odgovorilo zgolj 36 

anketirancev. Vzrok za to se nanaša v predhodnem vprašanju, saj če so respondenti označili 

odgovor »ne«, so naslednje vprašanje avtomatsko preskočili.  

 

Izmed zapisanih pogojev za delovno mesto so morali respondenti po pomembnosti razvrstiti, 

kaj jim je najbolj pomembno (uvrstili na prvo mesto) ter kaj nepomembno (uvrstili na zadnje 

mesto). Pri tem vprašanju so prisotni veliki standardni odkloni, saj je vsak respondent 

razvrščal po svojih prepričanjih, kar je prineslo večja odstopanja. V preglednici spodaj so 

zapisana povprečja, pri čemer je dejavnik, kjer je povprečje najnižje, najbolj pomemben. Isto 

velja za standardni odklon. Nižji standardni odklon predstavlja večjo enotnost respondentov.  

 

Glede na povprečje, so respondentom najpomembnejše delovne naloge (AS=3,0), sledi plača 

(AS=3,6), dobro ime podjetja na trgu ter vrsta zaposlitve (AS=4,1), delovni čas ter delovne 

izkušnje (AS=4,2). Najmanj pomemben dejavnik jim je bližina podjetja stalnemu prebivališču 

(AS=4,8). 

 

Najmanj enotni glede pomena dejavnika so si bili respondenti pri vrsti zaposlitve ter dobrega 

imena podjetja na trgu (strandardni odklon 2,2). Malo manj enotni so bili pri dejavniku bližine 

podjetja stalnemu prebivališču (standardni odklon 2,1). Bolj enotni so bili respondenti pri 
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dejavniku delovne naloge ter delovne izkušnje (standardni odklon 1,9), najbolj enotni pa so 

bili pri dejavniku plača in delovni čas (standardni odklon 1,7). 

 

Rezultati so pričakovani; mladim je najbolj pomembno, kakšne delovne naloge bodo 

opravljali, ali bodo za svoje delo dobili primerno plačilo (morda tudi kakšne denarne nagrade) 

ter za katero podjetje bodo delali. Podjetja, ki imajo dobro ime na trgu, so seveda bolj 

privlačna, saj se pričakuje, da bodo na trgu dela še rasli, omogočali zaposlenim, da se 

izobražujejo, da imajo možnost napredovanja in podobno. Predvsem pa je pomembno, da 

takšna podjetja ne bodo prehitro šla v stečaj ali na kakšen drug način ogoljufala svojih 

zaposlenih. Vrsta zaposlitve je nekaterim anketirancem bila bolj pomembna, drugim manj. 

Sklepamo lahko, da so na bolj pomembna mesto to postavili aktivni iskalci redne zaposlitve 

oziroma iskalci zaposlitve za določen ali nedoločen čas. Za anketirance, ki so zaposleni preko 

študentske napotnice, pa lahko predvidevamo, da jim vrsta zaposlitve ni tako pomembna, zato 

so jo v povprečju razvrščali na zadnja mesta. Z bližino podjetja stalnemu prebivališču se pa 

anketiranci zgleda ne obremenjujejo preveč, za dobro službo so se pripravljeni peljati tudi več 

kilometrov proč. 
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Preglednica 4: Kaj je v oglasu mladim najbolj pomembno (kaj jih najbolj pritegne)? 
  Najbolj 

pomembno 

Zelo 

pomembno 

Še kar 

pomembno 

Pomembno Manj 

pomembno 

Najmanj 

pomembno 

Nepomembno Skupaj Povprečje Std.odklon 

Delovne naloge 9 (25 %) 10 (28 %) 4 (11 %) 6 (17 %) 2 (6 %) 2 (6 %) 3 (8 %) 36  

(100 %) 

3.0 1.9 

Dobro ime podjetja na trgu 8 (22 %) 3 (8 %) 2 (6 %) 5 (14 %) 6 (17 %) 6 (17 %) 6 (17 %) 36  

(100 %) 

4.1 2.2 

Bližina podjetja stalnemu 

prebivališču 

1 (3 %) 8 (22 %) 3 (8 %) 2 (6 %) 6 (17 %) 4 (11 %) 12 (33 %) 36  

(100 %) 

4.8 2.1 

Plača (v primeru da je 

navedena) 

5 (14 %) 5 (14 %) 7 (19 %) 8 (22 %) 5 (14 %) 4 (11 %) 2 (6 %) 36  

(100 %) 

3.6 1.7 

Delovni čas (izmensko delo) 1 (3 %) 3 (8 %) 13 (36 %) 4 (11 %) 5 (14 %) 6 (17 %) 4 (11 %) 36  

(100 %) 

4.2 1.7 

Delovne izkušnje in 

izobrazba 

4 (11 %) 5 (14 %) 4 (11 %) 4 (11 %) 8 (22 %) 9 (25 %) 2 (6 %) 36  

(100 %) 

4.2 1.9 

Vrsta zaposlitve (zaposlitev 

za določen čas, zaposlitev za 

nedoločen čas, kratkotrajno 

delo ...) 

8 (22 %) 2 (6 %) 3 (8 %) 7 (19 %) 4 (11 %) 5 (14 %) 7 (19 %) 36  

(100 %) 

4.1 2.2 
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V teoretičnem delu naloge je navedeno, da imajo mladi (generacija y) določena pričakovanja 

glede bodočega delodajalca. Nekaj teh dejavnikov je navedenih v anketnem vprašalniku, s 

katerimi smo želeli preveriti, ali empirični rezultati sovpadajo z ugotovitvami drugih avtorjev. 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da bi se večina anketirancev odzvala na prosto 

delovno mesto, ki ponuja navedene pogoje (McAleavey 2016, Sridhar 2016, Brečko 2005). 

 

Naloga anketirancev je bila, da označijo, ali bi se na določene delovne pogoje odzvali ali ne. 

89 anketirancev (98 %) izmed 91, bi verjetno sprejelo delovno mesto, kjer so vzpostavljeni 

pristni odnos med zaposlenimi. 86 anketirancev (95 %), bi se verjetno odzvalo na pogoje, kjer 

sta na delovnem mestu zagotovljena varnost in finančna stabilnost. Na delovno mesto, kjer je 

vzpostavljen red in se upoštevajo pravila, bi se verjetno odzvalo 87 %. V povprečju so si 

rezultati pogojev, kjer delovno mesto predstavlja veliko odgovornost, izziv ter raznolikost, 

delovno mesto s fleksibilnim delovnim časom ter delovno mesto, kjer so zaposleni vključeni v 

odločanje in oblikovanje delovnega mesta, zelo blizu. Verjetno bi se za te pogoje odločilo 

med 76 % in 84 % anketirancev. Najmanj je v povprečju anketirancem pomemben pogoj, ki 

pravi, da mora biti delo, ki ga opravljajo, zabavno. Na ta pogoj bi se odzvalo 73 % 

anketirancev.  

 

Odgovori so bili pričakovani. Mladi si želijo delo, ki jih veseli, jim predstavlja izziv, je 

raznoliko ter delo, kjer lahko preverijo svoje sposobnosti in so za opravljeno delo ustrezno 

nagrajeni. Želja po rasti ter napredovanju je velika, če jim ta možnost ne bo ponujena, bodo 

po vsej verjetnosti delovno mesto zamenjal 

 

 
Slika 5: Delovni pogoji 

 

Organizacije, ki so v »koraku s tehnologijo« in ponujajo nabor digitalne pismenosti, bodo za 

mlade bolj zanimive. Tehnologija (pametni telefoni, računalnik, televizija in drugo) je na 

delovnem mestu mladim po naslednjih rezultatih zelo pomembna, saj jim je v veliko pomoč 

pri vsakdanjem opravljanju dela. Ciljna populacija anketnega vprašalnika je »generacija Y«, 

gre za mlade, stare med 15 in 33 let. Kot je bilo že omenjeno, je to generacija, ki je odraščala 

in živi v stiku z tehnologijo. Rezultati so pokazali, da tehnologija, kot so pametni telefoni, 

računalnik, televizija in drugo, 49 anketirancem (54 %) izmed 91 pomeni hitrejši, lažji in 

učinkovitejši način izpolnitve obveznosti. 35 anketirancev (38 %) smatra tehnologijo za nujno 
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orodje na delovnem mestu. Zgolj sedmim osebam (8 %) pa tehnologija na delovnem mestu ne 

pomeni veliko.  

 

Tehnologija ima dandanes velik vpliv na svet. Predstavlja hitro povezovanje med ljudmi ter 

organizacijami. Generaciji »y«, ki je odraščala s tehnologijo, pa omogoča priložnost za učenje 

in razvoj spletnih veščin. Spodbujanje tehnologije na delovnem mestu spodbuja kreativnost 

mladih.  
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7 KAJ SVETOVATI DELODAJALCEM, KI SE SREČUJEJO S PRIPADNIKI 

GENERACJE Y? 

 

Na spletnih straneh in v literaturi je veliko nasvetov ter strategij o tem, kako naj podjetja 

ravnajo in pridobivajo mlade kandidate. Primerjava virov pokaže na relativno enotnost 

avtorjev z manjšimi odstopanji. Generacija Y ima določena pričakovanja glede bodočega 

delodajalca, zato bo v  nadaljevanju navedenih nekaj najpogostejših dejavnikov (Sridhar B.l.), 

katerih naj se podjetja poslužujejo, ko iščejo mlad kader iz zunanjega okolja.  

 

Ti dejavniki so: 

 negovanje delovne kulture, kar pomeni dobro timsko delo in tovarištvo; 

 fleksibilni delovni čas, možnost dela od doma, delo naj se prilagaja osebnemu življenju; 

 zahtevna dela že od samega začetka, želja po dokazovanju (začeti na dnu lestvice ni za 

mlade); 

 priložnost za rast, vseživljenjsko učenje, razvoj novih znanj; 

 bolj privlačne so organizacije, ki izražajo družbeno zavest, prostovoljstvo; 

 visoke plače od začetka, financiranje študentov; 

 zvestoba je na prvem mestu le ob ustrezni motivaciji ter nudenju napredovanja; 

 individualnost želijo kazati z načinom obnašanja, osebni slog prevladuje, spoštujejo pa 

tudi kulturo na delovnem mestu. 

 

Avtorja Thompson in Grey (Thompson in Gregory 2012) podjetjem oziroma delodajalcem 

priporočata naslednje: 

 transformacijsko vodenje, kar pomeni vzdrževanje in gradnjo odnosa ter prilagajanje 

potrebam posameznika; 

 individualni pristop, kjer se lahko delodajalec posveti in prilagodi potrebam 

posameznika; 

 vzpostavljaje in ohranjanje pristnih odnosov med zaposlenimi; 

 osredotočenost na posameznika in njegov razvoj (v to se šteje mentorstvo, coaching ter 

nenehne povratne informacije). 

 

V nadaljevanju je predstavljenih še nekaj nasvetov oziroma »napotkov« tujih avtorjev 

delodajalcem, kako ravnati in pridobivati mlad kader.  

 

Robert Yue, manager pri Sucess Factors Australia (HRZone 2012) podjetjem pri pridobivanju 

mladih svetuje, naj svoj profil na internetu ali socialnih omrežjih sestavijo oziroma prikažejo 

tako, da bodo pustili pri kandidatih dober vtis. Mladi namreč dajo veliko na spletne vire, cilj 

podjetja pa je privabiti prave, ustrezne kandidate. Iskanje ustreznih kandidatov lahko poteka 

preko tako imenovanih »instant« zaposlitev, torej pridobivanje preko spleta (LinkedIn ...), 

kjer imajo kandidati že predhodno potrjene profile in kvalifikacije. Na ta način se lahko 

zaposlitveni intervju izvede takoj, kar preko spleta, prav tako pa gre za način pridobivanja, ki 

je konkurenčen ostalim organizacijam.  

 

McAleavey (2016) podjetjem svetuje, naj z mladimi vzpostavijo korekten odnos, jim povedo,  

kaj se od njih pričakuje, naj gre tukaj za način dela, pravičnost, poštenost in podobno. Mladi v 

veliki meri želijo biti del socialnih in ekoloških gibanj, zato so človekoljubne organizacije za 

njih bolj privlačne. Podjetje naj poudari podvige s katerimi se ukvarja, saj bo s tem motiviral 

kandidata do te mere, da se bo ta zavedal za koga dela in bo na to ponosen. Pomembne so 

nenehne povratne informacije ter občutek, da so vključeni v proces zaposlovanja. Gre za 
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vcepitev odgovornosti ter dokaz, da na njih resno računajo in da jih ne želijo zavajati. 

Prioriteta naj bo osebna komunikacija, ki pospeši proces vizualizacije in fizičnega okusa 

podjetja pri potencialnih kandidatih. Kadar je razdalja iskanja krajša, je zaželeno, da kandidat 

pride v podjetje na razgovor, z njim se nato izvede intervju iz oči v oči, če pa se najema iz 

večje razdalje, pa pride v poštev tudi video intervju. Najboljše kandidate naj podjetje poskuša 

obdržati. Vsi kandidati dolgoročno niso primerni, zato naj podjetje pri talentiranem 

posamezniku stori vse, da ga obdrži ter pripravi za vstop med delovno silo. Če podjetje večino 

predpostavk izpolnjuje, je velika verjetnost, da bo pristop oziroma odnos mladih do podjetja 

enak, v nasprotnem primeru bodo le ti odšli v podjetje, kjer jim bo za to mar.   

 

Solheim (2007) navaja strategije, ki so podjetjem v pomoč pri pridobivanju mladih, generacije 

Y.  Podjetja, ki imajo sedež v bližini srednjih šol, fakultet, naj to izrabijo za namen direktnega 

pridobivanja mladih iz šolskih klopi. Pridobiva naj se talentirane posameznike, kakršne 

podjetje potrebuje za nemoteno opravljanje svojega poslanstva. Priporočljiva je direktna 

komunikacija, torej iz oči v oči, po potrebi tudi elektronsko komuniciranje. Mladim se sprva 

ponudi začasno delo, v večini počitniško, kjer se učijo del in podobno. Čez čas bo ta oseba 

znala opravljati več del, kar pomeni, da se bo lahko gibala od oddelka do oddelka. Gre sicer 

za drag proces vlaganja v mlad kader, vendar lahko podjetje glede na neizkušenost mladih, le 

tega oblikuje po svojih merilih. S takšno strategijo bo med kandidatom in podjetjem skoraj 

zagotovljeno dolgoročno sodelovanje.  

 

Ker se podjetja zavedajo, da »dober glas seže v deveto vas«, lahko svoje zaposlene dodatno 

motivirajo z denarno nagrado v primeru, da priporočajo oziroma širijo besedo med svojimi 

vrstniki, družino in podobno. V ta namen se organizirajo tudi razni dogodki, kjer mladi 

pripeljejo svoje znance in na ta način si ustvarijo novo mrežo potencialnih kandidatov. 
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8 SKLEP  

 

V diplomski nalogi se ukvarjamo samo s prvo fazo kadrovanja, natančneje s pridobivanjem 

novih, zunanjih kadrov v podjetje. Organizacija naj stremi k cilju iskati sodelavce in ne 

delavcev. V nasprotnem primeru lahko hitro pride do nesoglasja in tekmovalnosti med timom, 

kar posledično privede do odhoda nezadovoljnih zaposlenih iz podjetja.  

 

Predmet diplomske naloge so mladi (»generacija y«), katerim so privlačna podjetja, ki 

zastopajo visoko moralo in vrednote. Deljenje svoje vizije ter sporočanje poslanstva s 

kandidati loči dotično podjetje od ostalih delodajalcev preko različnih socialnih omrežij ter 

»tradicionalnih« medijev. Da bodo mladi lahko delali v smeri dobrih, jasnih, dosegljivih in 

opredeljenih ciljev, je naloga podjetja, da opredeli poklicno pot in karierne prilagodljivosti. 

Videti jasno kariero s svojimi bodočimi delodajalci je za mlade bistveno, saj jih to dodatno 

motivira, podjetje pa poskrbi, da na tak način razvijajo svoje talente. 

 

Anketni vprašalnik je pomagal, da smo preverili, kaj velja za mladino v Štajerski regiji, saj 

lahko ti podatki kasneje pridejo prav delodajalcem in ostalim posrednikom na trgu dela. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so mladim privlačna  podjetja, ki imajo dobro ime na trgu, 

kjer je omogočen fleksibilen delovni čas in si za svoje delo primerno nagrajen (visoka plača). 

Delo jih mora veseliti ter jim omogočati nenehno rast, saj v nasprotnem primeru izgubijo 

motivacijo. Pri iskanju zaposlitve se mladi najpogosteje poslužujejo internetnih strani 

(študentski servis, zavod za zaposlovanje, neposredni kontakt s podjetjem) ter iskanja preko 

socialnega medija Facebook. Kanali zaposlovanja kot so časopis, radio, zaposlitvene agencije 

in podobno, niso več v trendu, zato se jih mladi v večini poslužujejo zgolj 2-3 krat na leto ali 

manj. Delovno mesto jim mora predstavljati izziv ter nuditi priložnost za nenehno 

izpopolnjevanje, predvsem mora biti za takšno da bodo delo z veseljem opravljali. Odnosi 

med zaposlenimi naj bodo čim bolj pristni, na samem delovnem mestu pa je zaželeno, da sta 

vzpostavljena red in disciplina ter finančna varnost.  
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Priloga 1            Anketni vprašalnik 
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Pozdravljeni! 

Moje ime je Manuela Klampfer in sem absolventka Fakultete za management v Kopru. V 

letošnjem letu izdelujem diplomsko nalogo na temo, kako kadrovati z mladimi kadri iz 

zunanjega okolja. Anketa je kratka, vzela Vam bo 3 minute. Pridobljeni  podatki iz anketnih 

vprašalnikov mi bodo služili izključno v raziskovalne namene in je zanje zagotovljena 

popolna anonimnost. Naprošam Vas za iskrene odgovore. Za sodelovanje se Vam 

zahvaljujem! 

 

1. Spol (obkroži) :  M Ž 

 

2. Starost: _____ 

2.1 Anketiranci do starosti 33 let nadaljujejo anketni vprašalnik 

2.2 Anketiranci nad 33 let anketo zaključijo, saj je ciljna skupina vprašanih generacija 

»y«. 

 

3. Končana stopnja izobrazbe (obkroži): 

a) Osnovna šola ali manj 

b) Poklicna ali srednja šola  

c) Pridobljena visokošolska izobrazba ali več 

 

4. Kakšen je vaš zaposlitveni status?  

a) Sem redno zaposlen 

b) Delam preko študentske napotnice 

c) Študiram in ne delam 

d) Trenutno sem brezposeln  

 

4.1 Zaposleni anketiranci ste našli in zaprosili za delo preko katerega medija? 

a) Socialna omrežja 

b) Tradicionalni mediji 

 

4.2 Tradicionalni mediji- Prosim, označite kateri: 

a) Časopis 

b) Zavod za zaposlovanje 

c) Študentski servis 

d) Zaposlitvena agencija 

e) Drugo: 

 

4.3 Socialna omrežja- Prosim, označite katera: 

a) Facebook 

b) LinkedIn 

c) Twitter 

d) Drugo: 

 

5. Koliko časa ste iskali zaposlitev? 

a) Do 1 leta 

b) Od 1 do 3 let 

c) 4 leta in več 
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6. Ali trenutno iščete zaposlitev (kljub morebitni trenutni zaposlitvi)? 

a) Da 

b) Ne  

 

7. Kako pogosto v obdobju enega leta spremljate naslednje kanale za zaposlovanje? 

 Dnevno Tedensko Mesečno 2-3x letno Manj kot 1x letno 

Facebook       

Linkedin      

Zavod za zaposlovanje      

Uradne strani podjetij      

Zasebne agencije      

Študentski servis      

 Karierni sejmi      

Revije       

Časopisi      

Radio      

Drugo _________________________________________________ 

 

8. Ali ste v preteklem letu našli prosto delovno mesto na katerega ste se prijavili? 

a) Da 

b) Ne  

 

8.1 (Če je anketiranec v prejšnjem odgovoru odgovoril z »da«, nadaljuje z naslednjim 

vprašanjem) po pomembnosti razvrstite, kaj v oglasu za zaposlitev Vas je prepričalo za 

izpolnitev prijave (1-najbolj pomembno, 7-najmanj pomembno)? 

___Delovne naloge 

___Dobro ime podjetja na trgu 

___Bližina podjetja stalnemu prebivališču 

___Plača (v primeru, da je navedena) 

___Delovni čas (izmensko delo) 

___Delovne izkušnje in izobrazba 

___Vrsta zaposlitve (zaposlitev za določen čas, zaposlitev za nedoločen čas, kratkotrajno          

delo ...) 

 

9. Kako verjetno bi se odločili za delovno mesto, ki zahteva naslednje pogoje? Označite. 

 
 Verjetno Manj verjetno Zagotovo ne 

Delovno mesto, ki zahteva veliko odgovornosti, 

predstavlja izziv, je raznoliko. 

   

Delovno mesto, s prilagodljivim (fleksibilnim) 

delovnim časom. 

   

Delovno mesto, kjer so vzpostavljeni pristni odnosi 
med zaposlenimi  

   

Delo, ki ga opravljate mora biti zabavno.    

Delovno mesto, kjer sta zagotovljena varnost in 
finančna stabilnost  
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Delovno mesto, kjer so zaposleni vključeni v 

odločanje in oblikovanje delovnega mesta. 

   

Delovno mesto, kjer je vzpostavljen red in se 
upoštevajo pravila. 

   

 

10. Kaj vam predstavlja tehnologija na delovnem mestu (pametni telefoni, računalnik, 

televizija, itd.)? 

a) Nujno orodje na delovnem mestu 

b) Hitrejši, lažji in učinkovit način izpolnitve obveznosti 

c) Tehnologija mi ne pomeni veliko 

 

 
 


