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POVZETEK 

V magistrski nalogi je obravnavano področje vključevanja zaposlenih za sodelovanje pri 

pridobivanju deficitarnih kadrov v IT podjetju. V magistrski nalogi se skozi teoretske osnove, 

proučevanje literature, upoštevanje dobrih poslovnih praks in z izvedbo anketiranja 

zaposlenih v izbranem podjetju podrobneje proučeni razlogi za pripravljenost sodelovanja 

zaposlenih pri pridobivanju deficitarnih kadrov z vidika zavzetosti zaposlenih. S statistično 

analizo odgovorov anketirancev ugotavljamo dejanske vidike, ki vplivajo na pripravljenost 

zaposlenih sodelovati v postopku pridobivanja deficitarnih kadrov. V raziskavi smo ugotovili, 

da je osebna zavzetost statistično značilno in pozitivno povezana s pripravljenostjo zaposlenih 

dejavno sodelovati pri pridobivanju novih zaposlenih z deficitarnimi znanji, zaposleni pa bi 

tovrstno dejavnost razumeli kot opolnomočenje. 

Ključne besede: zavzetost zaposlenih, pripravljenost za sodelovanje, opolnomočenje, 

informacijsko podjetje, dejavnost. 

SUMMARY 

The Master's thesis discussed the scope of involvement of employees to participate in the 

taking of shortage of personnel in IT companies. The Master's thesis through theoretical 

foundations, studying literature, adherence to good business practices and to carry out the 

survey of employees in the selected company further investigate the reasons for the 

willingness of cooperation in the shortage of human resources in terms of employee 

engagement. Through a statistical analysis of responses of respondents note of the facts that 

affect the willingness of employees to participate in the establishment process of acquiring 

deficient staff. In a survey we conducted, we found that the personal commitment 

significantly and positively correlated with willingness to participate actively in attracting 

new employees with the knowledge deficit.  

Keywords: employee commitment, willingness to cooperate, empowerment, informational 

technology company, activity. 
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1 UVOD 

Za vsako organizacijo so zaposleni ključnega pomena, zato si mora po najboljših močeh 

prizadevati, da pridobi čim boljše zaposlene in jih tudi zadrži v svoji sredini. 

V času mnogih sprememb in hitrega življenja, je vse pomembnejša družba, temelječa na 

znanju, kar meni tudi Mihalič (2010), ki daje velik pomen pridobivanju znanja z 

izobraževanjem, širjenju in prenosu znanja kot tudi uporabi in obstojnosti znanja na 

sodobnem trgu znanja. Zaposleni so v organizaciji pri današnjem poslovanju prevladujoča 

konkurenčna prednost, saj sta v času nenehnih sprememb in globalizacije potrebni velika 

fleksibilnost in nenehna nadgradnja poklicnega izobraževanja, da bi zadostili novim 

zahtevam, potrebam in tehnologijam. Izobraževanje, usposabljanje zaposlenih in prenos 

znanja pomagajo organizacijam, da se spopadejo z vedno večjimi zahtevami trga, po drugi 

strani pa zaposlenim, da se razvijajo poklicno in osebno, kar pomeni konkurenčno prednost 

podjetja in večjo zaposljivost posameznika. Temeljna značilnost sodobnih razvitih organizacij 

so tako zaposleni z znanjem (angl. knowledge workers).  

Pomembna odgovornost vsakega vodje je med drugim tako tudi odgovornost za razvoj 

zaposlenih. Vodja z letnim razvojnim razgovorom izlušči, kakšno je zadovoljstvo zaposlenih, 

kakšne so potrebe in želje posameznika po izobraževanjih in usposabljanjih ter želje po rasti 

in razvoju posameznega zaposlenega. To je še posebej pomembno, saj je mogoče 

organizacijsko strategijo doseči preko osebno zavzetih zaposlenih. 

S hitrim razvojem določenih področij (npr. informacijska tehnologija) se je na trgu dela 

pojavila deficitarnost posameznih profilov. To pomeni, da je na trgu dela več prostih delovnih 

mest kot ljudi z ustreznimi znanji za zasedbo teh delovnih mest. Delodajalci take zaposlene 

težje pridobijo in tudi postopek zaposlovanja je praviloma daljši, zahtevnejši in dražji, na 

drugi strani jih pa težje obdržijo v organizaciji. Zato delodajalci sprejemajo ukrepe za 

zmanjševanje fluktuacije, kot so povečanje plače glede na delovno dobo v organizaciji, 

odložene nagrade, kot je upravičenost do podjetniške pokojnine šele po določenem času, 

izogibanje odpuščanju ob kratkoročnih krizah in novemu zaposlovanju ob kratkoročnih 

konjunkturah (Svetlik 2009b, 75), kar je v veliki meri aktualno še danes, kot ugotavlja Tanko
1
 

(v Dakić 2016a, 14), saj obstaja izjemno močna konkurenca za zaposlitev IT strokovnjakov 

med domačimi zaposlovalci, veliko pa se jih zaposli v tujini za nekajkrat višjo plačo, kot jim 

jo lahko ponudi slovenski delodajalec preko pogodbe o zaposlitvi.  

1.1 Tematika magistrske naloge 

Vodilni v organizacijah se vse bolj zavedajo, da so izobraženi, strokovni, ambiciozni, zavzeti 

in motivirani zaposleni konkurenčna prednost pri uspešnem poslovanju organizacije. Osnovna 

                                                 

1
 Primarni vir ni naveden. 
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naloga sodelavcev v kadrovskih službah je, da pridobijo nove zaposlene, ki imajo zahtevano 

znanje in kompetence za opravljanje določenih vrst dela, ter tako prispevajo k večji 

konkurenčnosti in prodornosti organizacije v domačem in tujem poslovnem okolju. Če 

zaposlenih, ki so vitalnega pomena za delovanje organizacije, na trgu delovne sile 

primanjkuje, je proces pridobivanja in zaposlovanja zahtevnejši in terja tudi veliko mero 

inovativnosti. To so deficitarni kadri, ki jih delodajalci težje privabijo in pridobijo, ker je 

povpraševanje po njih večje, kakor pa ponudba na trgu dela.  

V obravnavanem IT podjetju, svoj trud usmerijo v tiste strokovnjake, za katere upajo, da bodo 

v njem ostali vsaj nekaj let. Velikokrat se na povpraševanje delodajalca ne javijo ustrezni 

kandidati, ki jih podjetje nujno potrebuje za uspešno in pravočasno izvedbo projektov. 

V obravnavanem podjetju, se dnevno srečujejo z izzivi zaposlovanja novih zaposlenih, 

zadržanja obstoječih, z njihovim razvojem, motivacijo in zavzetostjo. 

Skozi pričujočo magistrsko nalogo bomo predstavili obstoječe metode pridobivanja novih 

zaposlenih in njihovega izbiranja v obravnavanem IT podjetju, analizirali stanje objav in 

odhodov zaposlenih, opredelili področja oz. profile, kjer v podjetju nastopajo deficitarni kadri 

ter predstavili obravnavano podjetje in organiziranost kadrovske službe v podjetju.  

Teoretično bomo opredelili deficitarnost kadrov, opolnomočenje in zavzetost zaposlenih. 

Dimovski, Penger in Žnidaršič (2005) ugotavljajo, da pri opolnomočenju zaposlenih dobijo 

zaposleni večjo moč, več svobode in več informacij. Ker skozi proces pridobivanja znanja, 

veščin in informacij zaposlene opolnomočimo, kar pomeni, da so zaposleni zmožni 

samostojno sprejemati odločitve in zanje tudi odgovarjati, zato je zelo pomembno, da ima 

organizacija take zaposlene. Prav tako menimo, da je zavzetost zaposlenih ključnega pomena 

za uspeh vsake organizacije, zato bomo v obravnavanem IT podjetju analizirali zavzetost za 

delo na splošno, in posebej zavzetost za dejavnosti na področju pridobivanja novih zaposlenih 

z deficitarnimi znanji. V nadaljevanju bomo za sodelavce uporabljali izraz zaposleni, kadar se 

bo pojavljal v zvezi z deficitarnimi, pa bomo uporabljali besedno zvezo deficitarni kadri, v 

nadaljevanju bomo uporabljali izraz podjetje ali IT-podjetje, kadar se bo nanašal na 

raziskovano podjetje, sicer pa bomo uporabljali izraz organizacija. Na podlagi ugotovitev 

analize, želimo opredeliti dejavnike, ki bi jih bilo treba upoštevati pri krepitvi tovrstne 

pripravljenosti.  

1.2 Temeljna teza, namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je preučiti in predstaviti, v kolikšni meri so se zaposleni 

pripravljeni vključevati v proces pridobivanja novih zaposlenih z deficitarnimi znanji v 

obravnavanem podjetju. 

Temeljna teza, ki jo želimo predstaviti v magistrski nalogi je, da je treba zaposlene 

vključevati tudi v procese pridobivanja deficitarnih kadrov, pri čemer menimo, da je njihova 
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zavzetost za delo na splošno in še posebej zavzetost za dejavnosti na področju pridobivanja 

novih zaposlenih, predvsem tistih, ki jih v podjetju najbolj primanjkuje, ključna in pomembno 

vpliva na kakovost postopka pridobivanja novih zaposlenih.  

Raziskava je usmerjena v identifikacijo deficitarnih profilov oziroma diferencialnih znanj v 

obravnavanem podjetju in v ugotavljanje pripravljenosti zaposlenih za vključevanje v 

postopek pridobivanja deficitarnih kadrov.  

S pomočjo raziskave želimo analizirati pripravljenost zaposlenih, da se dejavno vključijo v 

proces pridobivanja deficitarnih kadrov, to je tistih, ki jih je na trgu dela manj, kot jih trg 

potrebuje in ki imajo določena znanja, ki bodo pomagala pri uspešnem razvoju podjetja in 

posredno tudi družbe. Pri tem izhajamo iz predpostavke, da se ljudje istih poklicnih profilov 

med seboj poznajo in da z aktivnim osebnim pristopom okrepijo potencial za pridobitev novih 

zaposlenih, ki se sicer ne bi odzvali na javno objavo prostega delovnega mesta. 

Sodelovanje zaposlenih v postopku pridobivanja novih zaposlenih je še posebej pomembno 

pri pridobivanju predvsem tistih sodelavcev, ki so za podjetje ključnega pomena in veljajo v 

podjetju za deficitarne kadre, prav tako v celotni IT panogi v Sloveniji kot tudi v regiji. 

Temeljni cilji magistrske naloge so: 

 s teoretičnega vidika opisati in opredeliti metode pridobivanja, iskanja, izbiranja in 

izbire novih zaposlenih, 

 predstaviti organiziranost kadrovske službe in vodstva izbranega IT podjetja, 

 pripraviti analizo objav prostih delovnih mest in analizo odhodov sodelavcev, 

 identificirati deficitarne kadre v proučevanem podjetju, 

 opredeliti pomen vključevanja zaposlenih v proces pridobivanja novih zaposlenih, njihovo 

opolnomočenje in zavzetost, 

 analizirati in raziskati pripravljenost zaposlenih za vključevanje v proces pridobivanja 

deficitarnih kadrov, 

 analizirati in raziskati pripravljenost vodij za vključevanje v proces pridobivanja 

deficitarnih kadrov, 

 nakazati predloge ukrepov za dvig zavzetosti v obravnavanem podjetju. 

V magistrski nalogi smo uporabili različne metode raziskovanja. V prvem teoretičnem delu so 

bile uporabljene predvsem opisne oz. deskriptivne metode pri opredeljevanju področij in 

pojmov, ki jih dopolnjuje tudi primerjalna metoda, kajti s študijem in povzemanjem 

relevantne tuje in domače literature smo primerjali v njih zapisane ideje in ugotovitve. Pri 

raziskovanju se bomo oprli na monografske publikacije, znanstvene in strokovne članke 

slovenskih in tujih avtorjev ter na internetne vire, prav tako bomo uporabili javno dostopne 

podatke javnih institucij. 
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V nadaljevanju bomo analizirali odhode in objave delovnih mest glede na delovna mesta in na 

ta način identificirali deficitarna delovna mesta v obravnavanem podjetju glede na dejansko 

objavljene razpise obravnavanega IT podjetja in na podlagi podatkov Zavoda RS za 

zaposlovanje. 

Teoretičnemu delu sledi empirični del, ki temelji na neeksperimentalnem kvantitativnem 

raziskovanju. Kot metodo za zbiranje podatkov smo uporabili vprašalnik, sestavljen iz štirih 

delov. Anketiranci so odgovarjali na postavljene trditve, ki so bile zbrane na podlagi 

petstopenjske Likertove lestvice.  

Pri pripravi magistrskega dela bomo skušali povezati teoretični in empirični del ter praktična 

znanja pridobljena na podlagi dolgoletnih izkušenj. 

Na podlagi zbranih teoretičnih opredelitev, analize stanja objav prostih delovnih mest in 

analize odhodov iz podjetja ter vprašalnika bomo preverili veljavnost hipotez. 

Guest (2015) ugotavlja, da se delovna zavzetost meri s preverjanjem stopnje, do katere ljudje 

namenjajo energijo in navdušenje svojemu delu in jih le ta prevzame. Empirična raziskava 

identificira predpostavke: skladnost z organizacijskimi vrednotami, zaznano podporo 

organizaciji, zaupanje v lastne sposobnosti in avtonomijo ter z izzivi na delovnem mestu. 

Mnogi dokazi kažejo na povezavo med delovno zavzetostjo in višjo zmogljivostjo, 

organizacijsko vedenjsko pripadnostjo, proaktivnim inovacijskim vedenjem, nižjo fluktuacijo 

med zaposlenimi, manjšim absentizmom, z več zadovoljstva pri delu in osebno blaginjo.  

Prav zato lahko predvidevamo, da osebna zavzetost vpliva na dejavno sodelovanje in 

zavzetost tudi v postopku pridobivanja novih zaposlenih. Na podlagi navedenega smo 

oblikovali naslednjo hipotezo: 

H1: Osebna zavzetost je statistično značilno in pozitivno povezana s pripravljenostjo 

zaposlenih aktivno sodelovati pri pridobivanju novih zaposlenih z deficitarnimi znanji. 

Hipotezo bomo testirali s pomočjo korelacijske analize in s pomočjo linearne regresije. 

Skladno z ugotovitvami Gallupovega inštituta (Gallup Group 2013) in navedbami avtorjev 

Dimovski, Penger in Žnidaršič (2005) zaposlene delimo v tri skupine in to so zavzeti, 

nezavzeti in aktivno nezavzeti sodelavci. Na podlagi navedene razdelitve smo oblikovali 

naslednjo hipotezo: 

H2: Zavzeti posamezniki so v primerjavi z nezavzetimi in aktivno nezavzetimi bolj pripravljeni 

sodelovati pri pridobivanju novih zaposlenih. 

Hipotezo bomo testirali s pomočjo testa ANOVA. 

Veliko zaposlenih si želi, da bi lahko odločali, iskali rešitve za težave na delovnem mestu, 

prevzemali pobude in bili odgovorni za rezultate. Opolnomočenje je zmes postopkov in 
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vedenj, ki podpirajo in spodbujajo ljudi po vsej organizaciji, da te težnje uresničijo (Jakulin 

2008).  

Menimo, da želijo biti zaposleni odgovorni in vključeni v postopek pridobivanja novih 

zaposlenih in predpostavljamo: 

H3: Zaposleni bi vključevanje v postopek pridobivanja novih zaposlenih z deficitarnimi znanji 

razumeli kot proces opolnomočenja. 

Hipotezo bomo testirali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom in linearno regresijo. 

Za zaposlene, ki izvajajo vodstvene naloge, je po našem mnenju že samo po sebi umevno, da 

odločajo ali soodločajo tudi o izbiri novih zaposlenih. Delegiranje, dodeljevanje nalog in 

odgovornosti zaposlenim, ki običajno ne sodijo v njihov delokrog pa bi zaposleni razumeli 

kot izraz zaupanja in opolnomočenja. To bomo preverili z naslednjo hipotezo: 

H4: Pri zaposlenih, ki ne izvajajo vodstvenih nalog, bi bilo vključevanje v izbiro novih 

zaposlenih v višji meri razumljeno kot proces opolnomočenja kot pri zaposlenih z vodstvenimi 

nalogami. 

Hipotezo bomo testirali s t-testom in linearno regresijo. 

1.3 Omejitve raziskave 

Ena večjih omejitev je bila pri pridobitvi podjetij za pripravljenost sodelovanja v raziskavi. 

Poklicali smo na nekaj IT-podjetij, ki imajo zadostno število zaposlenih, da bi bili rezultati 

raziskave reprezentativni, vendar nobeno od njih ni bilo pripravljeno sodelovati. 

Glavno omejitev pri raziskavi vidimo v tem, da je raziskava omejena na eno IT-podjetje. 

Čeprav so bili v anketiranje zajeti vsi zaposleni, pa lahko v različnih panogah in različno 

velikih organizacijah, v gospodarski ali negospodarski dejavnosti ter v javnem ali zasebnem 

sektorju pride do različnega pojmovanja in razumevanja obravnavane problematike. 

Posledično rezultatov ne moremo posploševati na druga IT-podjetja niti na druge panoge. 

Menimo, da je prikazana raziskava dobro vodilo za nadaljnje raziskovanje na tem področju in 

proučevanje problematike v različnih organizacijah. 

1.4 Struktura magistrske naloge 

V magistrski nalogi je uvodoma predstavljena tematika naloge s temeljno tezo, nameni in cilji 

naloge ter omejitvami, s katerimi smo se srečali pri izvedbi raziskave. Drugo poglavje je 

namenjeno teoretičnim opredelitvam pridobivanja novih zaposlenih, oblikovanju kadrovske 

strategije, načrtovanju novih zaposlenih, opredelitvi deficitarnosti kadrov in pridobivanju 

deficitarnih kadrov. Zaključi se z zaposlovanjem v globalnem okolju in integriteto vključenih 
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v proces pridobivanja novih zaposlenih. V okviru tretjega poglavja je opredeljeno izbiranje 

novih zaposlenih, načini izbiranja pri pridobivanju novih zaposlenih, oblikovanje ožjega 

izbora kandidatov, izbira in uvajanje novega zaposlenega. Četrto poglavje obravnava 

vključevanje zaposlenih v postopek zaposlovanja, njihovo opolnomočenje, teoretične 

opredelitve opolnomočenja z elementi, značilnostmi in izzivi opolnomočenja. Nadaljuje se z 

opredelitvami in dejavniki zavzetosti, pomenu vodij pri zavzetosti in njenem merjenju ter 

opredelitvi hipotez. V okviru petega poglavja je opravljena analiza stanja v obravnavanem 

IT-podjetju, ki zajema analizo objav, analizo odhodov in opredelitev področij oz. profilov, 

kjer nastopajo zaposleni z deficitarnimi znanji. V tem poglavju je predstavljeno tudi vodstvo 

in kadrovska služba ter postopek zaposlovanja novih zaposlenih v IT-podjetju. Šesto poglavje 

je namenjeno metodam, tehnikam in instrumentom raziskovanja in vključuje pripravo 

vprašalnika, izbiro vzorca in izvedbo raziskave. V sedmem poglavju bo predstavljen empirični 

del, ugotovitve na podlagi opravljene raziskave in testiranje postavljenih hipotez, ki bodo na 

podlagi izsledkov potrjene ali zavrnjene. Osmo poglavje in hkrati zadnje je namenjeno 

povzetku glavnih ugotovitev in sklepu. 
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2 PRIDOBIVANJE NOVIH ZAPOSLENIH  

Danes je uspeh organizacij močno odvisen od učinkovitega ravnanja z zaposlenimi, ki 

predstavljajo za vsako organizacijo veliko konkurenčno prednost. Namen tega poglavja je s 

teoretičnega vidika predstaviti strateški pomen zaposlenih za organizacijo, teoretično 

opredeliti pojem pridobivanja in iskanja novih zaposlenih, predstaviti metode pridobivanja 

novih zaposlenih, osvetliti pojem deficitarnosti in predstaviti pridobivanje deficitarnih kadrov 

ter zaključiti poglavje s pridobivanjem zaposlenih v globalnem okolju in integriteto 

vključenih v proces pridobivanja novih zaposlenih. 

Vloga in pomen zaposlenih ter kadrovske funkcije v organizacijah se spreminja in v zadnjem 

času vse bolj pridobiva na pomenu. Ker je konkurenca na globalnem trgu vse močnejša, 

organizacije se združujejo v velike korporacije, ki delujejo po celem svetu, organizacija brez 

ustrezno kvalificiranih in usposobljenih zaposlenih nima velike možnosti za svoj razvoj in 

obstanek na trgu. Vodilni managerji v podjetjih se vse bolj zavedajo, da konkurenčno 

prednost lahko dosežejo le, če imajo izobražene, motivirane in zavzete zaposlene, ki bodo 

sposobni slediti strategiji podjetja in dosegati zastavljene cilje. Motivirani, predani in ciljem 

zavezani zaposleni bistveno vplivajo na rast organizacije in dober poslovni rezultat. Kot pravi 

Gruban (2010), organizacije na dolgi rok ne bodo uspešne brez motiviranih in zavzetih 

zaposlenih. Najboljše organizacije imajo najboljše zaposlene. Sposobnost pridobiti 

kakovostne nove zaposlene, predvsem pa jih znati obdržati, je ključni pomen za uspeh 

organizacije. 

Prav tako se je pomen kadrovske funkcije skozi različna zgodovinska obdobja spreminjal. Kot 

pravita Svetlik in Zupan (2009) kadrovska funkcija v preteklosti ni imela velikega pomena, 

kajti v organizacijah je vladala stroga hierarhija delovnih mest na različnih nivojih, ki ni 

dovoljevala veliko dejavnosti in razvoja v okviru posameznega delovnega mesta, saj so bili 

zaposleni obravnavani le kot strošek in nadaljujeta, da kasneje, ko je organizacija postala bolj 

ploščata, se je tudi pomembnost kadrovske funkcije povečala. Svetlik in Zupan (2009) 

ugotavljata, da je odgovornost za zaposlene počasi začela prehajati na vodje, ki so postali 

odgovorni za usposabljanje zaposlenih in prav tako na posamezne zaposlene, ki so 

odgovarjali za lasten razvoj na delovnem mestu. 

Kot ugotavljata Svetlik in Zupan (2009), so se največje spremembe dogajale v času 

industrijske revolucije, ko so se zaradi izkoriščanja delovne sile okrepila sindikalna gibanja in 

uveljavili zametki delovnega prava z nalogo zaščite delavca pred delodajalcem. 

Prve predpise lahko zasledimo že v drugi polovici 19. stoletja, z njimi pa so urejali dolžino 

delovnika in odmorov, zdravstveno zaščito delavcev, omejevanje dela žensk in otrok in 

vprašanja varnosti pri delu (Svetlik in Zupan 2009). Tudi v zdajšnjih časih so socialne 

pravice, kamor sodijo tudi delavske pravice, še kako aktualne in kot navaja Lampe (2014), jih 

je treba razumeti kot pozitivne pravice in obveznost držav, da s pravnim instrumentarijem 
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zagotovijo pravice posamezniku, pa naj je zaposlen ali brezposelni, in skupinam, kamor 

prištevamo sindikate. Zamisel, da je treba socialne pravice zagotoviti na nacionalni ravni na 

temelju minimalnih mednarodnih standardov, se je začela udejanjati z ustanovitvijo 

Mednarodne organizacije dela (MOD). 

2.1 Kadrovska strategija  

Za uspešno, načrtno in racionalno pridobivanje novih zaposlenih je dobro, da ima organizacija 

kadrovsko strategijo. Vsaka organizacija si svojo kadrovsko strategijo in usmerjenost svojega 

dela z zaposlenimi določi sama, na osnovi in v skladu s svojo poslovno strategijo. Kadrovska 

strategija je opredeljena kot celota sprejetih načel in smernic, ki se nanašajo na zaposlene, s 

posebnim poudarkom na čim učinkovitejšem sprejemanju in razporejanju zaposlenih na 

ustrezna delovna mesta, kot pravi Gruban (2005) po načelu »prave ljudi na prava delovna 

mesta« in na čim bolj stimulativnem odnosu do strokovnega in osebnostnega razvoja 

zaposlenih.  

Kadrovska strategija izhaja iz poslovne in korporacijske strategije organizacije in predvideva 

koncepte, področja razvoja zaposlenih ter merila uspešnosti in nagrajevanja, ki bodo z vidika 

ravnanja z zaposlenimi prispevala k uresničevanju poslovne strategije. Vsebuje delne cilje 

glede zaposlenih, ki jih mora imeti organizacija na voljo za uresničevanje poslovne in 

korporacijske strategije in opredelitve načinov kako bo prišla do novih zaposlenih (Merkač 

Skok 2005; Pučko 2002). 

Kot pravita Svetlik in Zupan (2009), ni vedno nujno, da kadrovsko strategijo podrobno 

opišemo, zadoščajo lahko jasno postavljeni cilji, načela in opredeljene dejavnosti za 

doseganje ciljev, uspešna kadrovska strategija pa mora odgovoriti na vprašanja, kaj z vidika 

zaposlovanja novih zaposlenih, ravnanja z že zaposlenimi, njihovega razvoja, usposabljanja in 

nagrajevanja, potrebujemo za uresničevanje poslovne strategije in kako bomo nove zaposlene, 

ki jih potrebujemo, pridobili, razvili in ohranili v organizaciji (Merkač Skok 2005; Pučko 

2002). 

Pri razvijanju kadrovske strategije je treba izhajati iz predvidevanja potreb po novih 

zaposlenih v prihodnjem obdobju in iz pregleda že zaposlenih v organizaciji. Razlika med 

napovedanimi potrebami in zaposlenimi, ki so že v organizaciji, daje neto predvidene potrebe 

po novih zaposlenih. V organizacijo jih bo treba pridobiti na razne načine: z zaposlovanjem, 

usposabljanjem in razvijanjem zaposlenih, izobraževanjem zaposlenih, prenosom znanja na 

zaposlene, načrtovanjem karier in napredovanja, zamenjavami idr. (Pučko 2002). Zaposleni 

so tisti dejavnik, ki omogočajo uresničevanje izbrane strategije. Pri izbiri poslovne strategije 

organizacije, kot pravita Rozman in Kovač (2012), mora vodstvo preučiti sposobnosti 

zaposlenih in njihova znanja v organizaciji in na podlagi tega merila izbrati ustrezno poslovno 

strategijo, kar bo zagotovilo strateško konkurenčno prednost v poslovnem okolju. V 
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organizacijah morajo pri oblikovanju kadrovske strategije tudi predvideti, kakšne strokovne 

zaposlene potrebujejo in podati oceno koliko novih zaposlenih organizacija potrebuje. 

Strategiji je treba prilagoditi tudi načrt izobraževanja zaposlenih, določiti kakšna znanja in 

ostale kompetence potrebujejo zaposleni na določenih delovnih mestih in kakšne programe 

izobraževanja bo organizacija potrebovala v prihodnosti (Dimovski, Penger in Žnidaršič 

2005).  

2.2 Načrtovanje in oblikovanje kadrovske strategije  

Pri načrtovanju poslovanja in organiziranosti običajno organizaciji še ni znano, katere nove 

kandidate bo zaposlila, določi pa vloge, ki jih bodo novi zaposleni imeli v organizaciji, 

delovna mesta in zahtevnosti dela, tako da so znane naloge in zadolžitve, odgovornosti in 

pooblastila in umestitev v organizacijski shemi (Rozman in Kovač 2012).  

Ob načrtovanju kadrovske strategije, moramo biti poleg ekonomskih meril, ki izhajajo iz 

poslovnih ciljev, pozorni tudi na interese zaposlenih v organizaciji. Poskrbeti je treba za 

njihov razvoj, zadovoljstvo, zdravje in varnost pri delu. Zmotno je namreč prepričanje, da 

povečevanje intenzivnosti dela z manj prijaznimi oblikami prispeva k večji uspešnosti 

organizacije (Svetlik 2009b).  

Po besedah Svetlika in Zupanove (2009) je kadrovska strategija ustvarjalni proces, v katerem 

postavimo cilje zaposlovanja za neko daljše obdobje (od tri do pet let) ter opišemo dejavnosti, 

s katerimi bomo te cilje uresničevali, Garavan (2007) pa opozarja na prepletanje in 

medsebojno vplivanje mejnih okvirjev, v katerih se ti procesi odvijajo, zato za uspešno 

načrtovanje kadrovske strategije predlaga upoštevanje štirih ravni: 

 globalno okolje, 

 poslovna strategija, struktura organizacije, organizacijska kultura in vodstvo, 

 vrednost in edinstvenost posameznih delovnih mest ter 

 individualna pričakovanja zaposlenih povezana z zaposljivostjo in kariero. 

Prav tako kot velja za vse ostale cilje, morajo biti tudi cilji kadrovske strategije naravnani 

tako, da so merljivi, saj se lahko le na ta način spremlja njihova realizacija, tj. v kolikšni meri 

so bili cilji doseženi.  

Možina in Zupan (2009) ugotavljata, da je v ta namen treba najprej opredeliti izhodišča, s 

pomočjo katerih se identificira želeno vedenje in ključne sposobnosti zaposlenih. Za ta namen 

se organizacije odločijo predvsem za poslovno strategijo in z njo povezane pojme (kot so na 

primer vrednote, poslovni izzivi). Prvi pomemben sklop, ki ga je treba dobro poznati, so 

poslovna izhodišča. Možina in Zupan (2009) nadaljujeta, da se drugi sklop nanaša na analizo 

obstoječih zmožnosti in njihove uporabe pri delu (tudi vedenje zaposlenih), kar po navadi 

organizacije preučujejo s kadrovsko analizo in z analizo dejavnikov v okolju. Primerjava 
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ugotovitev obeh sklopov pokaže vrzel med dejanskim in želenim oziroma potrebnim, ko 

imajo vodilni v organizaciji in strokovnjaki na področju zaposlovanja v mislih zaposlene in 

njihovo vlogo pri zagotavljanju uspešnosti in konkurenčnosti podjetja. Prav tako Možina in 

Zupan (2009) ugotavljata, da se na podlagi analize vrzeli lahko opredelijo konkretni kadrovski 

cilji, da se bo vrzel zmanjšala. Organizacija v kadrovski strategiji lahko postavi cilje, kot so 

število in vrsta novih zaposlitev, število presežnih delavcev ali pa predvidenih upokojitev, 

kakšna je ciljna izobrazbena raven, ciljno število ur usposabljanja, ciljni delež plač, ciljna 

fluktuacija in absentizem, ciljna raven zadovoljstva zaposlenih idr. Po besedah Možine in 

Zupanove (2009) je naslednji korak, ki sledi oblikovanje in uvajanje konkretnih kadrovskih 

dejavnosti, ki so potrebne za to, da organizacija postavljene cilje doseže. Nazadnje je 

potrebno spremljanje uspešnosti in učinkovitosti kadrovske strategije (Možina in Zupan 

2009). Celovit pregled oblikovanja kadrovske strategije je prikazan na sliki 1. 

 

Slika 1: Proces oblikovanja kadrovske strategije  

Vir: Možina in Zupan 2009. 

Tudi Merkač Skok (2005) pravi, da, če hoče vodstvo organizacije realizirati poslovno 

strategijo, mora jasno definirati, pod kakšnimi pogoji, s kakšnimi in koliko zaposlenimi. To 

pomeni, da mora dobro načrtovati število in tudi kakovost zaposlenih v prihodnosti. Merkač 

Skok (2005) pravi, da je nekaj od teh že v organizaciji (njim je namenjeno motiviranje, 

usposabljanje, razvoj in nagrajevanje), nekaj pa jih je še na drugih, eksternih trgih: kako jih 

najti, prepoznati in izbrati, da bodo pravi – to pa je naloga zaposlovanja in procesa izbiranja, 

ki pa je seveda dvosmeren – gre za medsebojno spoznavanje kandidata in delodajalca. Možina 

in Zupan (2009) ugotavljata, da ni nujno, da je kadrovska strategija pripravljena v pisni obliki, 

saj zapisano strategijo lahko nadomestijo že jasno postavljeni cilji, načela in opredeljene 

dejavnosti za doseganje ciljev. Avtorja (prav tam) nadaljujeta, da v primeru, da ostane 

strategija zgolj dokument, pa njen namen izgubi smisel, saj je pomembno, da z njenim 

uresničevanjem organizacija zagotovi vse potrebne zmožnosti in pričakovano vedenje 

zaposlenih v prihodnjem obdobju. Uspešna kadrovska strategija mora odgovoriti na 
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vprašanja, kaj z vidika zaposlovanja in ravnanja z zaposlenimi organizacija potrebuje za 

uresničevanje poslovne strategije in kako bo to, kar potrebuje, tudi pridobila, razvijala, 

dosegla in ohranila v organizaciji.  

Velik poudarek dobro pripravljeni kadrovski strategiji daje tudi Kaše (2011), saj meni, da je 

pomembno, da se jo upošteva in učinkovito izvaja, zato pa morajo kadrovski strokovnjaki pri 

pripravi vključiti vodje in najvišje vodstvo za skupno doseganje ciljev, na poti uveljavljanja 

pa morajo paziti, da se ne ujamejo v različne pasti kot so; razdrobljene, med seboj nepovezane 

kadrovske dejavnosti, rokohitrsko pripravljanje kadrovske strategije, prepričanje, da v 

organizaciji ni treba pripravljati dodatnih analiz zaposlenih, ker zaposlene tako in tako dobro 

poznamo, kadrovsko strategijo bi pripravili povsem na novo, kljub zavedanju različnih 

omejitev, kajti nekje so slišali, da imajo drugi nekaj podobnega in bi jih radi posnemali zaradi 

prihranka časa in dela, ki bi ga bilo treba vložiti, kadrovsko strategijo bi uredili na hitro za vse 

zaposlene, uveljavljanje zmotnega mnenja, da v kadrovsko strategijo finančni vidiki in 

dejavniki poslovanja organizacije ne sodijo, zaradi posnemanja tekmecev, bi želeli uvajati 

stvari, ki si jih organizacija ne more privoščiti, obdržati obstoječo kadrovsko strategijo, ki ne 

služi nikomur in je nihče ne upošteva in mišljenje, da morajo imeti organizacije vsako leto 

novo, preveč drastično spremenjeno kadrovsko strategijo. 

2.3 Teoretične opredelitve pridobivanja novih zaposlenih 

Kot smo že ugotovili, so zaposleni zelo pomembni za uspešno poslovanje organizacije in so 

njen motor in srce. Tako kot lahko prispevajo k uspehu organizacije, lahko napačen, 

neracionalen izbor novih zaposlenih in zaposlitev ob nepravem času, pripomore k neuspehu 

organizacije. Številni strokovnjaki zaposlenim, njihovemu pridobivanju, izbiranju in ravnanju 

z njimi pripisujejo velik pomen. 

Svetlik (2005 in 2009a) ugotavlja, da gre za tako imenovano menjalno perspektivo oziroma 

pridobivanje zaposlenih kot dvosmerni proces, ki pridobivanje in izbiranje razume kot proces 

medsebojne izmenjave in pogajanja med organizacijo ter posameznikom. Začne se tako, da 

organizacija oblikuje izhodiščna pričakovanja o sposobnostih posameznikov in jim jih realno 

predstavi, poda jim tudi čim več informacij o organizacijski kulturi in vrednotah, delu in 

možnostih v organizaciji. Želi pridobiti čim več kandidatov, ki se čim bolj ujemajo z delom, 

delovnim okoljem in kulturo. Nazadnje organizacija in posameznik, ki sta z izmenjavo 

informacij in pogajanji ugotovila medsebojno ujemanje, vstopita v pogodbeno razmerje. V 

ospredju je ujemanje med posameznikom (kompetence, pričakovanja, potrebe) in organizacijo 

(cilji, vrednote, kultura, praksa), in ne ujemanje med lastnostmi posameznika (osebna 

specifikacija) in delovnega mesta (opis delovnega mesta), ki je značilno za tradicionalni 

pristop. S tem postaja pridobivanje in izbiranje novih zaposlenih proces ocenjevanja in 

socializacije hkrati, saj vpliva na pričakovanja in vedenje posameznika v organizaciji, 
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namesto nalog, ki jih bo opravljal posameznik, pa v ospredje prihajajo njegove kompetence 

oziroma vedenje (Svetlik 2005). 

Cushway (1994, v Franca 2007) pravi, da sta učinkovito pridobivanje in izbiranje novih 

zaposlenih kritična trenutka ravnanja z zaposlenimi v organizaciji, kajti učinki nepravega 

izbora se bodo hitro pokazali v visoki fluktuaciji (turnover) zaposlenih, nezadostnih učinkih 

in nizki motivaciji ter tudi v nezmožnosti privabiti kandidate pravega profila iz zunanjega 

okolja. Možina in Zupan (2002) pa poudarjata, da je želja po uspešnosti poslovanja nedvomno 

temeljno vodilo vsake organizacije in temu sledi tudi ravnanje z zaposlenimi. Če želi 

organizacija poistovetiti cilj ravnanja z zaposlenimi zgolj s poslovno uspešnostjo, bi ugotovili, 

da gre za ozko zastavljen cilj. Težnja ravnanja z zaposlenimi gre v dve osnovni smeri: 

usmeriti zaposlene in njihove zmožnosti k povečevanju učinkovitosti ter obenem v veliki meri 

zadovoljevati potrebe zaposlenih. Pri tem ne smemo pojmovati cilja organizacije in potreb 

zaposlenih kot ločena, ki se med seboj izključujeta, kajti bistvo uspešnega ravnanja z 

zaposlenimi je združevanje obeh med sabo povezanih ciljev in odvisnih drug od drugega, saj 

moramo pri uresničevanju enega vedno misliti tudi na drugega. Skratka Možina in Zupan 

(2002) ugotavljata: 

 zaposlene moramo pojmovati kot naložbo za prihodnost, ki bo ob pravilnem ravnanju in 

razvoju z dvigovanjem storilnosti prinašala dolgoročen uspeh organizaciji, 

 poslovna strategija organizacije mora biti naravnana k zadovoljevanju ekonomskih in 

osebnih potreb zaposlenih, 

 prizadevati si je treba za tako delovno okolje, ki bo zaposlene spodbujalo k razvoju in 

uporabi njihovih zmožnosti v največji možni meri, 

 ravnanje z zaposlenimi mora biti usmerjeno k nenehnemu usklajevanju potreb in ciljev 

organizacije in zaposlenih. 

Uspešnost organizacije je odvisna od pridobivanja in izbiranja posameznikov, ki se bodo z 

individualnim ali timskim delom v organizaciji učinkovito odzvali na organizacijske izzive, 

saj zaposleni predstavljajo največji potencial in konkurenčno prednost za organizacije 

(Merkač Skok 2005). S pridobivanjem in izbiranjem lahko organizacija pridobi nove 

kompetence, obenem pa lahko v postopku pridobivanja novih zaposlenih ugotovi, kateri 

posamezniki v okviru organizacije ne bodo uspešni. Zato je bistveno, da organizacija naveže 

stik s tistimi potencialnimi zaposlenimi, katerih značilnosti najbolj ustrezajo izzivom, kulturi 

organizacije in vlogi, ki jo bo posameznik v organizaciji imel, obenem pa uskladi potrebe in 

interese posameznika ter organizacije (Svetlik 2005; Svetlik 2009a). Pridobitev želenih novih 

zaposlenih, ki vključujejo določene zmožnosti, strokovna znanja in ostale kompetence, je 

odvisna tudi od tega, kaj jim organizacija ponuja, vsekakor pa jim mora ponuditi več od 

tekmecev, kot ugotavljata Rozman in Kovač (2012).  
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2.4 Načrtovanje novih zaposlenih 

Pri načrtovanju novih zaposlenih zasledujemo dva temeljna cilja, kako priti do tistih 

zaposlenih, ki jih še ni v organizaciji in kako najbolj racionalno ravnati s temi, ki so že v 

organizaciji. 

Načrtovanje zaposlovanja, premeščanja in odhodov zaposlenih je zahteven in dolgotrajen 

proces, ki zahteva upoštevanje mnogih spremenljivk, ki vplivajo na razpoložljivost zaposlenih 

tako znotraj organizacije kot tudi na trgu. Bistvenega pomena za načrtovalca novih zaposlenih 

je, da v načrtovanje zajame vse spremenljivke, sicer se lahko pojavijo operativne težave; 

organizacija se bo znašla v situaciji, ko bodo imeli nekateri oddelki preveliko število 

zaposlenih, drugi pa bodo trpeli zaradi stalnega pomanjkanja zaposlenih (Dimovski, Penger in 

Žnidaršič 2005). Potreba po načrtovanju zaposlenih v prvi vrsti izhaja iz operativnih potreb 

organizacije, pomen načrtovanja se kaže v ohranjanju zadostnega števila zaposlenih na 

pravem mestu, ob pravem času in po sprejemljivih stroških (Dimovski, Penger in Žnidaršič 

2005). Načrt novih zaposlitev ne sme biti namenjen samemu sebi, pač pa mora biti usklajen z 

materialnimi možnostmi in tehničnimi dosežki in interesi delovanja organizacije – mora biti 

celovit, to pomeni, da vsebuje vse potrebe po novih zaposlenih različnih strokovnih profilov, 

vključujoč sočasno tudi načrt izobraževanja (Florjančič in Jereb 1998). Merkač Skok (2005) 

razmišlja podobno, saj meni, da načrtovanje novih zaposlitev pomeni opredeliti cilje na 

področju zaposlovanja v prihodnosti in določiti korake, postopke in metode, kako priti do teh 

ciljev. Mihalič (2006) ugotavlja, da gre v procesu izpolnjevanja potreb po zaposlenih za 

načrtovanje, pridobivanje in izbiro novih zaposlenih z ustreznimi znanji, veščinami in 

kompetencami, ki bodo v organizaciji ustvarjali dodatno oz. novo vrednost, Kaše (2009) pa 

načrtovanje opredeli kot proces analiziranja obstoječega stanja in napovedovanje možnosti za 

reševanje morebitnega primanjkljaja oz. presežka. Kaše (2009) nadaljuje, da gre pri tem 

praktično za spremljanje, predvidevanje in predlaganje ukrepov v zvezi z gibanjem ljudi 

znotraj, v in iz obravnavane organizacije. Mathis in Jakson (2008) menita, da je namen 

načrtovanja zaposlovanja čim bolje predvideti, kje, kdaj, koliko in kakšne nove zaposlene 

bomo potrebovali v prihodnosti. Merkač Skok (2005) izpostavlja pri ugotavljanju potreb po 

novih zaposlenih pomembnost podatkov o predvidenem številu zaposlenih, ki bodo z dela 

odstotni takrat, ko bi morali delati in to zaradi fluktuacije, tj. odhodov zaposlenih v druge 

organizacije, zaposlitev za določen čas, upokojitev in absentizma, kamor štejemo (Florjančič 

1998) različne izostanke, zamude, izhode in druge odsotnosti, ko naj bi posameznik delal, pa 

ga ni na delovnem mestu. Povpraševanje po novih zaposlenih (Kaše 2009) nastaja tako zaradi 

zahtev poslovne dejavnosti kot tudi zaradi notranjih nadomestitvenih potreb (na primer 

upokojitve, odhodi, napredovanja, premestitve) ali zaradi rasti organizacije. Če hoče 

management realizirati poslovno strategijo, mora po besedah Merkač Skokove (2005) jasno 

definirati pod kakšnimi pogoji, s kakšnimi in koliko izvajalci, mora dobro načrtovati, ne samo 

število, ampak tudi kakovost zaposlenih v prihodnosti. Nekaj jih je že v organizaciji; njim je 

posvečeno motiviranje, usposabljanje, razvoj in nagrajevanje, nekaj pa jih je še na drugih, 
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eksternih trgih: kako jih najti, prepoznati in izbrati, da bodo pravi – to pa je naloga 

zaposlovanja in postopka izbiranja novih zaposlenih. 

Svetlik (2009a) navaja, da lahko organizacije za pridobivanje novih zaposlenih za prosta 

delovna mesta uporabljajo notranje ali zunanje vire. Notranji viri se izkoristijo takrat, ko želi 

podjetje prezaposliti zaposlene, ki so že v organizaciji na drugo delovno mesto, npr. v obliki 

premestitve ali napredovanja, prekvalifikacije, izobraževanja, reorganizacije ipd., pri čemer 

gre za uporabo notranjega vira razpoložljivih zaposlenih v podjetju (Florjančič in Jereb 1998). 

Pogosto se dogaja, da vplivni posamezniki ob premiku znotraj organizacije, ob prehodu na 

novo nalogo vzamejo s sabo še enega ali več posameznikov iz svojega tima (Merkač Skok 

2005). Claydon (2001, v Svetlik 2009b) ugotavlja, da z osredotočanjem na notranji trg 

delovne sile organizacije nekaj problemov rešijo, nekaj pa jih na novo ustvarijo, med njimi je 

najpomembnejša rigidnost. Podatki govorijo o različni stopnji poudarjenosti notranjega 

segmenta trga delovne sile. Tako je ta najbolj izrazit v srednje- in južnoevropskih državah, 

kamor sodi tudi Slovenija, in najmanj prisoten v zahodnoevropskih državah, kot so Velika 

Britanija, Francija in Nizozemska (Svetlik 2009a). Zunanje vire organizacija uporabi takrat, 

ko gre za pridobivanje novih zaposlenih izven organizacije na trgu dela (Florjančič in Jereb 

1998), zlasti se organizacije obračajo k zunanjim virom zaradi slabosti notranjega 

zaposlovanja, zaradi pomanjkanja ustreznih kandidatov v organizaciji in zaradi povečevanja 

števila zaposlenih. Pri tem pa se poslužujejo različnih metod, odvisno od kandidatov, ki jih 

iščejo, poslovne strategije in stanja na trgu delovne sile (Svetlik 2009a). 

Mi bomo opredelili metode pridobivanja novih zaposlenih iz zunanjih virov, ki jih 

predstavljamo v naslednjem podpoglavju. 

2.5 Metode pridobivanja novih zaposlenih 

V nadaljevanju tega podpoglavja bomo predstavili različne metode pridobivanja novih 

zaposlenih, kot so: metoda neformalnega pridobivanja novih zaposlenih, metoda 

neposrednega javljanja kandidatov, metoda pridobivanja novih zaposlenih preko agencij za 

zaposlovanje, metoda pridobivanja novih zaposlenih preko oglasov v javnih medijih kot so 

časopisi, revije, ki so lahko specializirane, kadar organizacije iščejo nove zaposlene s 

specifičnega področja, redko pa se uporablja oglaševanje za nove zaposlitev preko radia ali 

televizije. Kot zelo učinkovito se je izkazalo pridobivanje novih zaposlenih z oglaševanjem na 

internetni strani organizacije ter na spletnih zaposlitvenih portalih, vse bolj pa dobiva na 

pomenu oglaševanje za pridobitev novih zaposlenih preko socialnih oz. družabnih omrežij kot 

so Facebook, LinkedIn, Twitter ipd.  

Nove zaposlene, ki jih organizacija želi zaposliti v prihodnosti je treba najprej poiskati, jih 

privabiti in navdušiti, da se zaposlijo v neki organizaciji, potem jih mora organizacija znati 

zadržati v svoji sredini (Florjančič in Jereb 1998).  
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Predvsem je to pomembno za deficitarne kadre, to je za tiste, za katere je na trgu dela več 

povpraševanja kot ponudbe in imajo specifična strokovna znanja, ki so lahko za obstoj in 

razvoj organizacije ključnega pomena. Večina avtorjev navaja zelo podobne metode 

pridobivanja novih zaposlenih. Od organizacije, panoge, tradicije v organizaciji, pa tudi od 

strokovnjakov, ki zaposlujejo deficitarne kadre je odvisno, katere metode bo posamezna 

organizacija uporabila in katere bodo najbolj primerne ter učinkovite za posamezno 

organizacijo in profil delovnega mesta, za katero dotična organizacija išče novega 

zaposlenega. 

Najstarejša in še vedno veliko uporabljana je metoda neformalnega pridobivanja. Pojavlja se 

v različnih oblikah: od taktnega poizvedovanja pri prijateljih, znancih in profesionalnih 

kolegih ter previdnega nagovarjanja kandidatov, ki delajo za druge organizacije, do zaprosila 

vodstva organizacije, izrečenega zaposlenim, naj obvestijo svoje znance in jih priporočijo 

delodajalcem (Florjančič in Jereb 1998; Svetlik 1998). Nekatere organizacije celo nagradijo 

posameznike, če so se v izbirnem postopku odločili za kandidata, ki so jim ga priporočili 

(Svetlik 1998). 

Druga zelo stara in razširjena metoda je neposredno javljanje kandidatov pri delodajalcih. 

Pobuda je na strani iskalcev zaposlitve, delodajalci pa so odprti do kandidatov, ki osebno 

poizvedujejo o prostih delovnih mestih ali se samoiniciativno obračajo na organizacije v pisni 

obliki. Podatke o takih kandidatih organizacije vnašajo v svoje datoteke ter jih obveščajo o 

prostih delovnih mestih, ko se ta pojavijo. Ta metoda je za organizacijo poceni. Kandidati se 

javljajo na podlagi lastne pobude. Seveda pa organizacija tako ne more računati na kandidate, 

ki jih na trgu delovne sile najbolj primanjkuje (Svetlik 1998). Med neposredno javljanje 

kandidatov lahko uvrstimo tudi javljanje preko družabnih omrežij, javljanje preko raznih 

blogov, pošiljanje video zgoščenk ipd. 

Uveljavljene so tudi zasebne agencije za zaposlovanje. Kot pravi Svetlik (2009a) so v 

primerjavi z javnimi službami mnogo manjše, imajo manj informacij in tudi manj možnih 

kandidatov, organizacijam pa svoje storitve zaračunavajo. Svetlik (2009a) meni, da so njihove 

prednosti, ker se specializirajo za neko vrsto kandidatov, da imajo na svojem področju 

delovanja zelo dobre podatke, organizacijam, ki iščejo nove zaposlene pa ne dajejo le 

podatkov o aktualnih iskalcih dela, ampak lahko pridobivajo tudi že zaposlene v drugih 

organizacijah. Gabrovšek (b. l.a) pravi, da ob posredovanju kandidatov zasebne agencije 

ponudijo tudi druge storitve na področju zaposlovanja, kot sta intervjuvanje in testiranje, da 

so pri svojem delu zelo učinkovite ter dajejo ustrezna jamstva za kandidate. Gabrovšek 

nadalje (b. l.a) ugotavlja, da na drugi strani pa agencije pomagajo iskalcem zaposlitve pri 

svetovanju na področju zaposlovanja, nudijo pomoč pri iskanju prve zaposlitve, nudijo pomoč 

in svetovanje pri iskanju in izbiri nove zaposlitve, pri iskanju začasnega dela ipd. Delodajalci 

se največkrat obračajo na zasebne agencije, ko iščejo kandidate s posebnimi znanji za 

profesionalna in vodstvena dela (Svetlik 2002, 137). 
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Oglasi v javnih medijih, kot so časopisi, revije, radio ipd. so zelo razširjena in vsestransko 

uporabna metoda za pridobivanje kandidatov. Vse več zaposlovanja se odvija po internetu. 

Prednosti te metode so, da z njo dosežemo mnogo možnih kandidatov. Medij lahko izberemo 

glede na regionalno območje, na katerem iščemo kandidate, lahko pa tudi glede na poseben 

del populacije, ki ji je namenjen, na primer višje ali nižje izobraženi, bralci posebnih 

strokovnih revij in podobno. Čim bolj usposobljenega in specializiranega delavca iščemo, tem 

bolj moramo razširiti območje iskanja in tem bolje moramo izbrati »njegov« medij (Svetlik 

2009a). Svetlik (2009a) nadaljuje, da so slabe strani medijev, da se jim moramo prilagajati po 

času izhajanja oziroma programu oddajanja. Oglasi, ki jih objavljajo, resda dosežejo mnogo 

ljudi, vendar veliko nepravih, so zelo dragi, še posebej, če jih organizacija večkrat objavi. 

Za IT podjetja se je kot uspešno in primerno izkazalo oglaševanje prostih delovnih mest kot 

so razvojni inženirji na področju različnih tehnologij, sistemski inženirji, vodje projektov, 

načrtovalci informacijskih sistemov v specializiranih računalniških revijah, kot so Infosrc, 

Joker, Moj mikro, Računalniške novice in Monitor. Palčič in Zaletel (2007) pravita, da IT 

strokovnjaki stalno spremljajo tehnološki razvoj, novosti na različnih tehničnih področjih, 

razvoj programske opreme in strojne opreme ter nova znanstvena dognanja tudi v prostem 

času, tako, da so se razpisi prostih delovnih mest v teh revijah izkazali za pravo odločitev. 

Tako navaja tudi Zaletel (2006), ki pravi, da je za večjo možnost dosega ciljne skupine 

kandidatov in zmanjšanje neustreznih prijav smiselno, da podjetje oglašuje prosto delovno 

mesto v revijah, ki so posebej specializirane za področja, s katerih se iščejo kandidati. Kot 

pomanjkljivost tovrstne metode bi lahko navedli ceno in vezanost na izdaje revij, saj 

večinoma izhajajo enkrat do dvakrat mesečno. Problem pa je tudi, da nekatere revije ne 

namenjajo oglasnega prostora za zaposlitvene oglase. Po mnenju Svetlika (2009a) naj oglas 

kandidata napeljuje k takojšnjemu odzivu. Pri vsem je treba upoštevati, da oglas v mediju ni 

le sredstvo za pridobivanje kandidatov za zaposlitev, ampak tudi sredstvo predstavljanja 

organizacije v javnosti. 

Oglaševanje na internetni strani podjetja je pomemben vir pridobivanja IT strokovnjakov. 

Urejena in pregledna internetna stran zaposlovalca lahko igra veliko vlogo za spodbuditev 

interesa in za odločitev kandidata ali se bo prijavil na prosto delovno mesto ali ne. Če bo 

kandidatov prvi vtis dober – na primer, da bo že preko internetne strani veliko izvedel o 

podjetju, storitvah in rešitvah. IT strokovnjaki se med sabo poznajo, družijo na konferencah, 

sodelujejo v spletnih forumih in blogih, organizirajo v raznih skupinah npr. Java strokovnjaki 

in tudi na ta način spoznajo druga IT podjetja. V takih primerih celo sami kandidati 

vzpostavijo kontakt s podjetjem. Bolj ko podjetje utrjuje svojo blagovno znamko delodajalca, 

skrbi za čim večji ugled in prepoznavnost, se izkaže v javnosti z dobrimi zaključenimi 

projekti, je družbeno odgovorno, večja je možnost, da bodo interesenti za zaposlitev sami 

vzpostavili stik z njim (Jamšek 2011). 
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Pogosto organizacije v okviru svoje internetne strani predstavijo skrb za svoje sedanje in 

bodoče zaposlene, vlaganja v razvoj in izobraževanja zaposlenih, kulturo in vrednote, ter 

tehnične certifikate in dosežke s področja ravnanja z zaposlenimi. Poznavanje tega, na kakšen 

način je poskrbljeno za zaposlene v organizaciji, lahko predstavlja še dodatno motivacijo 

kandidatom in jih prepriča, da se prijavijo na delo (Zaletel 2006). 

Čedalje več organizacij ima preko svoje internetne strani možnost izpolnitve spletnega 

zaposlitvenega obrazca, v katerega kandidati za zaposlitev vpišejo zahtevane podatke, npr. 

osebne podatke, informacije o dosedanjih delovnih izkušnjah in projektih, na katerih so delali, 

informacije o doseženi izobrazbi, pridobljene certifikate ipd. V obrazec kandidat za zaposlitev 

vpiše samo bistvene podatke, ki jih organizacija zahteva. Nekatere večje organizacije in 

korporacije uporabljajo spletni obrazec za kandidate za zaposlitev naravnan na ključne besede 

in znake. Če kandidat za zaposlitev ne navede določenih znanj, veščin in drugih zahtev za 

zasedbo delovnega mesta, ga sistem ne prepozna kot potencialnega kandidata za zaposlitev ter 

ga ne spusti naprej v obdelavo oz. obravnavo v kadrovsko službo. Sistem kandidatu pošlje 

avtomatsko generirano zavrnitev (Frankel 2007; Skilling 2015). 

Tovrsten obrazec poenostavi delo zaposlenim v kadrovskih službah, kandidatu omogoči hiter 

in poenostavljen stik z organizacijo. Še posebej je ta način prikladen za IT-podjetja, za katera 

praviloma zadošča, da kandidati nanizajo samo določena dejstva o poznavanju tehnologij, 

izkušnjah z njimi, pridobljenimi tehničnimi certifikati in izkušnjah na posameznih projektih. 

Če se kandidat zdi zanimiv za organizacijo, ga kadrovska služba povabi na razgovor, na 

katerem kandidat podrobneje predstavi svoja znanja in izkušnje, pri izvedbi zaposlitvenega 

intervjuja pa je obvezno prisoten strokovnjak s tehničnega področja. 

Posebej v zadnjem desetletju se je zelo razmahnilo oglaševanje na spletnih zaposlitvenih 

portalih. Na trgu obstaja veliko ponudnikov, ki se poslužujejo tovrstnih oglaševanj. Storitve 

so za organizacije plačljive, za iskalce zaposlitve pa brezplačne. Praviloma delujejo na način, 

da organizacija zakupi določeno število oglasov, preko katerih objavlja prosta delovna mesta. 

V okviru zakupa ima običajno tudi možnost kratke predstavitve organizacije, blagovne 

znamke, omembo uglednih partnerskih podjetij, s katerimi posluje in omembo raznih 

certifikatov npr. Družini prijazno podjetje ipd. (Jamšek 2011). Z zakupom dobi organizacija 

tudi možnost vpogleda v bazo že obstoječih kandidatov z uporabo orodij za filtriranje, 

možnost obveščanja o določenih profilih kandidatov, ki iščejo zaposlitev, možnost 

shranjevanja prijav kandidatov ter vzorcev za komuniciranje s kandidati ipd. (Skilling 2015). 

Tako se organizacija lahko vključi le v obveščanje in prejemanje življenjepisov samo tistih 

kandidatov, ki imajo točno določena programska znanja ali pa so strokovnjaki na določenih 

tehnologijah (Frankel 2007). 

Kot pravita Pervanje in Kragelj (2009) je IT panoga ena izmed panog, v kateri je iskanje 

kandidatov preko spletnih portalov najpogosteje uporabljeno. 
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Na kratko bi omenila še oglaševanje prostih delovnih mest preko socialnih oz. družabnih 

omrežij. Družabna omrežja so na splošno spletne storitve, ki uporabnikom omogočajo objavo 

(javnega) profila, ustvarjanje seznama povezav z drugimi uporabniki in ogledovanje teh 

povezav in objav (Franca 2011). Podjetje ustvari svoj profil na socialnem omrežju, kar je 

brezplačno. Uporabnikom omogoča kreiranje profilov in povezovanje med seboj, zato je treba 

povabiti čim več ljudi, ki bi jih podjetje lahko zanimalo in bi lahko bili potencialni kandidati 

za zaposlitev. Na omrežjih lahko objavimo kratek oglas za prosto delovno mesto ali pa samo 

napovemo, da krepimo ekipo strokovnjakov na posameznem segmentu. Informacije se hitro 

širijo med posamezne uporabnike, ki širijo informacije naprej. Preko socialnih omrežij lahko 

bolje spoznamo kandidate, ki so se odzvali na objavo prostega delovnega mesta. Vidimo 

njihove poslovne interese, dosedanje delovne izkušnje in delodajalce, življenjski slog in 

vedenje. V porastu je uporaba spletnih družabnih omrežij med strokovnjaki na področju 

zaposlovanja, ki preko njih oglašujejo prosta delovna mesta ter iščejo informacije o iskalcih 

zaposlitve na učinkovit in finančno ekonomičen način (Zakrajšek 2015). Družabno omrežje 

LinkedIn je bolj profesionalno oz. poklicno usmerjeno družabno omrežje, ki iskalcem 

zaposlitve omogoča, da se predstavijo potencialnim delodajalcem in obratno (Ross in 

Slovensky 2012; Zakrajšek 2015). Zakrajšek (2015) je opisala oblikovanje profila za 

LinkedIn, ki je izdal naslednje smernice: profil prilagodite ciljni populaciji, v profil vključite 

sliko, oblikujte udaren naslov, predstavite svojo strokovno pot, pokažite svoje dosedanje delo, 

naj vaša mreža govori namesto vas. LinkedIn omogoča, da drugi uporabniki potrdijo vaše 

spretnosti ali pa vas priporočijo. Strokovnjaki (Franca 2010) pravijo, da v okviru teh socialnih 

omrežij posamezniki objavljajo podatke o svojih znanjih, veščinah, preteklih in trenutnih 

zaposlitvah, željah po strokovnem povezovanju in podobno. V bistvu gre za informacije, ki si 

jih kadrovski manager želi pridobiti v postopkih pridobivanja in izbora novih zaposlenih. 

LinkedIn je uporaben tudi, ko gre za zelo specifična znanja, ki jih je težko dobiti tako na 

Zavodu za zaposlovanje kot na zaposlitvenih portalih, tako, da takšna socialna omrežja 

predstavljajo konkurenco kadrovskim agencijam, zlasti lovcem na glave, ki lahko stanejo 

organizacijo zelo veliko, informacije, objavljene na spletu pa so praktično zastonj. 

Facebook je družabno omrežje, ki omogoča svojim uporabnikom, da ustvarijo svoj profil, 

poiščejo prijatelje, si pišejo in komentirajo, je spletno socialno omrežje, ki je namenjeno 

zabavi, razvedrilu, spletanju družbenih odnosov, komuniciranju in sproščanju. Omrežje deluje 

tako, da si posameznik, skupina ali podjetje ustvari profil ali stran, k temu pa sodijo še slike, 

osebni podatki itd. Facebook je poleg zabave tudi odlično poslovno orodje, s katerim lahko 

podjetja v svoje delovanje in razvoj pritegnejo svoje sledilce ter jih na ta način prepričajo v 

nakup svojih izdelkov ali storitev (Elllison, Lampe in Steinfield 2007; Turkish Embassy 

2016). Tudi preko družabnega omrežja Twitter lahko podjetja objavijo prosta delovna mesta 

ter povezavo na spletno stran podjetja, kjer morebitni interesenti za zaposlitev dobijo več 

informacij o podjetju, delovnem mestu in pogojih za zaposlitev. Kot pojasni Franca (2014) so 

zaposlitveni oglasi na socialnih omrežjih, kot sta Twitter in Facebook, razmeroma ciljno 

usmerjeni oglasi, ki naj bi dosegli predvsem mlad, bolj usposobljen in tehnološko naprednejši 
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kader in nadaljuje, da delodajalec izbere tisti medij za pridobivanje novih zaposlenih, za katerega 

meni, da bo imel največ uspeha. Našteli smo najbolj razširjena in popularna socialna omrežja.  

Zaposlitveni oz. karierni sejmi so se izkazali kot prava odločitev za privabljanje in 

pridobivanje novih zaposlenih, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje po delu in so 

namenjeni delodajalcem in iskalcem dela, namenjeni pa so tudi predstavitvi in promociji 

podjetja, tovrstne zaposlitvene sejme organizira Zavod za zaposlovanje po svojih območnih 

enotah, zaposlitvene agencije in razne fakultete. Organizirani so tudi specializirani karierni 

sejmi na posameznih fakultetah, kjer študentje dobijo priložnost, da se predstavijo 

delodajalcem in opravijo zaposlitveni intervju za prvo zaposlitev ali pa za študentsko delo 

(Svetlik 2009). V Sloveniji so organizirani zaposlitveni dogodki Univerza gre na trg, Karierni 

sejem Moje delo, Študentska arena, Žur z razlogom, Orto in drugi. Deficitarni kadri in 

uveljavljeni profesionalci pa lahko na kariernem sejmu pridobijo možnosti za precej boljšo, če 

že ne sanjsko zaposlitev, saj se bodo delodajalci dobesedno »pulili« zanje in njihovo 

naklonjenost (Napovednik.com 2009). 

Za pridobivanje mladih novih zaposlenih si organizacije pomagajo z univerzitetnimi 

kariernimi centri, stiki s fakultetami in študentskimi organizacijami (Svetlik 2009a, 291; 

Mihajlovič 2012, 66), na tak način pridejo do mladih talentov, še preden vstopijo na trg dela 

in se jih lahko postopno uvede v organizacijo, po diplomi pa se lažje znajdejo oziroma 

povečajo svojo zaposljivost. Centri so namenjeni prav ozaveščanju mladih o pomenu 

pravočasnega načrtovanja karierne poti in povezovanju študentov z morebitnimi delodajalci 

že med študijem. Karierni centri pa spremljajo zaposlitveno pot diplomantov po končanem 

študiju in tako pridobivajo informacije o kakovosti izobraževalnih programov. Za delodajalce 

oziroma kadrovske službe so lahko dobrodošel partner, saj z njimi sodelujejo pri usmerjanju 

dijakov v deficitarne poklice, posredujejo študentsko delo, predstavljajo posamezne 

delodajalce in njihova delovna mesta bodočim diplomantom ter tudi iščejo zanje primerne 

kandidate za zaposlitev in pomagajo pri njihovi izbiri (Svetlik 2009a, 292). Oblike teh stikov 

so lahko različne: od obiskov večjih skupin študentov in omogočanja prakse v organizacijah 

do sistematičnega izbiranja najboljših dijakov in študentov, ki jih ob pomoči učiteljev 

obvestimo o možnih zaposlitvah, jih vabimo v organizacijo, da bi spoznali delovno okolje ali 

da bi se izpopolnjevali z delom, jim pomagamo pri izbiri tem seminarskih in diplomskih 

nalog ter jih morda tudi materialno podpiramo, saj številni mladi delajo kot študenti ali pa še 

kot dijaki med počitnicami (Svetlik 2009a, 290; Mihajlović 2012, 65). 

Posebna vez s šolami, fakultetami, dijaki in študenti je štipendiranje. Organizacije dajejo 

posameznikom denarno pomoč, praktično usposabljanje, jih postopno uvajajo v 

organizacijsko in delovno okolje ter tako ciljano pridobivajo mlade usposobljene prihodnje 

zaposlene. Delodajalci so v obdobju gospodarske krize obseg štipendiranja močno skrčili, ker 

znižujejo stroške poslovanja in ker so pod varljivim vtisom velike ponudbe kandidatov. S tem 

so omejili socialno funkcijo organizacij. Hkrati pa narašča pomanjkanje visoko usposobljenih 
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zaposlenih s posebnimi znanji, kar so pokazale raziskave, ki smo jih omenili tudi mi, do 

katerih bo morda treba tudi v prihodnje priti prav z dolgoročnim sodelovanjem kot je npr. 

štipendiranje. Tudi Mihajlović (2012) pravi, da si pri deficitarnih poklicih organizacije 

pogosto zagotovijo perspektivne nove zaposlene še med študijem tako, da jih štipendirajo, s 

čimer jih spoznajo že med študijem, pozneje pa jih po končanem šolanju zaposlijo. Tako si 

strokovnjaki na področju zaposlovanja prihranijo čas, ki bi ga sicer porabili za iskanje in 

postopke izbire. Florjančič in Jereb (1998) ugotavljata podobno, saj menita, da bi pri idealnem 

razvoju dobrega zaposlenega začeli povezavo s podjetjem s štipendiranjem, nadaljevali s 

pripravništvom in uvajanjem ter nato prešli v redno zaposlitev. 

Predstavili smo samo nekatere metode, ki jih organizacije ta trenutek najpogosteje 

uporabljajo. Verjamemo, da so v drugih panogah bolj pogosto uporabljane druge metode kot 

npr. najem delovne sile za krajši čas, npr. zaradi začasno povečanega obsega proizvodnje. 

Možnosti pridobivanja kandidatov preko javnega zavoda za zaposlovanje nismo omenjali, 

kajti IT strokovnjaki, se po naših izkušnjah, za iskanje dela ne prijavljajo na zavod. Iz tega 

sklepamo, da zaposlitev dobijo iz drugih virov in nimajo večjih težav pri iskanju nove 

zaposlitve. Vse navedene metode za pridobivanje novih zaposlenih posamično ali pa v 

kombinacijah uporabljajo tudi v obravnavanem podjetju. 

2.6 Deficitarnost kadrov  

Podjetja, ki iščejo IT strokovnjake, morajo biti čim bolj inovativna in poleg uporabe klasičnih 

metod pri pridobivanju novih zaposlenih, slediti novim trendom tudi na področju 

zaposlovanja, kajti strokovnjake, ki jih želi zaposliti neko IT podjetje, po vsej verjetnosti 

želijo zaposliti tudi druga IT podjetja. Kadroviki morajo imeti v mislih, da strokovnjaki, ki jih 

iščejo, tudi veliko prostega časa preživijo za računalnikom, zato je smiselno, da jih iščejo 

preko družbenih omrežij, ki so namenjena prostemu času, predvsem pa tistih ki so namenjena  

poslovnim stikom, prav tako pridejo v poštev za iskanje razni tehnični blogi in sodelovanje v 

tehnoloških skupnostih.  

Smrekar (2008), deficitaren kader opisuje kot zaposlene, po katerih organizacije v določenem 

časovnem obdobju stalno povprašujejo, pridobijo pa ga izjemno težko, ker ga na trgu dela 

enostavno ni oziroma ga ni dovolj. Gorše Dolinar (2008), deficitaren kader označuje kot 

kader, ki ga je na trgu dela malo oziroma ga primanjkuje. Razlog je neravnovesje med 

ponudbo in povpraševanjem na trgu delovne sile, posledica pa, da delodajalci za objavljena 

prosta delovna mesta ne morejo najti (dovolj) ustreznih kandidatov.  

Kot menijo različni avtorji, je prihajalo do neskladja na trgu delovne sile in s tem do 

deficitarnih poklicev predvsem zaradi preteklih izobraževalnih politik, premajhne promocije 

določenih poklicev s strani države, neozaveščenosti o možnostih izobraževanja, možnostih 

zaposlitve po zaključenem izobraževanju ipd. Deficitarnost posameznih kadrov naj bi imela 

vzrok že v samem državnem sistemu in njegovih vzgojnih in izobraževalnih aparatih oziroma 
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v tem, koliko mladih se vključuje v višje stopnje začetnega izobraževanja, koliko jih to 

izobraževanje uspešno konča in kakšno znanje in kompetence pri tem pridobijo. Premajhna je 

angažiranost v smeri promoviranja določenih poklicev in določenih srednjih šol kot tudi smeri 

študija, premalo je sodelovanja s šolskim sistemom na področju spodbujanja mladih v 

izobraževanja za tiste poklice, smeri in stopnje izobrazbe, ki se jih v podjetjih potrebuje. 

Premajhno je predvidevanje sprememb v gospodarstvu, čeprav so zaradi fleksibilnosti trga te 

težje predvidljive, je mogoče s spremljanjem različnih dejavnikov pridobiti določene 

napovedi (Florjančič in Jereb 1998; Gorše Dolinar 2008; Smrekar 2008). 

2.7 Pridobivanje deficitarnih kadrov 

V poglavju 2.5 smo že omenili nekatere načine privabljanja in pridobivanja novih zaposlenih, 

vključno s pridobivanjem deficitarnih kadrov. Pri deficitarnih kadrih je posebnost ta, da jih je 

težje pridobiti in tudi težje obdržati v posamezni organizaciji, kajti tudi druge organizacije 

imajo potrebe po zaposlitvi tovrstnih deficitarnih kadrov in kaj hitro se nam lahko zgodi, da 

naše zaposlene lahko premamijo z boljšimi ponudbami in zaposlitvenimi pogoji ter bonusi. 

Svetlik (2009a) pravi, da v primeru pomanjkanja določenih profilov organizacije začnejo 

tekmovati med sabo za kandidate, ki jih primanjkuje, kar potiska plače za deficitarne kadre 

navzgor. Ti zaposleni so deležni tudi več ugodnosti, boljših delovnih aranžmajev, 

izobraževanja in usposabljanja. Velikokrat se zgodi, da organizacije v takih primerih znižajo 

zahtevana merila za zaposlitev in po sprejemu novega zaposlenega več vložijo v njegov 

razvoj. Racionalna reakcija organizacij je tudi širitev območja iskanja kandidatov za 

nezasedena delovna mesta prek meja in regij držav, kjer poslujejo. 

Kot pravi Smrekar (2014), so postopki za pridobivanje deficitarnih kadrov enaki postopkom 

za nove zaposlene, ki jih na trgu dela ne primanjkuje, le situacija je obrnjena – povpraševanje 

je večje od ponudbe. Zato se redki strokovnjaki laže pogajajo, dobijo stabilne oblike 

zaposlitve, podjetja več vlagajo vanje in se bolj potrudijo, da jih zadržijo. Prav tako v zadnjem 

času pri nekaterih naročnikih opaža zanimanje za kandidate za zaposlitev, ki prihajajo iz 

vzhodne Evrope. Zlasti pri visokokvalificiranih tehničnih strokovnjakih se razkoraki pri 

plačah ne razlikujejo bistveno v primerjavi s Slovenijo, čeprav je res, da je treba v primeru 

zaposlovanja takih kandidatov vzeti v zakup dodatne stroške, ki so povezani s preselitvijo. 

Vendar so to redki primeri. Meni, da v Sloveniji težko računamo na večje zaposlovanje 

deficitarnih kadrov iz tujine. Kandidati iz zahodne Evrope se ne preseljujejo sem, ker so naše 

plače nižje kot pri njih. Sicer so višje kot v vzhodni Evropi, vendar pa kandidati iz teh držav 

samo 500 kilometrov dlje od Slovenije dobijo vsaj še enkrat višjo plačo, kot bi jo pri nas. Zato 

moramo biti čim bolj učinkoviti na našem trgu – tiste, ki so pripravljeni zamenjati delovno 

okolje, poskušajo čim prej povezati z naročniki. Kot ugotavlja Dakić (2016a, 14), imajo 

podjetja v IT-panogi precejšnje težave pri iskanju dobrih novih zaposlenih, predvsem 

zaposlenih v razvoju. V nadaljevanju ugotavlja, da bo letos večina IT podjetij zaposlovala in 
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da imajo pri zaposlovanju kar nekaj težav, ker dobrih kandidatov primanjkuje. Večina zato 

najema mlade, obetavne študente in jih vzgoji. Prav tako pojasnjuje Oštarjaš
2
 (v Dakić 2016b, 

14), da si prizadevajo dobiti dobre kandidate na vseh ključnih področjih poslovanja kot so 

programska in strojna oprema, storitve in podporne funkcije. 

Deficitarnost na slovenskem trgu je do nedavnega spremljal Zavod RS za zaposlovanje 

(ZRSZ), ki je vsako leto izdal tudi seznam deficitarnih in suficitarnih poklicev. Seznam je bil 

izdelan na osnovi podatkov o povpraševanju delodajalcev po delavcih, na podlagi podatkov o 

brezposelnih, ki so bili prijavljeni v evidenci brezposelnih in na podlagi izdanih delovnih 

dovoljenj za zaposlitev tujcev. Služil je kot osnova za vključevanje brezposelnih oseb za 

vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (Ciglarič in Gorše Dolinar 2013). Odkar se 

je leta 2013 spremenil Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Ur. l. RS, št. 80/10, 21/13, 63/13), 

ki od delodajalcev ne zahteva več obvezne objave prostega delovnega mesta na Zavodu RS za 

zaposlovanje (ZRSZ), na zavodu nimajo več celotnega pregleda nad vsemi prostimi 

delovnimi mesti. Zato se, kot pravita Ciglarič in Gorše Dolinar (2013), ne morejo več 

opredeliti glede deficitarnosti določenega poklica. V preglednici 1 predstavljamo najbolj 

iskana dela v navedenem obdobju (deficitarni poklici) in najmanj (suficitarni poklici) iskana 

dela v Sloveniji v navedenem obdobju. Podatki o deficitarnih poklicih so bili zbrani do 

vključno septembra 2013 glede na opažanja območnih služb ZRSZ, podatki o suficitarnih 

poklicih so za celotno leto 2012.  

Preglednica 1: Deficitarni poklici in suficitarni poklici po območnih službah ZRSZ 

Deficitarni poklici do september 2013 Suficitarni poklici za leto 2012 

Zdravniki specialisti splošne medicine, zdravniki 

specialisti (razen splošne medicine) 

Arhitekti 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

predšolskih otrok, učitelji 

Bibliotekarji, dokumentalisti ipd. 

Razvijalci in analitiki programske opreme in 

aplikacij 

Filozofi, zgodovinarji, politologi, sociologi, 

antropologi ipd. 

Strokovni sodelavci za zdravstveno nego Novinarji 

Inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike Prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci 

Zobozdravniki Uradniki v račun. in knjigovodstvu, uradniki v 

statistiki, financah, zavarovalništvu 

Ekonomisti Kontrolorji in ocenjevalci kakovosti neživilskih 

proizvodov 

Inženirji gradbeništva, inženirji elektronike ipd. Tajniki ipd. 

Vir: Ciglarič in Gorše Dolinar 2013.  

Podobna analiza je bila narejena tudi leta 2011. Zajemala je vse razpise, ki so jih prejele 

Območne službe na ZZZS v letu 2010. Pri pregledu seznama je razvidno, da je imela skoraj 

                                                 

2
 Primarni vir ni naveden. 
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vsaka območna služba vsaj en deficitaren poklic s področja informacijske tehnologije, 

pogosto pa celo več kot tri (Jamšek 2011). V preglednici 2 so prikazani deficitarni poklici, 

povezani z IT področjem po območnih službah in število vseh deficitarnih poklicev v 

območni službi. Prvi stolpec preglednice nam prikazuje Območno službo Zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), drugi stolpec nam prikazuje šifre poklicev v skladu s 

standardno kvalifikacijo poklicev (SKP) s področja IT poklicev, tretji stolpec prikazuje 

deskriptor poklica, četrti stolpec pa število vseh deficitarnih poklicev po posamezni območni 

službi, npr. v območni službi Celje je število vseh deficitarnih poklicev 70, s področja 

informacijske tehnologije je eden – analitiki in snovalci informacijskih sistemov. Kot je 

razvidno iz preglednice 2, po vseh območnih službah izstopajo poklici povezani z 

informacijsko tehnologijo.  

Kot navajajo različni strokovnjaki (Palčič in Zaletel 2007; Gorše Dolinar 2008; Smrekar 

2008; Pervanje in Kragelj 2009), glede pridobivanja deficitarnih kadrov, lahko podobne 

ugotovitve razberemo tudi iz rezultatov različnih raziskav na IT področju, ki so bile izvedene 

v zadnjih letih, kar opažajo tudi v raziskovanem podjetju, kjer je jasno, kaj so za njih 

deficitarni kadri.  

Podobno situacijo kažejo rezultati raziskav, ki so bile opravljene za IT-trg v Sloveniji. 

Raziskava IT-trga v Sloveniji, ki jo je opravil spletni portal Mojedelo.com in jo objavil leta 

2013, je zajela 602 informatika in 82 kadrovskih strokovnjakov, ki v podjetjih skrbijo za 

zaposlovanje informatikov (Mode delo 2013). Iz raziskave izhaja, da je informatik 

samozavesten, da se zaveda, da je na trgu malo dobrih informatikov, povpraševanje po njih pa 

je konstantno. Kar 87 % anketirancev močno verjame, da ne bodo imeli večjih težav pri 

iskanju nove zaposlitve, 56 % jih še nikoli ni bilo brez zaposlitve. Kar 91 % vprašanih bi 

zamenjalo sedanjo zaposlitev. Povprečna doba, ki jo informatik preživi na enem delovnem 

mestu, je 2,2 leti. V nadaljevanju rezultati raziskave kažejo, da se informatiki večinoma 

izobražujejo sami, radi spremljajo najnovejše trende na področju razvojnih orodij in novosti 

na področju informacijske tehnologije. Večina vprašanih, ki predstavlja 75 %, je 

nezadovoljnih, ker organizacije ne vlagajo dovolj v njihovo izobraževanje. Podjetja bi lahko 

izobraževanja uporabila kot motivacijo informatikov, saj 21 % informatikov najbolj ceni 

izobraževanje kot obliko nagrade za dobro opravljeno delo. Prav tako 67 % vprašanih trdi, da 

je denar najboljša motivacija, enako misli tudi 68 % kadrovskih strokovnjakov slovenskih 

podjetij. Prav tako je prihodnost informatikov dokaj svetla, kajti slovenska podjetja bodo v 

prihodnosti povečevala IT-oddelke. Tako je odgovorilo 59 % vprašanih ali pa bodo obdržala 

trenutno velikost tega oddelka, kar je odgovorilo 41 % vprašanih. Ker je trg dela na področju 

IT specifičen, je zelo zanimiv tisti del raziskave, ki razkriva kako so IT-strokovnjaki pridobili 

zaposlitev v podjetju, kjer so zaposleni. Kar slaba polovica, ki predstavlja 48 % vprašanih, je 

zadnje delovno mesto pridobila brez aktivnega iskanja, kajti zaposlovalec je navezal stik z 

njimi neposredno ali pa jih je organizaciji priporočil znanec. Podrobneje rezultati raziskave 

kažejo, da je 6 % vprašanih imelo v organizaciji kjer so sedaj zaposleni štipendijo, na razpis 
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za zaposlitev v organizaciji, kjer so zaposleni, se jih je prijavilo 46 %, na osebno povabilo 

organizacije, da se zaposlijo pri njih, se je odzvalo 24 % vprašanih, preko poznanstev pa jih je 

dobilo zaposlitev 24 % (Moje delo 2013). 

Preglednica 2: Deficitarni poklici, povezani z IT področjem/celotno število vseh 

deficitarnih poklicev po območnih službah 

Območne 

službe 

Šifre 

poklicev po 

SKP 

Enote področnih skupin poklicev 

/Deficitarni poklici na področju IT/ 

Št. vseh deficit. 

poklicev po 

območnih 

službah 

Celje 2130 Analitiki in snovalci inform. sistemov 70 

2143 Inženirji elektrotehnike 

2144 Inženirji elektronike, telekomunikacij 

3113 Tehniki za elektrotehniko 

3114 Tehniki za elektroniko in telekomunikacije 

Ljubljana 3121 Tehniki za računalniško podporo 47 

3122.01 Računalniški operater 

2130.05 Programer, razvijalec programov 

2143.06 Inženir elektrotehnike 

3113.08 Tehnik za elektrotehniko 

3121.01 Programer 

2143 Inženirji elektrotehnike 

Koper 3113 Tehniki za elektrotehniko ipd. 32 

3122 Računalniški operaterji 

2130.05 Programer, razvijalec programov 

Kranj 2143.06 Inženir elektrotehnike 38 

3121.01 Programer 

2130 Analitiki in snovalci inform. sistemov 

Maribor 2143 Inženirji elektrotehnike ipd. 51 

2144 Inženirji elektronike, telekomunikacij 

Murska Sobota - - 42 

2130.11 Skrbnik računalniških sistemov 

Nova Gorica 2143.06 Inženir elektrotehnike 76 

3113.08 Tehnik za elektrotehniko 

3121.01 Programer 

Ptuj - - 38 

Sevnica 2130 Analitiki in snovalci infor. sistemov 48 

2143 Inženirji elektrotehnike ipd. 

Trbovlje 2143 Inženirji elektrotehnike ipd. 51 

3121.01 Programer 

Velenje 2130 Analitiki in snovalci infor. sistemov 44 

2143 Inženirji elektrotehnike ipd. 

Vir: povzeto po ZRSZ 2011, v Jamšek 2011. 
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Podobne rezultate kaže tudi raziskava za informatike, ki sega v leto 2008, ki jo je opravilo 

podjetje Housing, d. o. o., in je zajela 6000 zaposlenih v IT-oddelkih v Sloveniji. Z raziskavo 

so želeli ugotoviti, kateri dejavniki zaposlitve IT strokovnjakov so najpomembnejši. Ugotovili 

so, da so bili vprašani enotni pri tem, da so v organizacijah prenizki proračuni za 

izobraževanje, da informatiki dosegajo vedno višjo stopnjo formalne izobrazbe, da je vedno 

več žensk zastopanih v IT-panogi, da je plača oz. denarna nagrada glavni motivator 

informatikov (Housing 2008). 

Prav tako je globalna raziskava podjetja Manpower Group (2014) o pomanjkanju ustreznih 

zaposlenih pokazala, da o težavah zaradi pomanjkanja ustreznih zaposlenih poroča kar 36 % 

delodajalcev v svetovnem merilu. V zadnjih sedmih letih je to največji odstotek takih 

delodajalcev doslej. V devetih letih, vse odkar Manpower Group izvaja Raziskavo o 

pomanjkanju ustreznih zaposlenih, delodajalci še niso našli primerne rešitve. Tako kot v letu 

2013 so tudi rezultati raziskave za leto 2014 pokazali, da več kot petina delodajalcev v 

svetovnem merilu ukrepov v smeri reševanja težav zaradi pomanjkanja ustreznih zaposlenih 

še vedno ne sprejema. Kljub dejstvu, da za reševanje pomanjkanja talentov ne obstaja zgolj 

ena rešitev, to ne pomeni, da morajo organizacije mirovati in menijo, da se odgovor nahaja pri 

kadrovskih strokovnjakih, torej skupini, ki ima potrebna znanja in vpliv, da lahko odločno 

spremeni strukturo zaposlenih v organizacijah (Manpower Group 2014).  

V isti raziskavi so ugotovili, da so že tretje leto zapored v svetovnem merilu najbolj iskani 

kvalificirani delavci, na drugem mestu so inženirji, ki drugo mesto lestvice zasedajo že tretje 

zaporedno leto, sledijo jim tehniki, prodajni zastopniki, zaposleni v računovodstvu in 

financah, zaposleni v managementu in vodstvu ter vodje prodaje. Informatik pa se je uvrstil 

na osmo mesto najbolj iskanih novih zaposlenih (Manpower Group 2014). Če povzamemo 

sklepne ugotovitve raziskave Manpower Group, slovenski delodajalci kot najpogostejši vzrok 

za težave pri zaposlovanju navajajo, da na trgu dela ni ustreznih kandidatov s tistimi znanji in 

izkušnjami, ki jih iščejo, kar meni 54 % delodajalcev. Drugi najpogostejši razlog je 

pomanjkanje izkušenj kandidatov, kar meni 26 % slovenskih delodajalcev, kar sovpada tudi z 

globalnim povprečjem. To kaže na to, da delodajalci pričakujejo vedno bolj specifična znanja 

in izkušnje, ki jih kandidati na trgu dela nimajo oziroma se le-te ne ujemajo s pričakovanji 

delodajalcev (Manpower Group 2014). 

Organizacije se v želji premostiti težave zaradi pomanjkanja ustreznih zaposlenih v največji 

meri poslužujejo razvoja obstoječih zaposlenih in jim s tem zagotovijo možnost dodatnega 

izobraževanja in razvoja kompetenc, uporabljajo sodobne metode iskanja zaposlenih tako na 

primarnem notranjem in zunanjem segmentu, kot na sekundarnem notranjem in zunanjem 

segmentu, nekatere organizacije na novo oblikujejo delovna mesta za talentirane 

posameznike, ki jih morajo pridobiti čim večje število, da so v prednosti pred konkurenco, 

nekateri delodajalci pa dvignejo začetno plačo (Manpower Group 2014) vendar Možina in 

Zupan (2009) menita, da pri tem ne gre le za plačo, temveč v primeru strokovnjakov 
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predvsem za izzive in dobre pogoje za strokovno in zanimivo delo, možnost usposabljanja, 

poklicni in osebni razvoj ipd. 

Poleg vsega navedenega pa ne smemo pozabiti na ugled in privlačnost delodajalca, zato 

uspešne organizacije svojo zaposlitveno ponudbo oblikujejo na višji ravni kot konkurenca 

(Možina in Zupan 2009) in pa na blagovno znamko delodajalca, ki jo razumemo kot 

uspešnost organizacije v razmerju do zaposlenih in do potencialnih zaposlenih na trgu dela 

(Franca in Pahor 2007). 

Glede na predhodne ugotovitve in navedbe avtorjev, ki smo jih omenili, lahko sklepamo, da 

se vloga kadrovskih strokovnjakov v organizacijah spreminja in širi, prav tako se trg dela 

spreminja in razvija, prav zaradi tega pa se v organizacijah ugotavljajo potrebe po novih 

znanjih, veščinah in inovativnih zaposlenih, ki bodo uspeh organizacij poganjale naprej 

(Dimovski, Penger in Peterlin 2009). 

2.8 Zaposlovanje v globalnem okolju in kulturna raznolikost 

Glede na demografske trende v svetu in imigracijske tokove v Evropo, se v tem podpoglavju 

vprašamo, kako se prilagoditi vedno večji raznolikosti zaposlenih v prihodnosti, ali lahko 

vedno večji pritok mladih iz ostalih delov sveta vidimo tudi kot priložnost in izziv za 

zaposlitev deficitarnih kadrov. 

Merkač Skok (2005) razmišlja, da je z vstopom na globalni trg treba biti pozoren na 

zgodovinske, verske in kulturne razlike in s tem povezane vrednote, običaje in navade 

narodov kot tudi način življenja posameznikov, zato morajo zaposleni v kadrovskih službah 

razpolagati z zadostnim znanjem o poznavanju kulturnih razlik, da ne bi prihajalo do sporov 

znotraj organizacije. Isto razmišljajo avtorji Dimovski, Penger in Žnidaršič (2005) saj menijo, 

da bi kot prvo morali managerji pri sebi razčistiti, kaj jim raznolikost pomeni, in biti 

spodbujani, da presežejo razlikovanja po narodnosti, rasi in spolu, ko obravnavajo vprašanja, 

kot so izobrazba, okolje, iz katerega izhaja zaposleni in osebnostne razlike. Tudi zakonodaja 

ščiti ranljive skupine, saj Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 42/02, 103/07, 

21/13, 78/13), v 6. členu določa, da mora delodajalec iskalcu ali iskalki zaposlitve in že 

zaposlenemu delavcu zagotavljati enako obravnavno glede na narodnost, raso ali etnično 

poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, 

vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, 

premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino. Prav tako sta prepovedani neposredna in 

posredna diskriminacija zaradi katere koli navedene osebne okoliščine.  

Ko je izoblikovana vizija raznolikega delovnega okolja, nadaljujejo avtorji Dimovski, Penger 

in Žnidaršič (2005), lahko organizacija analizira in ovrednoti obstoječo kulturo in sisteme 

znotraj organizacije, čemur sledi pripravljenost spremeniti trenutno stanje, z namenom 



27 

izboljšanja obstoječih sistemov in načinov razmišljanja. Med tem procesom potrebujejo 

zaposleni podporo pri soočanju z mnogimi izzivi in neizogibnimi konflikti, tako da je 

potrebno usposabljanje, še posebej za tiste, ki imajo vlogo pionirjev (Dimovski, Penger in 

Žnidaršič 2005). 

2.9 Integriteta vključenih v postopek zaposlovanja 

Integriteta vključenih v postopek zaposlovanja pomeni skladno, dobro, etično delovanje in 

odgovornost posameznikov in organizacije, s katerimi si prizadeva za preprečevanje in 

odpravljanje tveganj, da bi bilo izbiranje in izbor novih sodelavcev v nasprotju z zakonom, 

pravno dopustnimi cilji, etičnimi kodeksi ter v škodo posamezniku ali organizaciji. 

Kadrovskim strokovnjakom je lahko pri delu v pomoč tudi Kodeks etike kadrovskih 

strokovnjakov Slovenije (KEKSS), ki je dokument splošne narave in temelji na vrednotah, kot 

so strokovnost, poštenost, demokratičnost, natančnost, odgovornost, enakopravnost, uporaba 

sodobnih teoretičnih spoznanj, prakse in znanstvenih dognanj ter razvoj stroke (Slovenska 

kadrovska zveza 2012). Temeljna načela KEKSS za delo kadrovskih strokovnjakov so: 

 spoštovanje integritete človekove osebnosti, 

 enakopravna obravnava, 

 varstvo osebnih podatkov, 

 odgovornost za lastni strokovni in osebnostni razvoj, 

 nasprotje interesov, 

 odgovornost za razvoj in ugled stroke, ukrepi zoper kršitve etičnih in profesionalnih 

standardov. 

Ravnanje z ljudmi je rahločutno, zahteva mnogo takta, socialno občutljivost, empatijo, 

upoštevanje zakonodaje in drugih pravil. Tako tudi Kazenski zakonik (KZ-1, Ur. l. RS, št. 

55/08, 66/08, 39/09, 55/09, 91/11) uveljavlja kazensko odgovornost, če delodajalec ne ravna 

po predpisih o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in o prenehanju delovnega razmerja, plači in 

drugih delavčevih pravicah v zvezi z delovnim razmerjem, se v skladu s 196. členom KZ-1 

takšno dejanje obravnava kot kaznivo dejanje. 

Uspešne organizacije se zavedajo, da lahko od zaposlenih pričakujejo privrženost, visoko 

motiviranost in inovativnost le takrat, ko bodo imeli občutek, da organizacija ceni njihova 

prizadevanja in dosežke, zato je spoštovanje vsakega posameznika pogosto ena izmed 

temeljnih vrednot uspešnih organizacij, kar skušajo simbolično dokazati tudi z ukinjanjem 

statusnih razlik, kot so posebna parkirišča za vodilne in posebne restavracije, razkošno 

opremljene pisarne, način oblačenja ipd. (Možina in Zupan 2009). 

Z zaposlenimi preživljamo pomembne ure tedna, leta življenja, tudi prostočasne in športne 

dejavnosti pogosto izvajamo skupaj in tudi po Gallupu je eno od pomembnih vprašanj, v 
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kolikšni meri so zaposleni naši prijatelji. Celosten pogled na to, v kolikšni meri so zaposleni 

naši prijatelji, že presega okvire magistrske naloge.  
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3 IZBIRANJE NOVIH ZAPOSLENIH 

V fazi privabljanja, pritegnemo možne kandidate, ki bolj ali manj ustrezajo našim zahtevam 

oz. zahtevam delovnega mesta. Med vsemi možnimi kandidati pa je treba izbrati 

najustreznejšega. Za izbor kandidata so na voljo različne metode. Organizacije imajo na voljo 

več možnosti izbire primernega kandidata. Ena izmed možnosti je, da izberejo kandidata 

samo na podlagi podatkov, ki so jih kandidati navedli v vlogi.  

Izbiranje novih zaposlenih je postopek izbiranja posameznika s sposobnostmi, ki so zahtevane 

za opravljanje določenih nalog (Anthony, Porrewe in Kacmar 1996, 243), Skok Merkač 

(2005) pa dodaja, da je postopek izbiranja novih zaposlenih dvosmeren, saj gre za 

medsebojno spoznavanje kandidata in delodajalca. Proces izbiranja se izvede na podlagi 

definiranih karakteristik in lastnosti, ki naj jih imajo kandidati. To pomeni, da se s seznama 

vseh prijavljenih kandidatov izbere samo tiste, ki pridejo v poštev za ožji izbor. V fazi 

izbiranja vodje in kadrovski strokovnjaki izberejo želene zaposlene iz skupine kandidatov, ki 

se jim zdijo zanimivi, želijo izluščiti spretnosti, sposobnosti in ostale atribute, ki jih novi 

zaposleni potrebuje za opravljanje določenega dela. V procesu izbiranja vodje in kadroviki 

ocenijo značilnosti kandidata, da bi pretehtali ujemanje med njim in delom, ki naj bi ga 

opravljal (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005). Tavčar (2006) razmišlja podobno, saj meni, 

da je izbiranje novih zaposlenih zahtevna dejavnost, saj so tveganja pri presojanju zmožnosti 

kandidatov precejšnja tako zaradi kompleksnosti presojanja kot zaradi gospodarnosti 

izbiranja. Stroški, ki nastajajo zaradi slabih ali napačnih odločitev pri izbiranju pa niso 

zanemarljivi. Poglobljen razgovor s kandidatom je lahko odločilni korak pri ocenjevanju in 

izbiranju. Tudi Svetlik in Zupanova (2009) ne zanemarita občutnih stroškov pridobivanja 

novih zaposlenih, njihove izbire in usposabljanja pa tudi izgube zmožnosti in izgube sredstev 

zaposlenih, ki so zapustili organizacijo, zato organizacije sprejemajo ukrepe za zmanjševanje 

fluktuacije. 

Bolj strateško usmerjena podjetja pa na podlagi strateških smernic izvajajo projekt 

zaposlovanja. Ti projekti niso vedno najcenejši, saj zajemajo pripravo od oglasa do začetnih 

intervjujev, testiranj, zbiranj do sprejetja novega zaposlenega in potem naprej uvajanja na 

delovno mesto, določitve mentorja, ki novega zaposlenega spremlja od začetka uvajalne dobe 

do končnega dela, ko je novi zaposleni usposobljen, da dela in naloge opravlja povsem 

samostojno (National Archives 2011).  

3.1 Oblikovanje ožjega izbora kandidatov 

Zelo malo verjetno je, da bodo vsi kandidati ustrezali zahtevanim merilom, zato je prvi korak 

pri izbiranju ločevanje kandidatov na bolj oziroma manj ustrezne in neustrezne, in sicer na 

osnovi primerjave podatkov iz prošenj ali življenjepisov z vnaprej določenimi merili izbire 

(Dimovski, Penger in Peterlin 2009). Potencialno ustrezni kandidati so povabljeni k 
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sodelovanju v naslednji fazi izbora, preostali kandidati pa morajo biti o svoji neuspešnosti 

obveščeni v najkrajšem možnem času, namreč vsakemu kandidatu je treba odgovoriti, dober 

sistem spremljanja pa omogoča ohranjanje sledi za prijavami (Merkač Skok 2005; Dimovski, 

Penger in Peterlin 2009). 

V tej fazi se pozornost preusmeri na orodja, ki se uporabljajo v procesu izbora ustreznega 

kandidata, s poudarkom na preverjanju primernosti kandidatov; to so različne vrste testiranj, 

ocenjevalni centri, različni intervjuji, razna dokazila, priporočila in zdravstveni pregled kot 

zadnji korak pred zaposlitvijo, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. 

3.1.1 Testi 

Kot v pomoč kadrovskim strokovnjakom pri zaposlovanju oziroma pri izbiri novih zaposlenih 

so bili razviti različni tipi testov. Uporaba testov temelji na prepričanju, ki je bilo v številnih 

primerih tudi empirično potrjeno, da so dosežki na testih povezani z uspešnostjo dela. Po 

mnenju nekaterih naj bi zanesljiveje napovedali vedenje delavcev kot pa intervjuji, čeprav 

intervjujev ne morejo nadomestiti (Florjančič in Jereb 1998). Opredelitve testiranja in testov 

se med različnimi avtorji skoraj ne razlikujejo in jih bomo predstavili v nadaljevanju. 

Rozman in Kovač (2012) pravita, da je testiranje kandidatov namenjeno pridobivanju 

informacij o kandidatu z različnih področij, ki vplivajo na delo kandidata tj. osebnostnih 

lastnostih kandidata, o znanju in veščinah kandidata, o reagiranju kandidata v določenih 

okoliščinah, žal pa ne morejo napovedati kandidatove uspešnosti v organizaciji. Testiranje 

lahko opredelimo kot sredstvo pridobivanja standardiziranih informacij o interesih, znanju, 

sposobnostih, vedenju in drugih lastnostih kandidatov za zaposlitev, je postopek, s katerim 

izzovemo določeno dejavnost nato pa učinek te dejavnosti merimo in ocenjujemo, pri čemer 

standardizacija pomeni, da ima test enako vsebino za vsakega kandidata in je tudi za vse 

enako obravnavan in točkovan, rezultate pa se primerja z rezultati, ki so jih dobili drugi 

kandidati v enaki situaciji (Florjančič in Jereb 1998). Pri tem je pomembno, da delajo z njimi 

usposobljeni ljudje, največkrat so to psihologi, bodisi, da so zaposleni v organizacijah, ki 

sprejemajo nove zaposlene, bodisi, da delajo v specializiranih agencijah, saj se za izbiranje 

novih zaposlenih, testi v različnih obsegih in oblikah uporabljajo že od začetka dvajsetega 

stoletja (Anthony, Porrewe in Kacmar 1996; Svetlik 1998; Merkač Skok 2005).  

Velike organizacije pa imajo zaposlene strokovnjake psihologe, ki se ukvarjajo predvsem s 

psihološkimi testiranji, izpeljavo celotnega postopka od priprave kandidatov na testiranje do 

vrednotenja oziroma razlage rezultatov testiranj, večinoma pa organizacije za izvedbo 

testiranja najemajo zunanje izvajalce, pristop kandidata k testiranju pa je njegova prostovoljna 

izbira kot ugotavljajo Dimovski, Penger in Peterlin (2009) in nadaljujejo, da je bistven namen 

testiranja doseči objektivnost oz. zmanjšati subjektivnost pri sprejemanju odločitev glede 

izbora novih zaposlenih. Dimovski, Penger in Peterlin (2009) ugotavljajo, da različne vrste 
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testov vključujejo preverjanje spretnosti in veščin ter sposobnosti kandidata za novega 

zaposlenega za uspešno prevzemanje specifičnih nalog, inteligenčne teste, ki nudijo vpogled v 

posameznikove splošne umske sposobnosti, osebnostne vprašalnike, ki razkrivajo vrsto 

osebnostnih značilnosti kandidata za zaposlitev, ki so ključne za zaposlitev na dotičnem 

delovnem mestu. Za razliko od omenjenih avtorjev pa Anthony, Porrew in Kacmar (1996, 

252) navajajo šest najbolj značilnih vrst testov: 

 Testi umskih sposobnosti se uporabljajo za proučevanje umskih zmožnosti in sposobnosti. 

Testi proučujejo predvsem splošno inteligenco, razumevanje prostorskih razmerij, 

numerične veščine in razsodnost.  

 Delovni vzorci, ki jim pravimo tudi testi opravljanja dela, merijo sposobnosti, da nekaj 

dejansko opravimo, ne pa, da samo znamo, kako. Testi merijo motorične ali verbalne 

sposobnosti. Motorične sposobnosti zajemajo sposobnosti ravnanja z različnimi vrstami 

delovne opreme. Verbalne sposobnosti zajemajo reševanje problemov in znanje jezika. 

Delovni vzorci testirajo pomembne vidike dela, za katerega se je kandidat prijavil. 

 Najbolj učinkovita pot za ustvarjanje dobrih delovnih vzorcev je uporaba delovnih analiz, 

kajti rezultati delovnih analiz pokažejo, katere naloge so najbolj kritične in katere so 

zahtevane za uspešno opravljanje nalog.  

 Teste učljivosti uporabimo za tista dela, ki zahtevajo večje sposobnosti, kot jih imajo 

kandidati, ali za dela, ki se zelo hitro spreminjajo. Osnovni cilj je določiti sposobnost 

kandidata za učenje. Najprej izpraševalec prikaže, kako se določena naloga izvede, nato jo 

mora izvesti kandidat s pomočjo izpraševalca, nato pa čisto samostojno. Pri tem 

izpraševalec pozorno spremlja prikaz dela in si beleži napake, da lahko določi učljivost 

kandidata. 

 Testi osebnosti in splošnega interesa nimajo »pravilnih« in »nepravilnih« odgovorov. 

Testi interesa merijo posameznikovo orientacijo do dela in kariere, testi osebnosti pa 

merijo značilne vedenjske značilnosti, kot so agresija, samospoštovanje in vedenjski tip 

posameznika. 

 Med teste poštenosti uvrščamo detektor laži (poligraf), ki pa danes ni več v rabi. 

Kadrovski strokovnjaki skušajo resnico izvedeti na druge načine.  

Searle (2003) navaja naslednje vrste testov: psihometrični, osebnostni in vzorci dela. Med 

psihometričnimi testi se v praksi uporabljajo zlasti poklicni, ki jih deli na vedenjske in teste 

intelektualnih zmožnosti. Značilni vedenjski testi ugotavljajo interese in motive ter 

temperament kandidatov za zaposlitev, kako ustrezajo določenemu poklicu ali delovnemu 

mestu, na primer ugotavljajo nagnjenost posameznikov za delo z ljudmi, s podatki, 

nadarjenost za podjetništvo ipd. Žal pa ničesar ne povedo o sposobnostih za opravljanje točno 

določenega dela. Testi intelektualnih zmožnosti so testi dosežkov, testi sposobnosti in 

inteligenčni testi. Testi dosežkov na primer pokažejo, koliko se je posameznik naučil v 

procesu izobraževanja in usposabljanja oziroma ali dosega določene standarde izobraženosti. 

Če jih primerjamo s prej omenjenimi testi sposobnosti, merijo trenutno znanje in sposobnosti 
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neodvisno od predhodnega učenja in ugotavljajo koliko se je posameznik sposoben naučiti 

oziroma kako hitro in temeljito se uči v posebnih okoliščinah, kamor štejemo poklicne. Na ta 

način se tudi poskuša napovedovati uspešnost posameznikov na različnih delovnih področjih. 

Inteligenčni testi merijo splošne sposobnosti posameznika, običajno gre pri tem za 

kombinacijo več testov, ki merijo raznovrstne sposobnosti, kot so miselne, sposobnost 

induktivnega ali linearnega sklepanja, matematične, verbalne, kot so sposobnosti pisnega in 

ustnega izražanja ter učenja tujih jezikov, sposobnosti vidnega ali celostnega zaznavanja in 

podobne. Te sposobnosti so v veliki meri prirojene in nato razvite v procesu odraščanja in naj 

bi napovedovale kako se posameznik znajde v novih situacijah. Osebnostni testi temeljijo na 

opazovanju posameznika, kako reagira na določene situacije v delovnem in življenjskem 

okolju, kako na tej podlagi oblikuje določene navade in s tem tudi osebnostne lastnosti. S 

pomočjo testov poskušajo v organizacijah identificirati najbolj značilne osebnostne poteze 

posameznikov, ki naj bi napovedovale njihova ravnanja v določenih poklicnih situacijah 

(Searle 2003). Na podlagi rezultatov testiranja, opredeljujejo osebnosti kot introvertirane ali 

ekstravertirane, kot stabilne ali nevrotične, dovzetne za inovativnost ali bolj konservativne, 

sodelovalne, zaprte, tekmovalne, družabne, ali se obvladajo in kako delujejo v stresnih 

situacijah. Zaključimo lahko, da različnim delovnim okoljem ustrezajo različne osebnostne 

lastnosti (Svetlik 2009a). Searle (2003) v zadnjo skupino testov uvršča vzorce dela, katerih 

kompleksnost narašča s tem, da kandidat za zaposlitev rešuje več zaporednih testov, da je pri 

testiranju hkrati vključenih več udeležencev in pogosto tudi več opazovalcev. Med 

preprostejše sodijo testi obvladovanja določenega dela, psihomotorični testi, ki ugotavljajo 

spretnost sestavljanja proizvoda in številnih drobnih sestavin, situacijski testi, ki sprašujejo 

posameznika, kakšen je najbolj primeren odziv v posamezni delovni situaciji, test učljivosti, s 

katerim želimo ugotoviti, kako hitro in temeljito bo bodoči delavec osvojil potrebno znanje in 

potrebne veščine za posamezno delovno mesto. Kot pojasnjuje Merkač Skok (2005) so se v 

organizaciji v procesu izbiranja novih zaposlenih uveljavili različni testi, ki jim rečemo kar 

zaposlitveni testi in vključujejo skupine testov, ki jih lahko razvrstimo kot teste sposobnosti, 

teste osebnosti, teste uspešnosti in teste znanja. 

Ocenjevalni centri na različne načine izvajajo testiranje in preizkušanje kandidatov, na ta 

način dobi organizacija širši uvid kandidatovega ujemanja s pogoji in zahtevami delovnega 

mesta, njihova slabost je, da je tak način ocenjevanja zelo zahteven in dokaj drag, dobra stran 

pa je, da je učinkovit, kot ugotavljata Rozman in Kovač (2012). Ocenjevalni centri 

kompleksno pristopajo k testiranju kandidatov za novo zaposlitev, kakor že zaposlenih v 

organizaciji, kjer je poudarek predvsem na pristopu in procesu, manj pa je pomemben prostor 

oziroma center, kjer se izvaja testiranje, ključnega pomena pa so ustrezno pripravljene naloge. 

Gre za ustvarjanje različnih situacij, ki naj bi bile čim bolj podobne situacijam v realnem 

poslovnem okolju, ocenjevalni centri se uporabljajo predvsem za testiranje in ocenjevanje 

menedžerjev ter njihovih verjetnih prihodnjih uspehov v organizaciji, ki jih ocenjevalci 

ocenijo na podlagi njihovih odzivov v različnih situacijah. Kandidati na testiranju ostanejo 
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nekaj dni in rešujejo posamezne in skupinske naloge, naloge v parih, se samoocenjujejo, 

pogovarjajo z ocenjevalci, medtem pa jih ti opazujejo in ocenjujejo (Merkač Skok 2005).  

Skupinski testi so najpogosteje oblikovani kot posebne naloge, ki od članov timov zahtevajo 

odločanje, razpravo, poročanje, predstavitev problemov, branjenje stališč ipd., in kažejo na 

vedenje in odzivanje zaposlenih v konkretnih delovnih situacijah, z njimi pa se ugotavlja 

zmožnost vključevanja v tim, zmožnost vplivanja na ostale zaposlene ter izražanje mnenja v 

timu, tako da s skupinskimi testi ugotavljamo: socialne spretnosti, kot so empatija, taktičnost, 

agresivnost, sovražnost, prijaznost, odzivanje na kritiko, prilagajanje drugačnim mnenjem, 

možnost vplivanja na druge in načine, kako se ostali zaposleni odzivajo na posameznika; 

intelektualne spretnosti, kot so jasnost misli, zmožnost izražanja, zmožnost povezovanja, 

posploševanja, uporaba znanja, izkušenj in spretnosti, zmožnost reševanja problemov in 

stališča, ki izražajo avtoritarnost, poštenost, etičnost, predsodke in podobno (Svetlik 2009a). 

Uporaba testov kot metode izbiranja pa je koristna le takrat, ko so testi zanesljivi in 

verodostojni. Pri tem pod zanesljivost štejemo dokaz, da metoda izbire konstanto daje 

podoben rezultat; pod verodostojnost pa, da točno in vedno meri relevantne podatke 

(Anthony, Porrewe in Kacmar 1996, 245). Da bo test relevanten je moč pričakovati, kadar 

obstaja dovolj velika baza podatkov za preverjanje veljavnosti rezultatov v konkretnih 

situacijah, potrebna pa je tudi previdnost, saj v mnogih državah obstajajo različne neodvisne 

strokovne institucije, na katere se lahko testiranec obrne, v primeru, ko meni, da kaj v 

postopku izvedbe testiranja ni bilo korektno izvedeno (Merkač Skok 2005). Zanesljivost testa 

se izkaže, kadar pri ponovni uporabi pri istih osebah v enakih okoliščinah izkazuje enake 

rezultate, iz česar je razvidno, da je test relevanten in zanesljiv ter da kandidati za zaposlitev 

ne bodo slučajno enkrat podajali takih in naslednjič drugačnih odgovorov. Zanesljivost testa 

lahko preverjamo statistično tako, da ga dvakrat ali večkrat uporabimo na istih testirancih in 

nato izračunamo povezanost med meritvami (Svetlik 2009a). 

3.1.2 Intervjuji 

V primerjavi s testi so intervjuji manj tipizirani, lažje jih prilagodimo kandidatu za zaposlitev, 

s katerim se ukvarjamo v postopku izbiranja novih zaposlenih, so pa časovno bolj zahtevni. 

Najbolj primerno je, da se kandidate najprej testira in že na podlagi rezultatov testiranja naredi 

prvi izbor, nato pa z preostalimi primernimi kandidati izvede intervju (Svetlik 2009a). 

Zaposlitveni intervju je sistematična, nadzirana in usmerjena ustna izmenjava mnenj in 

informacij med organizacijo in kandidatom za zaposlitev z namenom, da delodajalec na 

podlagi vnaprej določenih meril ugotovi primernost in skladnost kandidata za uspešno 

opravljanje dela ter da kandidat dobi podrobne informacije o organizaciji in delu, za katero 

kandidira. Namen intervjuja v izbirnem postopku je, da na podlagi izkušenj, usposobljenosti 

in kompetenc kandidatov, izberemo tistega kandidata, čigar lastnosti se najbolj ujemajo z 

zahtevami delovnega mesta in za katerega ocenimo, da bo uspešen pri izvajanju delovnih 
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nalog, ki sodijo v okvir delovnega mesta, za katerega izbiramo novega zaposlenega 

(Bertoncelj 2014). Z njim naj bi ustrezne kandidate spodbudili k lažji odločitvi za zaposlitev, 

vsem kandidatom pa korektno predstavili organizacijo, saj je to priložnost, da se organizacija 

predstavi kot dober delodajalec (Bertoncelj 2014). Največkrat se intervjuji izvajajo osebno, 

čeprav jih nekatere organizacije izvajajo tudi telefonsko, tehnološki napredek pa je omogočil 

intervjuje na daljavo npr. preko video povezav ali preko spleta. Kakor so intervjuji po eni 

strani najbolj priljubljen način izbiranja novih zaposlenih, so na drugi strani deležni nemalo 

kritik, predvsem na račun visoke stopnje subjektivnosti in s tem pristranskosti, kar jim jemlje 

verodostojnost pri napovedovanju kandidatove uspešnosti pri delu (Dimovski, Penger in 

Peterlin 2009). Kragelj (1998, 29) meni, da mora biti dober intervju sistematičen in 

strukturiran, glavna naloga voditelja intervjuja pa je: 

 ugotoviti, ali je kandidat primeren za zaposlitev v skladu z zahtevami delovnega procesa 

in delovnega mesta, 

 oceniti osebnostne poteze, kandidatovo motivacijo in načine komuniciranja, soočanja z 

ljudmi in različnimi situacijami, 

 ovrednotiti kandidatove sposobnosti, ki so pomembne za delovno mesto, na katero se je 

prijavil, 

 poudariti prednosti in slabosti kandidata. 

Intervju običajno vodi kadrovski strokovnjak, prisoten je lahko tudi prihodnji vodja ali pa 

strokovnjak z določenega delovnega področja. Namen intervjuvanja je v pridobivanju 

dodatnih informacij o kandidatu, ki iz prijave niso razvidne lahko pa so pomembne za 

delovno okolje, v katerega se bo morda vključil, in je hkrati priložnost za kandidata, da bolje 

spozna morebitnega delodajalca. Izvedba intervjuja se začne s prihodom kandidata v 

organizacijo, vsi udeleženci se predstavijo, sledi uvodni nagovor, v katerem voditelj intervjuja 

predstavi organizacijo, njene cilje in vizijo in položaj v okolju, čemur sledi še podrobnejša 

predstavitev oddelka in delovnega mesta, za katerega se je kandidat prijavil (Bertoncelj 2013). 

Namen uvodnega dela je sprostitev kandidata. Sledijo vprašanja voditelja intervjuja, ki 

zajemajo naslednja bistvena področja (Kragelj 1998, 29): 

 predhodno delovno zgodovino, 

 šolanje in izobraževanje ter 

 socialno prilagojenost. 

Z namenom pridobili čim več koristnih informacij o kandidatu, je treba intervju voditi načrtno 

in sistematično, pred tem pa preučiti opis delovnega mesta in določiti lastnosti kandidatov, ki 

bodo kandidirali za izpraznjeno delovno mesto. V skladu s kandidatovo pisno prijavo, 

rezultatov psihološkega testiranja ter vprašalnika za zaposlitev, oblikujemo sklop vprašanj in 

opornih točk, ki nas bodo vodile skozi razgovor (Pervanje in Kragelj 2009, 146).  

Če povzamemo, se je na intervju treba dobro in skrbno pripraviti, določiti je treba cilje 

pogovora, kandidata usmeriti, da se bo z voditelji intervjuja resno in odkrito pogovoril. 
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Kot ugotavljata Palčič in Zaletel (2007), so intervjuji tudi primerno orodje za izbiranje 

deficitarnih kadrov, vendar je priporočljivo, da kandidati v svoji predhodni predstavitvi v 

življenjepisu podrobno navedejo svoje izkušnje in znanja, predvsem pa jih podkrepijo s 

podrobno predstavitvijo tehničnih certifikatov, ki so jih pridobili v času izobraževanja ali dela 

v drugih organizacijah. 

Zaradi navedenega bomo strnjeno predstavili več različnih vrst intervjujev, ki jih navajajo 

strokovnjaki in nam pomagajo zbrati povsem določene podatke o kandidatu, predvsem takšne, 

na podlagi katerih bomo lahko sklepali o kandidatovi prihodnji uspešnosti. Tako na primer 

Lipičnik (1998, 101) navaja šest vrst intervjujev, pri čemer poudarja, da je treba odgovore na 

vsa vprašanja skrbno zapisati:  

 Neposreden intervju: z njim lahko direktno povprašamo kandidata za zaposlitev po vseh 

formalnih podatkih, ki jih ni navedel v prijavi. Smiselno je, da imamo za ta del 

pripravljena vedno enaka vprašanja. 

 Podroben intervju: v tem primeru gre za intervju, ki ga sestavljajo zelo podrobna 

vprašanja o pojavih, ki nas zanimajo, kot na primer: »Kakšna je narava vašega 

dosedanjega dela?« 

 Panelni intervju: pri tem pogovoru gre za to, da kandidata povabimo med drugih tri do pet 

zaposlenih, ki sprašujejo kandidata, kar jih zanima. 

 Nestrukturiran intervju: to je intervju, pri katerem kandidatu ne postavljamo klasičnih 

vprašanj, temveč mu sugeriramo določene vsebine, ki se navezujejo na organizacijo, 

kandidat pa jih mora komentirati. Tovrsten intervjuju je primeren za izbiro potencialnih 

vodij.  

 Globinski intervju: običajno se uporablja za ugotavljanje kandidatovih mnenj, nagnjenj in 

namer. Lahko ga vprašamo, kaj misli, zakaj ga vse to sprašujemo, kako si zamišlja svojo 

prihodnost in prihodnost podjetja, če bo dobil zaposlitev itd. Ta intervju je uporaben 

predvsem pri izbiri strokovnih in vodilnih delavcev. 

 Stresni intervju: uporablja se v tistih primerih, ko želimo ugotoviti, kako se kandidat 

znajde v neprijetnih položajih. Tovrsten intervju je uporaben le, če je za kandidatovo delo 

potrebna iznajdljivost. 

Svetlik (2009a) pa intervjuje najprej razlikuje po tem:  

 koliko so vprašanja vnaprej določena; to so strukturirani ali nestrukturirani intervjuji, 

 koliko spraševalcev in spraševanih sodeluje v pogovoru; to so individualni, skupinski, 

panelni intervjuji, 

 kako oziroma o čem teče pogovor; to so zaporedni, problemski oziroma situacijski in 

vedenjski intervjuji in jih v nadaljevanju opredeli (prav tam):  

 Strukturirani intervju vsebuje vnaprej pripravljena vprašanja, ki so enaka za vse 

kandidate za zaposlitev, na katera posebej za to usposobljeni spraševalci pričakujejo 

dokaj tipične in vsebinsko omejene odgovore. Vsem kandidatom za neko delovno 

mesto so postavljena enaka vprašanja. 
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 Nestrukturirani intervju je značilen po tem, da spraševalec postavlja vprašanja 

kandidatu sproti v obliki prostega pogovora. Spraševalec odpira različne teme 

pogovora in postavlja dodatna vprašanja, pri čemer lahko spregleda nekatere 

pomembne informacije o kandidatu in pridobi take, ki ne omogočajo sklepanja o 

tem, kako uspešno bi lahko opravljal delo, za katero je kandidiral.  

 Pri individualnem intervjuju sta udeležena spraševalec in kandidat za zaposlitev. 

Pogovor je lahko sproščen, ker kandidat ne čuti pritiska več udeležencev ali drugih 

kandidatov, zato vodji intervjuja lahko zaupa občutljivejše informacije in posledično 

lažje sprašuje o delu za katerega kandidira. Tovrstni intervjuji so najpomembnejši, 

imajo pa slabo stran, da se mora organizacija pri izbiri kandidatov opreti na mnenje 

ene same osebe. 

 Skupinski intervjuji so dokaj redki, vendar zahtevni, kajti hkrati se pogovarjamo z 

več kandidati, lahko tudi za različna delovna področja.  

 V panelnih intervjujih več spraševalcev hkrati sprašuje enega kandidata za 

zaposlitev. Prednost te metode je, da se vprašanja kandidatu za zaposlitev ne 

ponavljajo vedno znova, tako kot pri zaporednih intervjujih. Slabost je, ker lahko 

zelo obremeni kandidata, in mogoče ravno zato ne bo podal ustreznih informacij. 

 Zaporedni intervju pomeni več posamičnih intervjujev, ki jih ima kandidat z 

različnimi zaposlenimi iz organizacije, na primer z bodočim vodjem, z vodilnimi, 

kadrovikom ali z drugimi zaposlenimi. Bolj ključno mesto, ki naj bi ga zasedel 

kandidat, več intervjujev je potrebnih, da so opravljeni v dokaj kratkem času ter da 

so spraševalci medsebojno usklajeni o vsebini pogovorov, času, obveščanju in 

pregledu rezultatov. 

 Problemski intervju je osredinjen na problem, ki naj bi ga kandidat razrešil. Običajno 

kandidatu predstavimo eno ali več potencialnih okoliščin podobnim takim iz 

realnega delovnega okolja, on pa poda odločitev o rešitvi,  

 Vedenjski intervjuji so usmerjeni v preteklost. Temeljijo na prepričanju, da preteklo 

vedenje napoveduje tudi vedenje v prihodnosti. Spraševalec in spraševanec izbereta 

različne okoliščine iz življenja in situacije, v katerih se je kandidat znašel v svojem 

osebni sferi ali pri delu, nato pa kandidat opisuje svoje reakcije, vedenje in iskanje 

rešitev iz teh situacij. 

Zaposlitvenim intervjujem oziroma pogovorom s kandidati za zaposlitev je med vsemi 

metodami izbiranja namenjena največja pozornost, kljub temu, da so subjektivni, še vedno 

ostajajo najbolj priljubljena in najbolj pogosto uporabljana metoda izbiranja, ugotavlja 

Bertoncelj (2014). Njihova največja prednost je ta, da voditelju in udeležencem intervjuja 

omogoča osebni stik s kandidatom in obojestransko izmenjavo mnenj, med izvedbo intervjuja 

dobimo veliko informacij, ki jih ne moremo pridobiti z vprašalniki in testiranjem in dodaja, da 

je z vidika merskih lestvic najbolj zanesljiv strukturiran intervju, ker vsem kandidatom 

postavljamo enaka vprašanja in zaradi tega tudi najbolj priporočljiv (Bertoncelj 2014). 
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Vse navedeno velja tudi pri izbiri in zaposlovanju deficitarnih kadrov, saj nam predstavljena 

orodja posamično ali pa v kombinaciji pomagajo pri izbiri novih zaposlenih, da resnično 

izberemo kandidata, ki je najbolj primeren za prosto delovno mesto in ustreza tudi 

organizacijski kulturi.  

3.1.3 Opravljeni tehnični certifikati 

Certifikat je dokument, s katerim se formalno potrjuje strokovno usposobljenost na področju 

svetovno priznanih znanj s področja informacijskih tehnologij, npr. Microsoft, IBM, Cisco 

Systems, Oracle in ostalih. Tudi Palčič in Zaletel (2007) menita, da podjetja cenijo 

informatike s tehnično izobrazbo in pridobljenimi certifikati. Ugotavljata, da bo certificirani 

kandidat imel prednost in si s tem povečal možnost zaposlitve, če sta za delovno mesto v 

ožjem izboru kandidat s certifikatom za neko znanje, ki ga podjetje potrebuje, in kandidat 

brez njega. Kljub temu, da so certifikati zelo pomembni, so izkušnje kandidata z delom na 

certificiranih področjih še vedno pomembnejše kot le lastništvo certifikata a brez delovnih 

izkušenj, še dodajata Palčič in Zaletel (2007).  

3.1.4 Priporočila 

Pri priporočilih oz. referencah gre zato, da prejšnji delodajalec posreduje mnenje o kandidatu 

– gre za prejšnje delodajalce, stranke, projekte, storitve, rešitve, s katerimi se posameznik 

lahko izkaže in predstavljajo njegove pretekle izkušnje. Najboljše reference so delo na 

uspešnih in v roku zaključenih projektih in zadovoljni naročniki. Merkač Skok (2005) pravi, 

da kandidati reference priskrbijo in posredujejo, kadrovske službe pa jih lahko preverjajo. Pri 

tem organizacije želijo pridobiti informacije, povezane z delom od oseb, ki poznajo 

kvalifikacije kandidata, kar se lahko izvaja telefonsko, po pošti ali osebno ter je namenjeno 

preverjanju podatkov npr. iz prijave ali CV in za dopolnjevanje podatkov. Merkač Skok 

(2005) meni, da se zanesljivost reference poveča, če je oblika reference vnaprej strukturirana 

ali če poznamo priporočitelja. Na ta način prejmemo le tiste značilnosti, ki so zanimive za 

delovno mesto, za katero iščemo novega zaposlenega. Gabrovšek (b. l.b) razmišlja podobno 

in se sprašuje koga pravzaprav prositi, naj napiše priporočilo. Meni, da je to vredno 

razmisleka kajti v povprečju delodajalci preverijo tri reference, ki garantirajo za novega 

zaposlenega, tako imajo kadroviki vsaj nekaj oseb, ki lahko z gotovostjo potrdijo kakovost 

kandidata za prosto delovno mesto.  

Različni avtorji, kot so (Merkač Skok 2005; Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005) ugotavljajo, 

da nekateri delodajalci zahtevajo priporočila, ki jih kandidatu dajo njihovi učitelji, 

profesionalne organizacije, banke, prejšnji delodajalci ali katera koli druga oseba. Priporočila 

lahko predloži kandidat sam ali pa jih priporočevalci pošljejo neposredno delodajalcu, ne da 

bi kandidat vedel za njihovo vsebino. Priporočila pridejo v poštev v različnih fazah izbire 
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novega zaposlenega. Alternativa pisnim priporočilom so naslovi ljudi, ki jih dajo kandidati, z 

njimi pa se nato delodajalec pogovori bodisi osebno bodisi po telefonu. V praksi so 

najpogostejše telefonske poizvedbe pri nekdanjih delodajalcih. Pomembno je, da kandidati v 

seznam referenc uvrstijo prave ljudi, seveda s predhodnim njihovim strinjanjem, saj lahko 

nenapovedan klic vašega bodočega delodajalca o vas ustvari slabšo sliko pri osebi, ki naj bi o 

vas znala povedati le najboljše. Potrebujete torej odgovorne ljudi, ki lahko potrdijo, da ste 

delali pri njih, vaš naziv, vzrok za vaš odhod in druge podrobnosti. Pomembno je imeti jasno 

idejo o tem, kaj bodo napisali o vas in o vaši delovni uspešnosti (Dimovski, Penger in 

Žnidaršič 2005; Gabrovšek b. l.b). 

3.1.5 Zdravstveni pregled 

Svetlik (1998, 138) opozarja, da je zdravstveni pregled običajna in nujna faza sprejemnega 

postopka. Ker je tudi draga, pošljemo na pregled le tiste kandidate, za katere smo se že 

odločili, da so primerni za organizacijo.  

Če imamo več primernih kandidatov za eno delovno mesto, lahko tudi zdravstveni pregled 

pripomore h končni izbiri. Lahko razkrije nekatere težave, ki nam jih kandidati morda 

prikrivajo, oziroma jih kadrovski strokovnjaki ne morejo odkriti na druge načine, včasih pa 

obelodani stiske in težave, za katere niti kandidat ni vedel (Svetlik 2009a). Zakon o delovnih 

razmerjih (ZDR-1), v peti točki 28. člena določa, da zaradi ugotovitve kandidatove 

zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na 

predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Pravilnik o 

preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS, 87/02, 29/03, 124/06) v 5. členu 

opredeljuje, da se s predhodnim zdravstvenim pregledom ugotavlja izpolnjevanje 

zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu. Predhodni preventivni 

zdravstveni pregled opravi delavec pred prvo zaposlitvijo in po prenehanju opravljanja 

določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot dvanajst mesecev. Tako je 

zdravstveni pregled zadnji korak v izbirnem postopku za novega zaposlenega.  

3.2 Izbira novega zaposlenega 

Za končno odločitev o izbiri prihodnjega zaposlenega, ki smo ga uspešno pripeljali skozi vse 

faze izbirnega postopka oziroma ni med tem sam odstopil, je treba: 

- preučiti vse v izbirnem postopku pridobljene informacije na nujne, želene in nezaželene 

lastnosti delavca, 

- med seboj primerjati kandidate. 

Pričakujemo, da v končni obravnavi nimamo več nobenega kandidata, ki ne bi imel nujnih ali, 

ki bi imel nezaželene lastnosti, za končno izbiro naj bi se odločali med kandidati, ki imajo 

največ želenih lastnosti. Primerjava med njimi je lažja, če smo v času postopka ovrednotili 
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želene lastnosti, saj nam zbir točk kandidate lažje razvrsti (Svetlik 2009a). Glede na to, da vse 

lastnosti niso enako pomembne, je treba zbrane točke prevrednotiti z ustreznimi utežmi tako, 

da število točk vsakega kandidata pri vsaki številčno ocenjeni lastnosti pomnožimo s 

faktorjem pomembnosti, šele na podlagi teh ocen, lahko strokovnjaki kandidate ustrezno 

razvrstijo (Svetlik 2009a). 

Ne glede na vse pa stremimo k sintetični in ne k mehanični oceni, kar pomeni, da zaradi 

kombinacij posebnih lastnosti, zaradi ujemanja kandidata z zahtevnim vodjem in podobno 

lahko damo prednost tudi nekomu, ki ni zbral največ točk. Eno od pomembnih meril za 

končno presojo je tudi, kaj lahko od kandidata pričakujemo dolgoročno. 

Pomembno je, da sprejmemo kandidata, ki zares ve, kakšno delo ga čaka. Poleg ustne 

predstavitve dela si mora ogledati tudi delovno okolje in se seznaniti s prihodnjimi 

zaposlenimi. V izbirnem postopku praviloma mnogo več kandidatov zavrnemo kot 

sprejmemo. Zavrnitve ni vedno lahko sprejeti, vendar pa naj bi vsi kandidati dobili vtis, da je 

izbirni postopek korektno in pošteno izveden (Svetlik 2009a) in kot pravita Rozman in Kovač 

(2012) morajo odločevalci pri izbiri novih zaposlenih paziti na to, da izbira ni 

diskriminatorna. Po možnosti kandidatov ne zavrnemo dokončno, nekatere organizacije zlasti 

tiste kandidate, ki so jih pripeljale skozi večino faz izbirnega postopka, vodijo v evidencah 

možnih kandidatov še naprej, saj so lahko primerni za kakšno drugo delovno mesto, za katero 

bo organizacija v prihodnosti potrebovala nove zaposlene. Podatke o teh kandidatih 

organizacije lahko vodijo v svojih evidencah le na podlagi soglasja kandidatov in se na ta 

način lahko izognejo zahtevnemu in dragemu postopku pridobivanja in izbire (Merkač Skok 

2005; Ivanuša Bezjak 2006). Kandidat, ki trenutno ni najprimernejši, pa bo tako informacijo 

tudi lažje sprejel (Merkač Skok 2005). 

Dobri zaposleni so glavno merilo uspešnosti, poslovni uspeh je že posledica, naslednje 

merilo, po katerem se organizacije ravnajo, je kakovost strank, s katerimi svetujejo pri 

strateških, organizacijskih in ključnih operativnih vprašanjih, npr. koliko in kako sodelujejo z 

največjimi organizacijami na svetu. Sledi zahtevnost nalog, ki jih morajo opraviti za svoje 

stranke, številke, ki naj bi jih dosegli, pa niso najpomembnejše. 

3.3 Uvajanje novega zaposlenega 

Ugotovili smo, da za specifična in zahtevnejša delovna mesta zelo dobrih kandidatov ni 

veliko na voljo. Zato je treba vložiti več truda ne samo v njihovo privabljanje in zaposlitev, 

ampak tudi pri uvajanju v organizacijo, kjer se novi zaposleni seznani z delovnim okoljem, 

zahtevami delovnega mesta, z zaposlenimi, kulturo organizacije, usmeritvami podjetja, 

običaji ipd. Lipičnik (2002) pravi, da želimo ugotoviti posledice svojih ravnanj, ko smo 

izbirali nove zaposlene in njihove zmožnosti, želimo pa tudi ugotoviti, kako se ob tem 

počutijo zaposleni v bolj ali manj uspešni organizaciji. Rozman in Kovač (2012) pa menita, 
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da je uvajanje v delo pomembno za umestitev novega zaposlenega v organizacijo, kot tudi za 

izpolnitev njegovih pričakovanj, po navadi vključuje spoznavanje organizacije in oddelka, kar 

vključuje poslanstvo, strategijo, pravilnike, priročnike, poslovnike o delu, seznanjanje z 

zaposlenimi in organizacijsko kulturo in podporo pri izvajanju delovnih nalog. 

Cilj uvajanja je, da novi zaposleni začne, kolikor je mogoče hitro delati učinkovito in da 

doseže pri tem tudi osebno zadovoljstvo, zato se pripravi program uvajanja, ki mora biti 

sestavljen okrog zahtev in pričakovanj dela, ki naj se opravi, saj dobro pripravljen načrt 

uvajanja pomembno vpliva na znižanje zgodnje fluktuacije in skrajšanje časa, v katerem novi 

delavci dosežejo pričakovano storilnost (Dimovski, Penger in Peterlin 2009). Ena izmed oblik 

uvajanja je usposabljanje na delovnem mestu, ko izkušeni zaposleni izvaja mentorstvo nad 

novim zaposlenim in mu v praksi prikazuje, kako izvajati neko delo. Novi zaposleni se 

socializira v organizacijo, da sprejema vrednote, normative, vedenjske obrazce in prepričanja 

drugih. V primeru, da uvajalno obdobje ni bilo dobro izvedeno, se lahko zgodi, da novi 

zaposleni ne bo tako hitro spoznal, kakšna je formalna in neformalna organizacija (Merkač 

Skok 2005; Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005; Ivanuša Bezjak 2006; Rozman in Kovač 

2012). Ko organizacija zagotovi ustrezne zaposlene, se mora, s ciljem njihovega zadržanja, z 

njimi ukvarjati. 
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4 VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH V POSTOPEK ZAPOSLOVANJA, NJIHOVO 

OPOLNOMOČENJE IN ZAVZETOST 

Sodobni kadrovski pristopi narekujejo, da so v izvajanje kadrovske funkcije v organizaciji 

vključeni vsi vodje, ki sodelujejo pri ugotavljanju potreb po novih zaposlenih in pridobivanju 

novih zaposlenih ter so aktivni tako v postopku izbiranja novih zaposlenih, pri uvajanju novih 

zaposlenih ter tudi kasneje pri njihovem razvoju. Osnovna teza, ki jo želimo analizirati v 

magistrski nalogi je, da je treba v postopek pridobivanja novih zaposlenih vključiti tudi vse 

zaposlene še posebej pa vodje. Vključevanje zaposlenih v postopek pridobivanja novih 

zaposlenih bi zaposleni razumeli kot njihovo opolnomočenje, vendar je njihova pripravljenost 

za sodelovanje pri pridobivanju novih zaposlenih odvisna od stopnje njihove zavzetosti za 

delo v organizaciji.  

V razmerah sodobnega tržnega gospodarstva usposobljeni zaposleni, ki so voljni pri svojem 

delu uporabiti svoje znanje, veščine in spretnosti, vse bolj postajajo konkurenčna prednost 

vsakega uspešnega podjetja, še prav posebno pa je to značilno na področju informacijskih 

tehnologij (Zaletel in Palčič 2008; Mihalič 2010).  

4.1 Opolnomočenje zaposlenih 

Vse do danes opolnomočenje ni dobilo enotne opredelitve. Opolnomočenje razumemo kot 

proces nudenja znanja, veščin in informacij, ki omogočajo, da zaposleni samostojno 

sprejemajo odločitve in zanje tudi odgovarjajo (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005). Številni 

avtorji, kot so Hales (2000), Daft in Noe (2001) ter Bux in Tay (2010), dajejo v procesu 

opolnomočenja, znanju in veščinam velik pomen, zato v nadaljevanju nekatere navajamo. 

Večina strokovnjakov se strinja, da pomeni opolnomočenje prenos moči na zaposlenega, 

vendar se porajajo dileme, do kakšne stopnje in kateremu zaposlenemu naj se moč dodeli. Kot 

pravi Hales (2000) je pereča tema tudi, na kakšen način opolnomočiti zaposlene ter katere 

vrste odločitev lahko sprejemajo z dodeljeno močjo. 

4.1.1 Teoretične opredelitve opolnomočenja zaposlenih 

Daft in Noe (2001) opredeljujeta opolnomočenje kot delegiranje moči ali avtoritete na 

podrejene v organizaciji. Pri procesu uvajanja koncepta opolnomočenja (angl. empowering) 

gre v bistvu za prenos pristojnosti odločanja na nižje ravni podjetja. Da bi vodstveni delavci 

ali managerji lahko opolnomočili ostale zaposlene, morajo verjeti oz. zaupati, da se motivi 

drugih zaposlenih ne razlikujejo od motivov, ki jih imajo sami. Poglejmo, kateri so ti motivi, 

in razmislimo, ali so skladni s poslanstvom in vizijo razvoja organizacije. Torej stremimo po 

boljši storitvi za naše kupce, trajnostnemu napredku na vseh področjih delovanja organizacije 

ali uvajamo učinkovitejše delovne procese (Jakulin 2008).  
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Opolnomočenje pomeni, da dobijo zaposleni večjo moč, več svobode in več informacij, ki jih 

potrebujejo pri sprejemanju odločitev in polni vključenosti v organizacijo. Mnogi sodobni 

vrhnji managerji so prepričani, da bo v okolju, za katerega je značilna globalna konkurenca in 

nova tehnologija, zmanjševanje centralizirane organizacijske kontrole zvišalo hitrost, 

fleksibilnost in proces odločanja (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005). Nekateri generalni 

direktorji pravijo, da v današnjem globalnem okolju več sodelujejo, so bolj usmerjeni h 

konsenzu in se več naslanjajo na komunikacije kot pa na ukaze. Vse bolj spoznavajo, da 

diktatorski način vodenja nima vrednosti (Dimovski, Penger in Peterlin 2009). 

Bux in Tay (2010, 219) ugotavljata, da opolnomočenje v širšem smislu pomeni sprostitev 

potenciala delovne sile in je ključni sprožilec ravnanja s talenti. Povezovanje psihološkega 

opolnomočenja z ravnanjem s talenti lahko prispeva k boljšemu razumevanju osnovnih 

razlogov za tisto, kar motivira zaposlene. Dimovski, Penger in Peterlin (2009) razmišljajo 

podobno, saj menijo, da opolnomočenje sprošča potenciale in ustvarjalnost vseh zaposlenih, 

jim omogoča eksperimentiranje, učenje ter hkrati daje dovolj svobode, da ukrepajo glede na 

svoje znanje. Dimovski, Penger in Žnidaršič (2005) razmišljajo, da v dobi sodobne 

ekonomije, kjer je konkurenčna prednost povezana z idejami in inovacijami, so opolnomočeni 

zaposleni ključnega pomena za uspeh organizacije, kajti zaposleni ustvarjajo in izmenjujejo 

znanja, ker si to želijo in jih ni mogoče prisiliti s tradicionalnimi sredstvi kontrole in tudi zato 

opolnomočenje pomaga organizacijam obdržati kakovostne zaposlene in njihovo znanje. 

Jakulin (2008) poudarja, da si je napačno razlagati opolnomočenje s pristojnostjo ukazovanja 

in nadziranja podrejenih. V naravi ljudi je, da želijo imeti občutek, da so pripomogli k uspehu 

podjetja, v katerem delajo, in da drugi cenijo njihovo sodelovanje in veščine. Dimovski, 

Penger in Peterlin (2009) pa opolnomočenje navežejo na učeče se organizacije, kjer je 

pomembna ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih, kar posledično pomeni učenje in boljše 

delo, saj jim opolnomočenje poveča motivacijo, ker si zaposleni sami izberejo način kako 

bodo določeno delo opravili. Opolnomočenje je zmes postopkov in vedenj, ki podpirajo in 

spodbujajo ljudi po vsej organizaciji, da te težnje uresničijo, saj si veliko zaposlenih želi, da bi 

lahko odločali, iskali rešitve za težave na delovnem mestu, prevzemali pobude in bili 

odgovorni za rezultate (Jakulin 2008). 

Pomemben vidik opolnomočenja je tudi v tem, da je treba v organizaciji reorganizirati ter 

sprostiti moč in kapital, ki ga zaposleni imajo v bogastvu njihovega znanja ter njihove 

motivacije. Metode vsebujejo delovno vključenost, obogatitev dela, in sodelovanje v različnih 

oblikah. Ljudje namreč potrebujejo svobodo ter izbiro, prostor za dajanje pobud, tveganje, 

sprejemanje odločitev, prav tako morajo verjeti, da sta učenje in razvoj visoko cenjena v 

podjetju (Randolph 1995; Smith 1997). Tudi Hauptman (2004) ugotavlja, da je v poslovanju 

podjetja pomen intelektualnega kapitala razviden iz podatka, da je 60 od 80 odstotkov dodane 

vrednosti neposredno povezano z znanjem in njegovo uporabo ter da se to razmerje povečuje 

v korist znanja. Podoben pomen znanju in intelektualnemu kapitalu daje tudi Mihalič (2006, 

194), ki ugotavlja, da je prva naloga vsakega neposrednega vodje zlasti prenos znanj. 
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Strateško pomembno je namreč, da vodja sistematično prenaša svoja znanja na zaposlene in 

hkrati zagotovi, da tudi zaposleni prenašajo svoja znanja nanj in na druge zaposlene. Prav 

zaradi pomena prenosa znanj za podjetje je ključna sestavina opolnomočenja zaposlenih. Z 

navedenim se strinja tudi Merkač Skok (2005, 24) saj meni, da je vsak posameznik v 

organizaciji za svojo kariero in osebni razvoj tudi sam odgovoren. Dolžan se je usposabljati in 

spremljati napredek v stroki in v zahtevah dela, ter se odzivati na možnosti, ki jih ima znotraj 

sistema. Podobno razmišlja tudi Ivančič (2008), ki navaja, da je opolnomočenje koncept 

delovanja, mehanizem, pri katerem ljudje, organizacije in skupnosti pridobijo nadzor nad 

svojim življenjem, iz česar je razvidno, da opolnomočenje ne vključuje samo poslovnega 

sveta, temveč ga razširi tudi na zasebno sfero zaposlenih. 

Prav tako Cigoj (2016) v opolnomočenje vključi tudi osebno sfero, saj meni, da gre pri 

definiciji opolnomočenja za to, koliko so zaposleni usposobljeni, motivirani in upravičeni do 

izvajanja splošnih svoboščin, to je delovanja. V tem procesu se izgrajujeta tudi dostojanstvo 

in integriteta, kar vpliva na oblikovanje vedno višjih etičnih in moralnih standardov. Povezuje 

tudi opolnomočenje in odgovornost, saj meni, da se odgovoren človek zaveda velike možnosti 

vplivanja in iskanja rešitev v vsaki tudi mikro situaciji in se iz žrtve prelevi v gospodarja 

svojega življenja ali bolje: opolnomočeno osebnost. 

Številne opredelitve opolnomočenja različnih avtorjev imajo nekatere skupne točke, prav tako 

Dimovski, Penger in Peterlin (2009) ugotavljajo, da gre za delegiranje moči ali pristojnosti na 

podrejene v organizaciji. Povečana moč naj bi povečala motivacijo za izpolnitev nalog, saj 

zaposleni povečajo svojo učinkovitost z določanjem načina dela ter kreativnimi rešitvami. 

Poleg tega imajo več svobode ter informacij za odločanje. Avtorji menijo, da z 

opolnomočenjem organizacije v večji meri obdržijo kakovostne zaposlene in njihovo znanje. 

4.1.2 Elementi in značilnosti opolnomočenja zaposlenih 

Daft in Noe (2001) menita, da svobodnejše delovanje pri izpolnjevanju delovnih nalog 

zaposlenim omogočajo štirje elementi opolnomočenja, in sicer: 

 Informacije: zaposleni imajo dostop do vseh informacij, vključno z informacijami o 

uspešnosti podjetja ter plačah vrhnjega managementa. 

 Znanje: organizacije zaposlenim nudijo programe izobraževanja oz. usposabljanja in 

prenosa znanja, ki jim pomagajo osvojiti znanja ter veščine, potrebne za opravljanje dela 

ter doprinos k uspešnosti celotne organizacije. 

 Moč: zaposlenim je treba dati moč za samostojno odločanje. Še posebej z uporabo 

krožkov kakovosti ter samousmerjajočih se timov lahko zaposleni vplivajo na delovne 

postopke in s tem na uspešnost organizacije. 

 Nagrada: zaposleni so nagrajeni glede na uspešnost celotne organizacije.  
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Organizacija potrebuje stalen pretok informacij med udeleženci za usklajeno kakovostno in 

pravočasno opravljeno delo. Kralj (2003) pravi temu kibernetično načelo vnaprejšnjih in 

povratnih informacij. To načelo se nanaša na obvladovanje ciljnih sistemov informacij in 

informacijskih tokov. Informacije so sporočila o dogodkih in stanjih v sistemu in zunaj njega. 

Nanašajo se na sedanjost in preteklost. Vnaprejšnje informacije usmerjajo sistem, s 

povratnimi informacijami pa ga uravnavamo in popravljamo. Usmerjanje pomeni iskanje in 

odločanje o ciljih, z uravnavanjem pa nadzorujemo in krmilimo sistem k želenim ciljem. 

Obvladovanje informacij vodi management k sistemskemu odločanju, ki temelji na dejstvih in 

preverjenih informacijah. 

Pomen znanja in veščin in tega, da je znanje bistvenega pomena za kakovostno izvedbo nalog 

smo opredelili že v poglavju 4.1. 

Element moči sega v samo definicijo opolnomočenja. Tako sta že Daft in Noe (2001) 

opredelila opolnomočenje kot razporeditev moči ljudem, ki so na najboljšem položaju, da jo 

uporabijo na način, koristen podjetju. Te osebe so običajno zaposleni, ki so najbližje 

proizvodnim dejavnostim ter v stiku s strankami. Poudarjata, da opolnomočenje deluje le v 

prisotnosti zaupanja v zaposlene ter obratno. 

Nagrada: Zaposleni so nagrajeni glede na uspešnost celotnega podjetja (Daft in Noe 2001) 

npr. z možnostjo nakupa delnic podjetja ali pa drugimi finančnimi nagradami.  

Tudi avtorji Dimovski idr. (2014) opredeljujejo elemente opolnomočenja kot: informacije, ki 

jih zaposleni prejmejo o uspešnosti podjetja, kajti v družbah, kjer so zaposleni popolnoma 

opolnomočeni informacija ni skrivnost; znanje in veščine, ki jih imajo zaposleni za svoj 

prispevek k ciljem organizacije ter usposabljanje pa jim pomagata, da se uspešneje odločajo 

in podpirajo druge pri doseganju ciljev organizacije; moč, ki jo imajo zaposleni za samostojno 

odločanje, da preko krožkov kakovosti in samousmerjevalnih delovnih timov vplivajo na 

delovne procese in usmeritve organizacije in nagrada, ki jo prejmejo zaposleni glede na 

uspešnost celotnega podjetja, kot je udeležba pri dobičku in lastništvo delnic. 

4.1.3 Izzivi opolnomočenja  

Opolnomočenje daje osnovo za doseganje trajne konkurenčne prednosti. Povečuje celotno 

moč v organizaciji, kajti zaposleni lažje najdejo poti do najboljše izrabe svojega znanja in 

sposobnosti, bolj so zavezani odločitvam ali akcijam, kadar so tesno povezani v proces 

odločanja. Opolnomočenje zvišuje motivacijo zaposlenih. Posamezniki imajo potrebo po 

samoučinkovitosti, ki pomeni zmožnost dosegati rezultate, to daje občutek uspešnosti. Večja 

moč zaposlenih zvišuje motivacijo za izpolnjevanje nalog, ker ljudje izboljšujejo lastno 

uspešnost, pri čemer sami določajo, kako opraviti nalogo, in uporabljajo svojo ustvarjalnost 

(Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005). 
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Mnoge organizacije uvajajo programe opolnomočenja, vendar zaposlene opolnomočijo z 

različnimi stopnjami. V nekaterih organizacijah pomeni opolnomočenje spodbujanje vlaganja 

s strani zaposlenih, medtem, ko vodje obdržijo pristojnosti za odločanje. V drugih 

opolnomočenje pomeni, da zaposleni na prvi liniji dobijo skoraj popolno moč za sprejemanje 

odločitev in izvajanje pobud. Kadar so zaposleni popolnoma opolnomočeni, imajo pristojnosti 

za odločanje in sami razporejajo in nadzirajo svoje delo ter imajo moč vplivanja na določena 

področja, kot so organizacijski cilji, strukture in sistemi nagrajevanja. Primer popolnega 

opolnomočenja so tudi samousmerjajoči se timi, ki imajo moč najeti, disciplinirati in tudi 

odpustiti člane tima ter določati nagrajevanje (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005). Kot meni 

Morano (2013) je sodobna organizacija hitra in prilagodljiva, trend razvoja gre v smer 

oblikovanja opolnomočenih timov, ki imajo pristojnosti, da samostojno odločajo v okviru 

svojih pooblastil in nadaljuje, da je pogoj sodobne organizacije sprememba miselnosti v prvi 

vrsti vodij, kot vseh ostalih zaposlenih. 

Če povzamemo dognanja številnih avtorjev, je za organizacijsko okolje, v katerega so uvedli 

opolnomočenje in v katerem to tudi uspeva, značilna dvosmerna in odprta komunikacija, 

timsko delo, novi izzivi, motivacija na visoki stopnji, pretok informacij, visoka inovativnost, 

zaupanje in odgovornost za sprejete odločitve. Na podlagi navedenih opredelitev se bo smer 

razvoja opolnomočenja nadaljevala vse do najnižjih ravni delavcev. Menimo, da bi bilo dobro 

doseči vključenost in predanost zaposlenih ter razpravljati o tem, kaj za njih pomeni 

opolnomočenje, da ne bomo zgrešili bistva, ko bomo v organizaciji uvajali spremembe. 

4.2 Opredelitev zavzetosti zaposlenih 

V zadnjih letih se je zanimanje za koncept zavzetosti zaposlenih izredno povečalo. Glede 

omenjenega koncepta se pojavljajo številne opredelitve, ki pa se med podjetji, akademiki, 

svetovalnimi agencijami in zaposlenimi nekoliko razlikujejo. Slej ko prej naletimo na 

vprašanja o stopnji zavzetosti, značilnosti zavzetih zaposlenih, kakšna je vloga vodje pri 

zavzetosti zaposlenih, kaj visoka stopnja zavzetosti prinaša organizaciji in kaj bi bilo treba 

storiti, da bi stopnjo zavzetosti zvišali. Največji potenciali so skriti v ljudeh. Organizacija brez 

zaposlenih ne more delovati, zato je pomembno, da svojo pozornost usmerja v zaposlene. Če 

so v organizaciji zavzeti zaposleni, ki uživajo v delu, delo lažje in hitreje opravijo in 

prispevajo k večji dodani vrednosti podjetja (Schaufeli idr. 2001).  

Koncept osebne zavzetosti zaposlenih je v letu 1990 razvil W. A. Kahn, kasneje pa so to 

opredelitev uporabili tudi drugi raziskovalci (Xu in Cooper Thomas 2011), ki zavzetost 

zaposlenih opisujejo kot stopnjo, do katere zaposleni v organizaciji uporabljajo svoje 

kognitivne, emocionalne in tudi fizične vire pri izvajanju z delom povezanih dejavnosti. Po 

Kahnu (1990) so zavzeti zaposleni (miselno) popolnoma prisotni v delovnem procesu, ter v 

popolnosti stremijo k izvajanju dela, ki jim je bilo zaupano v organizaciji. To so voljni 

narediti, ker so izpolnjeni trije predpogoji:  
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 v odnosu do zaposlenih se zaposleni psihološko počutijo varne, da se v popolnosti 

posvetijo izvajanju svoje vloge,  

 imajo zadosti osebnih virov, da se posvetijo tej vlogi, ter  

 zaznavajo svoje delo kot zadosti pomembno za podjetje, da se jim zdi vredno truditi se.  

Karanges idr. (2014) pravijo, da je zavzetost zaposlenih njihov odraz, trud in vloga pri samem 

delu. Prednost zavzetosti je, da prispeva k boljšemu poslovnemu izidu organizacije zaradi 

večje storilnosti zaposlenih in skozi večje zadovoljstvo z delom. Po njihovem mnenju se 

izboljša tudi komuniciranje med zaposlenimi, kar poveča zaupanje med zaposlenimi, oboje pa 

zvišuje občutek pripadnosti organizaciji in s tem poveže organizacijo, vodje in zaposlene. 

Lobnikar (2010a) ugotavlja, da osebna zavzetost izraža kulturo, vrednote in usmeritev 

organizacije. Nadalje Lobnikar (2010b) opredeljuje, da se osebna zavzetost nanaša na 

prizadevanja, da bi se vsi zaposleni čim tesneje povezali z organizacijo in dosegli takšno 

vedenje, ki bi privedlo do učinkovitega dela. Enako Zupanova (2014) zavzetost opisuje kot 

pozitivno stanje posameznika z vidika znanja, čustev in vedenja, usmerjeno v doseganje 

organizacijskih ciljev. To pomeni, da zaposleni mislijo, čutijo in ravnajo v skladu z 

organizacijskimi cilji, a ne pod prisilo, temveč ker v resnici zaupajo organizaciji. V tem 

smislu zavzetost lahko smatramo kot nadgradnjo zadovoljstva saj pomeni višjo, čustveno 

stopnjo navezanosti. Boštjančičeva (2014) pa ugotavlja, da se zavzeti zaposleni hitreje 

prilagajajo na spremembe v okolju, so energični, družabni, optimistični, pri izvajanju 

delovnih nalog delujejo učinkovito, proaktivno in so tudi bolj kreativni. Organizacije, v 

katerih je prisotna visoka stopnja zavzetosti, poročajo o višji rasti prodaje, prihodkov ter 

donosa na delnico. 

Robertson in Cooper (2009, 328) sta med sabo povezala dva, z vidika organizacijskega 

vedenja sicer ločena elementa - zavzetost zaposlenih ter dobro počutje zaposlenih (angl. well-

being); povezan konstrukt sta poimenovala »polna zavzetost«. Koncept polne zavzetosti 

zaposlenih temelji na ugotovitvah, da se zavzetost zaposlenih okrepi takrat, ko se zaposleni 

pri svojem delu dobro počutijo in nasprotno, zavzetost zaposlenih upade takrat, ko je stopnja 

dobrega počutja pri zaposlenih nizka. Ta močnejša osredotočenost na dobro počutje 

zaposlenih je zelo pomembna in vsebinsko zaokrožuje razmišljanje o zavzetosti zaposlenih, 

saj vključuje tako zavzetost zaposlenih, ki jo lahko opišemo kot zaželeno vedenje zaposlenih 

na eni strani in psihološko dojemanje dela zaposlenih in odnosov na delovnem mestu na drugi 

strani.  

Zavzetost pri zaposlenih v podjetjih tako lahko delimo v tri skupine (Dimovski, Penger, 

Žnidaršič 2005, 184):  

 zavzeti zaposleni so tisti energični zaposleni, ki delajo s strastjo in čutijo globoko 

povezanost s podjetjem, v katerem so zaposleni. So izvor inovacij in pomagajo pri razvoju 

podjetja. Zaupajo v zaposlene in vodje;  
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 nezavzeti zaposleni so »delno odsotni«. Naredijo le to, kar morajo. Med delovnim časom 

»napol spijo«. V delo sicer vlagajo svoj čas, ne pa tudi energije in strasti;  

 aktivno nezavzeti zaposleni niso samo nezadovoljni na svojem delovnem mestu, temveč 

svoje nezadovoljstvo tudi dejavno izkazujejo. Vsakodnevno podcenjujejo delo, ki ga 

opravijo njihovi zavzeti zaposleni. Škodljivo vplivajo tudi na zavzetost in zadovoljstvo 

kupcev. 

Samo maksimiranje tega človeškega kapitala, ki temelji na ustvarjalni energiji ljudi, je 

jamstvo za uspeh sprememb. Pri ravnanju z njim pa je vse bolj v ospredju tudi kritično 

vprašanje, kako zavzeti so v resnici za uresničevanje poslovnih vizij in strategij ter sprememb 

tako vsi zaposleni, kot vsak posameznik (Gruban 2005). V zadnjem času se človekov in 

socialni kapital veliko obravnavata, saj se vsi zavedajo, da so zaposleni v globalnem 

gospodarstvu konkurenčna prednost (Dimovski, Penger in Peterlin 2009). 

Videli smo, da različni avtorji različno definirajo zavzetost zaposlenih. Kot ugotavlja 

Albrecht (2010) je mnogim definicijam skupno dejstvo, da je zavzetost zaposlenih pozitivno, 

z delom povezano psihološko stanje posameznika, ko je le-ta pristno pripravljen prispevati k 

čim večjemu uspehu podjetja. 

Kot razmišlja Gruban (2013) iskanje »svetega grala« na področju ravnanja z zaposlenimi še 

zdaleč ni končano. Ideja, da bi že nekaj kapljic iz keliha imenovanega zavzetost zaposlenih, 

zadostovalo za odpravo številnih trenutnih organizacijskih izzivov, je lahkomiselna in 

ugotavlja, da je prava pot težja, počasnejša in predvsem zahtevnejša, saj terja skrbno 

preučevanje organizacijske kulture z namenom diagnosticirati, aktivirati in utrjevati 

konstruktivna vedenja zaposlenih, ki omogočajo pravo zvrst zavzetosti in maksimirajo 

delovno in poslovno uspešnost. Baron (2013) pa nasprotno meni, da je opredeljevati zavzetost 

nepomembno opravilo, saj obstaja množica literature in definicij s tega področja, realnost pa 

je, da zavzetost v različnih kontekstih pomeni različne stvari, dejavniki zavzetosti pa se med 

organizacijami močno razlikujejo. 

Opredelitve zavzetosti zaposlenih povezujejo veliko področij in dejavnosti od psihološkega 

pomena zavzetosti in čustev do organizacijske kulture, vrednot in vedenja usmerjenega v 

doseganje ciljev, zaupanja v organizacijo in vodje, z jasno opredeljeno vizijo in strategijo, 

zanimivega dela in zadovoljstva zaposlenih, možnosti izobraževanja in prenosa znanja ter 

strokovnega in osebnega razvoja, medsebojnega spoštovanja, zavezanosti do inovacij in 

sprememb na bolje. Za udejanjenje vsega našteta pa organizacije potrebujejo dobre in 

usposobljene vodje, ki bodo z vplivanjem, spodbujanjem, usmerjanjem, predvsem pa z 

lastnim zgledom vodili zaposlene do zastavljenih ciljev. Uporaba samo enega pristopa k 

zavzetosti zaposlenih ni učinkovita, saj se stopnja zavzetosti in njeni dejavniki razlikujejo 

med organizacijami, panogami, zaposlenimi in timi. Organizacije se morajo same odločiti 

kakšen pomen bodo dale zavzetosti zaposlenih, kako jo bodo predstavile zaposlenim, kako jo 



48 

bodo merile in zvišale ter katere konkretne cilje želijo doseči z uvajanjem koncepta 

zavzetosti. 

4.2.1 Dejavniki zavzetosti zaposlenih 

Kahn (1990) povzame, da je fizična, kognitivna in emocionalna zavzetost zaposlenih odvisna 

od tega koliko dajo in prejmejo, medtem, ko Saks (2006) razloži, da se zaposleni različno 

intenzivno poglobijo v svoje delovne vloge glede na ukrepe in vire, ki jim jih ponuja 

organizacija. Kot primer navaja organizacijo, ki zaposlenim nudi vsa ekonomska in čustvena 

sredstva potrebna za uspešno delo. Zaposleni se tako čutijo dolžni povrniti organizaciji, tako 

da v svoje delo vnašajo ves trud, so zavzeti in predani delu. Ugotovitve Saksa (2006) lahko v 

določenem kontekstu povežemo tudi s psihološko pogodbo, saj se pri psihološki pogodbi na 

strani zaposlenega in delodajalca oblikujejo določena pričakovanja, ki izhajajo iz obljub, 

oblikovanih v času razmerja med zaposlenim in delodajalcem, ki tvorijo osnovo odnosov in 

obveznosti v organizaciji (Rousseau in Schalk 2000), kar se ujema tudi s trditvijo Mihaličeve 

(2007), ki pojasnjuje, da je psihološka pogodba nujna za uspešnost in učinkovitost nastalega 

poslovnega razmerja med zaposlenim in organizacijo, saj v psihološki pogodbi zaposleni in 

organizacija sporazumno dosežeta dogovor o načinu opravljanja dela, možnosti strokovnega 

in osebnega razvoja, o izobraževanju, o usposabljanju in pridobivanju kompetenc, o 

napredovanju, o delovnem okolju, o načinu komuniciranja, o spoštljivih medsebojnih odnosih 

do vseh zaposlenih ipd. 

Po mnenju Kahna (1990) vplivajo na stopnjo zavzetosti dejavniki: psihološki pomen, ki se 

nanaša na značilnosti dela, psihološka zmožnost, ki se nanaša na prepričanje zaposlenega, da 

razpolaga z ustreznimi psihološkimi in fizičnimi viri in psihološka varnost, ki se nanaša na 

socialni sistem organizacije, podporo med sodelavci in organizacijske normative. Tudi 

Boštjančičeva (2014) gleda na zavzetost skozi psihološki vidik, kot pozitivno stanje 

posameznika z vidika znanja, čustev in vedenja, ki je usmerjeno v organizacijske cilje, kar 

pomeni, da zaposleni mislijo, čutijo in ravnajo skladno z organizacijskimi cilji brez prisile, 

ker v resnici zaupajo organizaciji. V tem oziru zavzetost pomeni višjo, čustveno stopnjo 

navezanosti kot zgolj zadovoljstvo. 

Xu in Cooper Thomas (2011) navajata avtorje Bakker in Demerouti (2007) ter Hallberg in 

Schaufeli (2006), ki omenjajo naslednje dejavnike zavzetosti: 

 narava dela: zaposleni morajo delo dojemati kot ustvarjalno in vznemirljivo. Zaposleni 

morajo tudi čutiti, da je delo, ki ga opravljajo, pomembno za njih in za druge. Narava dela 

je osrednji dejavnik, ki ga praktiki in akademiki izpostavljajo v povezavi z zavzetostjo 

zaposlenih, 

 smiselnost in jasnost namena dela: zaposleni morajo biti prepričani, da je delo, ki ga 

opravljajo pomembno ter da ga opravljajo za jasen namen. Zaposleni morajo biti ponosni 
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na delo, ki ga opravljajo ter čutiti, da njihovo delo prispeva k spremembi. Organizacija 

mora jasno pokazati, kako določeno delo vpliva na uspeh organizacije, 

 priložnost za razvoj: zaposleni morajo imeti možnost za razvoj kariere, osebnostno rast in 

usposabljanje. Za uspešno opravljanje dela morajo razpolagati z ustreznimi znanji, delo 

mora biti prilagojeno njihovim sposobnostim, pri tem pa morajo imeti priložnosti za 

pridobitev novih znanj. Ta razvoj morajo spodbujati managerji in organizacija ter 

poskrbeti za mehanizme razvoja zaposlenih, ko so le-ti tega potrebni, 

 priznanje in nagrada: zaposleni se morajo pri delu čutiti cenjene s strani organizacije in 

zaposlenih. Plača je za nekatere pomembna, vendar bolj kot na zavzetost vpliva na 

nezavzetost, 

 odnosi med zaposlenimi: pri vplivu na zavzetost so zelo pomembni odnosi med 

zaposlenimi, še posebej odnos vodja–zaposleni. Razmerja morajo biti vzajemna, za njih si 

je treba vzeti čas in prisluhniti eden drugemu. To se lahko doseže z nagrajevanjem in 

zaupanjem, tako da dovoljujemo večjo avtonomijo zaposlenih. Zaposleni želijo biti 

cenjeni kot osebe, organizacijska kultura pa mora to zagotoviti, 

 komunikacija: zaposleni so lahko pri delu zavzeti, če dobro razumejo organizacijske 

vrednote in cilje. Zaposleni morajo biti dobro obveščeni o tem kaj se dogaja v podjetju. 

Zagotoviti je treba dvosmerno komunikacijo med zaposlenimi in nadrejenimi, pri čemer 

ne sme biti strahu pred posledicami informiranja po hierarhiji navzgor. Posvetovanje z 

zaposlenimi v procesih odločanja pripomore k občutku, da so upoštevana tudi njihova 

mnenja. 

 navdihujoče vodstvo: vodje in managerji, ki vzbujajo zaupanje v zaposlenih in jim dajejo 

avtonomijo zelo vplivajo na zavzetost. Managerji morajo biti vidno predani organizaciji in 

pokazati pristno odgovornost do zaposlenih in širše skupnosti, še zlasti z vidika njihovega 

dobrega počutja. Managerji morajo biti v svojih presojah in dolžnostih iskreni, pošteni in 

korektni ter krepiti občutek vključenosti in vrednosti zaposlenih. 

4.2.2 Vodje in zavzetost zaposlenih 

Večkrat smo že omenili, da so zaposleni ključnega pomena za vsako organizacijo. Nikakor pa 

ne smemo zanemariti pomena vodij, ki so seveda tudi zaposleni. O vplivu stila vodenja na 

vedenje zaposlenih je bilo že veliko napisanega, saj velja, da naj bi vplival na vsakega 

zaposlenega. Naloga vodij je, da vzpostavijo in vzdržujejo zaupanje v organizacijo na podlagi 

svoje kredibilnosti, integritete in lastnega zgleda, kajti vse preveč je primerov kjer so ravnanja 

vodij več kot zaskrbljujoča. Takšen način vedenja in delovanja vodij močno vpliva na 

zaupanje zaposlenih in njihovo zavzetost ter posledično na stanje v celotni družbi. V Kadisu 

(2016) menijo, da ljudje, ki napredujejo na mesto vodje, so na to pozicijo pogosto postavljeni 

predvsem na podlagi dobrih rezultatov/dosežkov pri delu, vodstvene veščine pa morajo še 

razviti. Napredovanje je velika sprememba za novega vodjo in zaposlene. Veselja in 

samozavesti ob napredovanju pa je hitro konec, če se posameznik na novo vlogo ne pripravi. 
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Strokovnjaki se strinjajo, da je sprememba identitete odločilna pri procesu napredovanja, zato 

je ključno, da novi vodja prevzame identiteto vodje in ponotranji mišljenje, da vodenje 

pomeni dosegati cilje s pomočjo zaposlenih. Kot ugotavljajo Dimovski, Penger in Peterlin 

(2009), sposobnost vodenja ni nekaj kar si zaposleni avtomatično pridobi z opravljeno 

diplomo, vodenje je mnogo več, zato je v sodobnih organizacijah pomembno, da vodje 

prepoznajo in izkoristijo znanje in zmožnosti vsakega zaposlenega ter znajo s pravimi pristopi 

motivirati zaposlene za spremembe. 

Podobno razmišlja Lobnikar (2016) saj pravi, da so v vsaki organizaciji najpomembnejši 

ljudje, ki so v njej zaposleni, saj je z vidika vodenja zelo pomembno, da zaposleni natančno 

vedo, kaj se od njih pričakuje, da so vnaprej postavljena merila, s katerimi merimo njihovo 

uspešnost, ter da sproti dobivajo povratne informacije, kako dobri so pri svojem delu. Poleg 

tega morajo biti vodje dostopni, ker pomenijo glavni vir informacij, morajo znati dobro 

poslušati, in biti v medsebojni komunikaciji spoštljivi. Zahteven in spoštljiv vodja, ki zna 

poskrbeti za opolnomočenje zaposlenih, ki jih vodi, bo zelo verjetno ocenjen kot dober in 

uspešen vodja. 

Gruban (2005) meni, da bi pri uveljavljanju modela zavzetosti morali vodje zelo spremeniti 

svojo tradicionalno miselnost in slog vodenja ter se odpovedati mnogim uveljavljenim 

zapovedim vodenja, zlasti tistim povezanim z načinom odločanja, saj so se prisiljeni v veliko 

večji meri posvetovati z zaposlenimi že v fazi artikulacije poslovnih strategij ali programov 

organizacijskih sprememb in nadaljuje, da zavzetost ni – kar menijo mnogi vodje – nekaj 

samo po sebi umevnega, ampak je del vsakodnevnih navad in prakse vodenja. S tem, ko 

izmerimo zavzetost v točno določeni sredini, lahko izdelamo konkreten razvojni načrt za 

posamezne vodje in jim na sistematičen način pomagamo ustvariti okolje, v katerem se bo 

indeks zavzetosti nagnil v pravo smer in jih podprl pri doseganju zastavljenih rezultatov. Prav 

tako je tudi Gruban (2005) med dejavnike zavzetosti na prvo mesto postavil vodje saj 

zagovarja rek, da se ljudje zaposlujejo zaradi odličnih podjetij, odhajajo pa zaradi slabih vodij 

in nadaljuje, da najbolj talentirani v ekonomiji znanja pri iskanju zaposlitve iščejo 

delodajalce, ki ponujajo najboljše ugodnosti, najvišje plače ali priložnost za osebni razvoj, sta 

njihova kasnejša delovna uspešnost in čas, v katerem so pripravljeni maksimalno zavzeto 

delati ali sploh ostali v podjetju, predvsem odvisna od odnosov z vodji. Povprečnost vodenja 

gre z roko v roki s povprečno zavzetostjo zaposlenih. Kar zaposleni čutijo do svojega dela in 

organizacije kot celote, je tisto, kar čutijo do svojega vodje. Na podlagi razmišljanj in 

ugotovitev Grubana pa se lahko navežemo na Seijts in Crima (2006), ki napotke za vodje za 

zagotavljanje zavzetosti zaposlenih združujeta v deset C-jev: 

 Connect (povezati) – vodja mora zaposlenemu pokazati, da ga ceni kot osebo in da ceni 

njegovo delo. Zavzetost zaposlenih je rezultat odnosa zaposlenih s svojim vodjem. 
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 Career (kariera) – vodja mora zaposlenemu zagotoviti delovne izzive in projekte z 

možnostjo kariernega napredka. Pri tem ga mora spodbujati, mu zaupati in mu zagotoviti 

potrebno znanje ter vire. 

 Clarity (jasnost) – vodje morajo jasno predstaviti vizijo podjetja in njene cilje. Zaposleni 

želijo vedeti, kakšna bo pri tem njihova vloga, koliko bodo prispevali in kakšen je način 

uresničitve. 

 Convwy (prenos) – dober vodja vpelje delovne procese in postopke, ob pomoči katerih se 

zaposleni lažje soočajo z vsakodnevnimi nalogami in dosegajo želene rezultate. 

 Congratulate (čestitati) – vsako delo zaposlenega mora biti vidno, pohvaljeno in 

nagrajeno s strani nadrejenega. 

 Contribute (prispevati) – zaposleni želijo vedeti, da vlaganje truda in časa v delo prispeva 

k skupnim ciljem organizacije. Vodja jih mora pripeljati do točke, kjer sami spoznajo in 

občutijo, kako in koliko prispevajo k organizaciji in k uresničevanju ciljev. 

 Control (nadzirati) – vodja mora dati zaposlenim priložnost sodelovanja v procesu 

sprejemanja pomembnih odločitev, kar na eni strani vzbudi stres pri zaposlenih, na drugi 

strani pa krepi zaupanje in kulturo. 

 Collaborate (sodelovati) – dobri vodje gradijo time, s katerimi ustvarjajo okolje zaupanja 

in medsebojnega sodelovanja. 

 Credibility (verodostojnost) – zaposleni želijo biti ponosni na svoje delo kot tudi na 

organizacijo. Naloga vodij je, da vzdržujejo ugled organizacije in prikazujejo visoke 

etične standarde. 

 Confidence (zaupati) – zaupanje zaposlenih si vodja pridobi tako, da sam živi vrednote, 

norme in etične standarde organizacije.  

Pri povzemanju  Gallupovega poročila o zavzetosti zaposlenih Bakovnikova (2013) izpostavi 

vlogo delavske participacije, čeprav jo Gallupovo poročilo (Gallup Group 2013) neposredno 

ne naslavlja, vendar je iz poročila razvidno, da je sodelovanje med vodji in zaposlenimi ter 

razumevanje in upoštevanje potreb zaposlenih osnova za izgradnjo in krepitev zavzetosti pri 

delu (Bakovnik 2013). 

S pomočjo teoretskih izhodišč različnih avtorjev in drugih strokovnjakov, opredelitev pomena 

zavzetosti, povezanosti organizacijskega vedenja in zavzetosti, dobrega počutja zaposlenih in 

ravnanja z njimi, se pridružujemo mnenjem številnih avtorjev strokovne literature, ki 

ugotavljajo, kako pomembna je vloga vodij in kako veliko lahko naredijo pri uvajanju 

koncepta zavzetosti, saj lahko z osebnim zgledom, delavnostjo, strokovnostjo, lastno 

zavzetostjo, korektnim in pravičnim odnosom za seboj potegnejo zaposlene, da jim sledijo z 

enakimi vrednotami in zaključimo z mislijo Lobnikarja (2016), ki ugotavlja, da je vodenje 

vedno ključ do uspeha ali do težav. Šele potem sledijo vedenjske značilnosti zaposlenih. 
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4.2.3 Merjenje zavzetosti zaposlenih 

Proučevanje, ugotavljanje in merjenje zavzetosti zaposlenih je pomembno zaradi ugotavljanja 

kakovosti zaposlenih v organizaciji, saj je to lahko pomemben indikator razvoja, uspešnosti in 

obstoja organizacije na trgu, Vse več organizacij uporablja za ocenjevanje zavzetosti 

zaposlenih anketne vprašalnike. 

V literaturi smo zasledili več merskih instrumentov, na podlagi katerih je mogoče meriti 

delovno zavzetost. Schaufeli idr. (2001) so razvili vprašalnik s sedemstopenjsko lestvico za 

merjenje posameznikovega počutja na delovnem mestu, in sicer na podlagi zagnanosti, 

predanosti in vpetosti. 

V svojem vprašalniku merjenja zavzetosti zaposlenih The Institute for Employment Studies 

(IES) uporablja 12 vprašanj, ki se nanašajo na različna področja delovanja zaposlenega npr. 

pripadnost, identifikacija z vrednotami organizacije, motivacija in podobno. Zaposleni v 

vprašalniku označijo svojo stopnjo strinjanja z vsako trditvijo na lestvici od 1 do 5 

(Robertson-Smith in Markwick 2009).  

Eden izmed najpogosteje uporabljenih in najbolj znanih vprašalnikov za merjenje zavzetosti 

zaposlenih je zagotovo GWA (Gallup Workplace Audit), oziroma Gallup's Q12. Vprašalnik 

temelji na dvanajstih vprašanjih, ki jim je dokazana neposredna povezava z uspešnostjo 

organizacije. Gallup je prišel do teh dvanajstih vprašanj na podlagi večletnih intervjujev, ki so 

vsebovali na tisoče udeležencev v večini panog v več državah. Ko je Gallup leta 1990 

dokončno oblikoval ustreznih dvanajst vprašanj, je do leta 2013 v raziskavi sodelovalo že več 

kot 25 milijonov zaposlenih v 189 različnih državah (Gallup Group 2013, 14). 

Gallupov inštitut je na podlagi raziskav med drugim, ugotovil tudi to, da je tudi vrstni red 

dvanajstih vprašanj pomemben, kajti predstavlja štiri stopnje v hierarhiji, skozi katere se 

zaposleni pomika na poti do zavzetosti. Vprašanji ena in dve predstavljata osnovne potrebe 

zaposlenih, vprašanja od tri do šest predstavljajo motivacijo zaposlenih, vprašanja od sedem 

do deset se nanašajo na pripadnost zaposlenih, vprašanji enajst in dvanajst pa predstavljata 

rast zaposlenih. Slabi rezultati v določeni kategoriji omogočajo managementu sprejemanje 

ustreznih ukrepov za izboljšanje stanja (Gallup Group 2013). Na sliki 2 je prikazana uvrstitev 

posameznega vprašanja v določeno kategorijo. 

Po zadnjih podatkih, je do leta 2016 v raziskavi sodelovalo že več kot 30 milijonov 

zaposlenih po celem svetu, zaposlenih v različnih gospodarskih panogah. Po Gallupu 87 % 

zaposlenih po svetu ni zavzetih. V mnogih podjetjih se tega še vedno ne zavedajo (Gallup 

Group 2016). Prav tako Gallupove raziskave odkrivajo, da nizka raven zavzetosti delavcev po 

vsem svetu še naprej zavira dobiček in gospodarsko produktivnost ter kakovost življenja v 

večjem delu sveta (Gallup Group 2013). 
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Na podlagi omenjenega vprašalnika je Gallup identificiral faktorje, ki določajo, ali so 

zaposleni zavzeti, nezavzeti ali aktivno nezavzeti. Raziskava, oziroma visoki rezultati so 

močno povezani z visoko učinkovitostjo zaposlenih in obratno. Dvanajst vprašanj predstavlja 

štiri stopnje v hierarhiji, skozi katere gre zaposleni na poti do zavzetosti. Vprašanji 1 in 2 

predstavljata osnovne potrebe zaposlenih, vprašanja od 3 do 6 predstavljajo motivacijo 

zaposlenih, vprašanja od 7 do 10 se nanašajo na pripadnost zaposlenih, vprašanji 11 in 12 pa 

predstavljata rast zaposlenih. 

 

Slika 2: Piramida zavzetosti zaposlenih 

Vir: prirejeno po Gallup Group 2013. 

Vse več organizacij uporablja anketne vprašalnike za ocenjevanje zavzetosti zaposlenih in 

ugotavljanje povezav med zavzetostjo zaposlenih, zadovoljstvom zaposlenih in poslovnimi 

rezultati. Vprašalnike so razvile same ali pa s pomočjo svetovalnih agencij in strokovnjakov s 

področja komuniciranja in kadrovskega managementa. Vprašanja velikokrat vključijo v 

raziskavo zadovoljstva zaposlenih. Rezultati raziskav omogočajo vodstvom in kadrovskim 

službam v organizacijah, da se odločajo, katere dejavnike zavzetosti je treba okrepiti in na 

kakšen način. 

V delu naše raziskave smo zaradi vsesplošne prepoznavnosti prevzeli del vprašanj iz nabora 

vprašanj Q12.  

4.3 Opredelitev hipotez 

Na podlagi teoretičnih opredelitev pridobivanja novih zaposlenih, izbiranja novih zaposlenih, 

opolnomočenja in zavzetosti zaposlenih, smo oblikovali naslednje hipoteze, ki jih bomo v 

okviru analize preverili: 

Hipoteza 1: Osebna zavzetost je statistično značilno in pozitivno povezana s pripravljenostjo 

dejavno sodelovati pri pridobivanju novih zaposlenih z deficitarnimi znanji. 
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Hipotezo bomo testirali s pomočjo korelacijske analize in s pomočjo linearne regresije. 

Hipoteza 2: Zavzeti zaposleni so v primerjavi z nezavzetimi in aktivno nezavzetimi bolj 

pripravljeni sodelovati pri pridobivanju novih zaposlenih. 

Hipotezo bomo testirali s pomočjo testa ANOVA ali analizo variance, izračunali opisne 

statistike (povprečje, standardni odklon, standardna napaka, interval zaupanja, minimum, 

maksimum) pripravljenosti za sodelovanje glede na skupine zavzetosti, opravili Tukey test in 

post hoc Games-Howell test. 

Hipoteza 3: Zaposleni bi vključevanje v proces pridobivanja novih zaposlenih z deficitarnimi 

znanji razumeli kot proces opolnomočenja. 

Hipotezo bomo testirali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom in linearno regresijo. 

Hipoteza 4: Pri zaposlenih, ki ne izvajajo vodstvenih nalog, bi bilo vključevanje v izbiro 

novih zaposlenih v višji meri razumljeno kot proces opolnomočenja kot pri zaposlenih z 

vodstvenimi nalogami. 

Hipotezo bomo testirali s t-testom, linearno regresijo in analizo regresijskih koeficientov. 
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5  OBRAVNAVANO PODJETJE IN ORGANIZIRANOST KADROVSKE SLUŽBE  

Obravnavano IT podjetje sodi med večja IT podjetja v Sloveniji. Že pred združitvijo treh 

manjših podjetij, je skupina igrala eno vodilnih vlog na področju informacijskih tehnologij, po 

združitvi pa se je obravnavano podjetje preoblikovalo v kapitalsko močno združenje 

ekspertnega znanja in izkušenj svojih predhodnic. To podjetje smo izbrali zato, ker ima 

dejansko težave s pridobivanjem deficitarnih kadrov, ki jih bomo, na podlagi analize stanja, 

analize objav delovnih mest in analize odhodov sodelavcev, opredelili v nadaljevanju. V tem 

IT podjetju sem zaposlena in vodstvo podjetja mi je omogočilo, da opravim raziskavo v 

podjetju. 

5.1 Analiza stanja 

S hitrim razvojem določenih podrejenih področij v informacijski tehnologiji se je na trgu dela 

pojavila deficitarnost posameznih profilov, kar pomeni, da je na trgu dela več prostih 

delovnih mest kot ljudi z ustreznimi znanji za zasedbo teh delovnih mest. Obravnavano 

podjetje ima že leta težave pri zaposlovanju razvojnih inženirjev na področju različnih 

tehnologij, certificiranih sistemskih inženirjev, načrtovalcev informacijskih sistemov in vodij 

IT projektov in analitikov na IT področju. Enako je pokazala analiza objav prostih delovnih 

mest, ki so jo naredili v obravnavanem podjetju in jo predstavljamo v naslednjih 

podpoglavjih. Navedeni deficitarni kadri so natančno prikazani v poglavju 5.1.3 Opredelitev 

področij oz. profilov, kjer nastopajo deficitarni kadri. 

5.1.1 Analiza objav 

Analiza objav za prosta delovna mesta zajema pregled vseh objavljenih prostih delovnih mest 

v dnevnem časopisju, na spletnih portalih za posredovanje zaposlitev, na spletni strani 

podjetja, na družabnih omrežjih LinkedIn in Facebook, v tehnoloških skupnostih ipd. ter 

pregled števila prijavljenih kandidatov in podatek o tem ali je bil na objavljeno delovno mesto 

izbran kandidat. Zajeti so podatki za leta od 2007 do 2013 in za obdobje od 1. januarja do 30. 

septembra 2014. Iz analize smo izvzeli 75 zaposlitev, ker so le-ti zaposleni predhodno delali 

za podjetje preko študentskega servisa oz. so bili štipendisti. V preglednici 3 so prikazane 

objave prostih delovnih mest po letih. 

Analiza objav prostih delovnih mest je pokazala, da je podjetje v obdobju od 1. januarja 2007 

do 30. septembra 2014 razpisovalo prosta delovna mesta za različna področja svojega 

delovanja, vendar je pri tem treba upoštevati, da se ni objavljalo prostih delovnih mest za vsa 

področja delovanja podjetja, ker za to ni bilo potreb. Pri raziskavi spodbujanja zaposlenih za 

njihovo vključevanje v proces pridobivanja deficitarnih kadrov je treba to dejstvo upoštevati.  
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Preglednica 3: Objave prostih delovnih mest po letih 

Leto Število objav Število prijav Število zaposlitev 

2007 68 759 43 

2008 30 348 26 

2009 9 11 8 

2010 13 331 11 

2011 7 128 4 

2012 7 38 3 

2013 13 287 4 

2014* 7 92 5 

*Podatki za leto 2014 so vključeni do konca septembra 

Vir: Kadrovska evidenca podjetja 2014. 

5.1.2 Analiza odhodov 

Analiza odhodov zajema pregled odhodov iz podjetja v obdobju od 1. januarja 2007 do 

vključno 30. septembra 2014. Iz analize smo izvzeli odhode zaposlenih, ki so bili štipendisti 

podjetja ali so za podjetje delali na začetku preko študentskega servisa ter se kasneje redno 

zaposlili v podjetju v obravnavanem obdobju. V preglednici 4 so prikazani odhodi zaposlenih 

iz podjetja po posameznih letih. 

Preglednica 4: Odhodi zaposlenih po letih 

Leto Število odhodov 

2007 35 

2008 37 

2009 41 

2010 48 

2011 46 

2012 42 

2013 21 

2014 14 

Vir: Kadrovska evidenca podjetja 2014. 

5.1.3 Opredelitev področij oz. profilov, kjer nastopajo deficitarni kadri 

Obe analizi, tako analiza objav prostih delovnih mest kot tudi analiza odhodov, sta pokazali, 

da je podjetje v raziskovanem obdobju objavljalo veliko število različnih delovnih mest in 

prav tako, da je podjetje zapustilo veliko število zaposlenih, in da je možno na osnovi teh 

podatkov definirati deficitarna delovna mesta oz. profile. V preglednici 5 so prikazani 

najpogostejši razpisi delovnih mest po posameznih letih. 
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Preglednica 5: Najpogostejši razpisi delovnih mest 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Razvojni inženir 17 10  6  4  2  3  6  4 

Sistemski inženir  6  6  0  4  1   0  1  1 

Načrtov. inform. sistem.  4  1  1  2  2  1  1  1 

Vodja projektov 12  1  1  0  0  0  2  1 

Analitik  7  2  0  1  0  0  0  0 

Uvajalec inform. rešitev  6  3  0  0  1  0  0  0 

Svetovalec  4  1  0  1  0  2  2  0 

Asistent  0  3  1  0  0  0  0   0 

Vir: Kadrovska evidenca podjetja 2014. 

V preglednici 6 so predstavljeni najpogostejši odhodi zaposlenih po posameznih delovnih 

mestih in letih od 2007 do 2014. 

Preglednica 6: Najpogostejši odhodi zaposlenih po delovnih mestih 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Razvojni inženir 13 9 14 9 17 3 7 4 

Sistemski inženir 3 2 4 5 5 10 3 2 

Načrtov. inform. sistem. 1 1 6 1 3 1 1 2 

Vodja projektov 3 4 1 5 2 4 3 1 

Analitik 3 4 1 5 0 1 0 1 

Uvajalec inform. rešitev 1 2 4 0 1 1 0 0 

Svetovalec 3 1 4 3 1 2 1 1 

Asistent 0 1 1 0 1 2 0 0 

Pomočnik izvrš. direkt. 2 0 0 1 1 0 0 0 

Aplikativni inženir 0 0 0 7 5 2 2 0 

Prodajni inženir 0 0 0 3 2 0 0 1 

Vodja produkta 0 0 0 0 0 1 0 0 

Vir: Kadrovska evidenca podjetja 2014. 

Iz obeh preglednic je razvidno, da so se najpogosteje pojavljala delovna mesta razvojni 

inženir, sistemski inženir, načrtovalec informacijskih sistemov in vodja projektov, in sicer 

tako na strani povpraševanja oz. razpisov in na strani odhodov iz podjetja. Sledijo jim  

analitik, uvajalec informacijskih rešitev in svetovalec. Pri zadnjih lahko vidimo, da jih je 

odšlo iz podjetja več, kot pa jih je podjetje razpisalo, iz česar lahko sklepamo, da se je potreba 

po tovrstnih zaposlenih zmanjšala.  

Tem delovnim mestom pa sledi asistent. V tabeli razpisov se pojavi v letu 2008 in 2009, v 

tabeli odhodov pa poleg 2008 in 2009 še v letih 2011 in 2012, v vsakem letu po en odhod, 

razen v letu 2012, ko podjetje zapustita dva zaposlena. 
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Iz obeh tabel in navedenega lahko sklepamo, da so deficitarna delovna mesta v raziskovanem 

podjetju razvojni inženir, sistemski inženir in načrtovalec informacijskih sistemov, kajti ta se 

najpogosteje pojavljajo v vseh obravnavanih letih na strani potreb podjetja po določenih 

profilih kot na strani odhodov iz podjetja. Obravnavano podjetje pridobivanje deficitarnih 

kadrov rešuje med drugim tudi tako, da zaposluje tujce. V preteklosti so veliko deficitarnih 

kadrov zaposlili iz držav jugovzhodne regije, predvsem iz držav pretekle skupne države in 

tudi na ta način reševali problem pridobivanja deficitarnih kadrov. Postopek zaposlovanja je 

bil dolgotrajen zaradi obvezne objave prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje in 

čakanja ali se bo na objavo prijavil slovenski državljan, ki izpolnjuje navedene pogoje za 

delovno mesto, ureditve statusa bivanja in ostalih dokumentov. V primeru, da se ni javil 

kandidat iz Slovenije, se je postopek nadaljeval s pridobitvijo delovnega dovoljenja za 

zaposlitev tujca iz tretjih držav. Kasneje, z začetkom gospodarske krize, so v obravnavanem 

podjetju zaposlovali sodelavce iz Evropske unije, predvsem iz Portugalske, Španije in Italije. 

Tu postopek ni bil tako zapleten in dolgotrajen. Izkušnje z zaposlovanjem tujcev niso bile 

najboljše, saj so večinoma odšli iz podjetja v roku enega leta ali najkasneje dveh, praviloma v 

severne države Evropske unije (Obravnavano podjetje 2014). V zadnjem obdobju pa 

sodelujejo predvsem z deficitarnimi kadri iz vzhodne Evrope. 

5.2 Vodstvo 

V vodstvo podjetja organizacijsko sodi uprava in izvršni direktorji. Vodstvo sestavlja 

dvočlanska uprava in pet izvršnih direktorjev poslovnih področij z jasno opredeljenimi 

zadolžitvami. Za podporo delovanju poslovnih področij bodo delovale podporne službe, 

kamor sodi tudi kadrovska služba in bodo svoje storitve nudile na ravni cele skupine. 

5.3 Kadrovska služba 

Kadrovska služba organizacijsko sodi v vodstvo družbe. V kadrovski službi so zaposlene tri 

osebe, in sicer: direktor službe, samostojni kadrovik in referentka. Kadrovska služba opravlja 

naloge, povezane s pridobivanjem in izbiranjem novih zaposlenih, organizira in nadzira 

njihovo izobraževanje, spremlja napredovanje zaposlenih, izvaja plačno politiko ter 

ocenjevalni sistem. Naloga službe je, da bi z nenehnim osebnim razvojem vsakega 

posameznika ter harmoničnim usklajevanjem posameznikove vizije z vizijo, potrebami in cilji 

podjetja, spodbudila ves neizkoriščeni potencial zaposlenih. Zaveda se, da je pomembno, da 

bodo znali dobre nove zaposlene ne le pridobiti, ampak tudi obdržati z ustreznim razvojem 

kariere, z zanimivim delom, z ustvarjanjem ugodnega delovnega vzdušja in primernim 

nagrajevanjem. 



59 

5.3.1 Kadrovska strategija v obravnavanem podjetju 

V obravnavanem podjetju, načrtujejo novo zaposlovanje v skladu s strategijo podjetja za 

doseganje ciljev poslovne politike. Pri tem upoštevajo načelo racionalnosti, kar pomeni, da 

najprej preverijo možnosti iskanja kadrov znotraj podjetja in šele nato zaposlujejo iz zunanjih 

virov. Vodstvo podjetja pa odloča o sprejemu načrta novega zaposlovanja in o izbiri novih 

zaposlenih za najzahtevnejše funkcije. Načrtovanje zaposlovanja v podjetju je usmerjeno 

tako, da spodbuja kakovostno letno načrtovanje zaposlitev, ki je osnova za zaposlovanje, 

mobilnost, razporejanje ter racionalizacijo števila zaposlenih. Podjetje spodbuja tudi 

zaposlovanje za nedoločen čas s poskusnim delom ter zaposlovanje pripravnikov, dosedanjih 

študentov in štipendistov. 

Za pridobivanje novih zaposlenih, se podjetje poleg klasičnih načinov, med drugim poslužuje 

tudi sodelovanja z različnimi šolami, fakultetami, obiski kariernih sejmov, kadrovskih 

dogodkov, ki jih organizirajo fakultete in študentske organizacije, zaposlitvenih sejmov, ki jih 

organizirajo agencije za zaposlovanje in druge organizacije ipd. Kandidate pridobi na ta 

način, da jim omogoči opravljanje strokovne prakse, delo preko študentskega servisa in 

možnosti kasnejše redne zaposlitve. Zelo uspešna metoda za pridobivanje novih zaposlenih je 

obisk raznih zaposlitvenih in kariernih sejmov, ki so lahko splošni, lahko pa so osredotočeni 

na posamezne poklicne profile, npr. sejem na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter na 

Fakulteti za elektrotehniko. V podjetju organizirajo tudi dneve odprtih vrat za dijake in 

študente, kjer predstavijo usmeritev in delovanje podjetja, projekte, na katerih delajo, in 

tehnologije, s katerimi razvijajo. Obiskujejo tudi tehnične fakultete, kjer predstavijo podjetje 

in privabljajo študente za študentsko delo in opravljanje prakse v podjetju. Včasih pridobijo 

kandidata celo s pristojne službe zavoda za zaposlovanje.  

Metoda, ki je zelo uspešna v obravnavanem podjetju, je metoda »dobrega glasu« od ust do 

ust. Npr. študentje, ki so že zaposleni v podjetju preko študentskega servisa, povedo svojim 

kolegom, kje delajo, da se v podjetju dobro počutijo, da imajo možnost delati z 

najsodobnejšimi tehnologijami, da imajo možnost izobraževanja in dostop do strokovne 

literature in da plačilo ni slabo; na ta način pridobijo kar nekaj študentov, ki pa jim kasneje 

nudijo tudi možnost redne zaposlitve. Vendar vse navedeno in klasični načini pridobivanja 

novih zaposlenih niso dovolj, da bi zadostili vsem potrebam po deficitarnih kadrih v 

obravnavanem podjetju. 

5.3.2 Postopek zaposlovanja v obravnavanem podjetju 

V podjetju se v skladu z usmeritvijo vodstva glede zaposlovanja, najprej odločajo za interno 

iskanje zaposlenih. Tako objavijo potrebo po zaposlenih za nova in izpraznjena delovna mesta 

na internih spletnih straneh in elektronski oglasni deski podjetja. Če na interno objavo ne 

dobijo ustreznih kandidatov, se odločijo za objavo v zunanjem viru. Zelo pomemben vir 
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pridobivanja ustreznih kandidatov pa je objava v specializiranih revijah, na zaposlitvenih 

portalih in družabnih omrežjih kot sta LinkedIn in Facebook. 

V obravnavanem podjetju s postopkom pridobivanja novih zaposlenih začnejo, ko nastane 

dejanska potreba po novih zaposlenih (npr. povečan obseg poslovanja, fluktuacija). Zahtevo 

za sprožitev potrebe po novih zaposlenih, sproži član uprave, izvršni direktor, direktor ali 

vodja programa po elektronski pošti ali osebno v kadrovsko službo. Zahteva mora vsebovati: 

naziv delovnega mesta, število novih zaposlitev, vrsto delovnega razmerja, zahtevano 

formalno izobrazbo, posebne zahteve za delovno mesto kot so opravljeni certifikati, ostala 

dodatna znanja in veščine ter zahtevane izkušnje. Kadrovska služba najprej opravi pregled 

možnih kandidatov iz obstoječe baze kandidatov za zaposlitev. Preveri, če morebiti med 

neizbranimi kandidati iz prejšnjih razpisov, obstajajo ustrezni kandidati. Če ni ustreznih 

kandidatov, se odloči za objavo prostega delovnega mesta. Novo objavo prostega delovnega 

mesta predhodno zabeleži v aplikaciji eHRM: Pridobivanje novih zaposlenih, kjer jo potrdi 

izvršni direktor poslovnega področja in uprava. Določi se mesto objave (spletna stran 

podjetja, mediji, družabna omrežja LinkedIn, Facebook, spletne strani Slo-tech, spletni 

zaposlitveni portali Mojedelo.com, Moja zaposlitev ipd.), način prijave in podrobne pogoje za 

zasedbo delovnega mesta (zahtevana formalna izobrazba, specialna znanja, tehnični 

certifikati, zahtevane izkušnje ipd.). S tem dosežejo, da se bodo na objavo prostega delovnega 

mesta prijavili kandidati, ki bodo vsaj v grobem ustrezali zahtevanim pogojem. Če v objavi 

navedejo samo delovno mesto npr. razvojni inženir in zahtevano izobrazbo diplomirani 

inženir računalništva in informatike, se bo verjetno prijavilo veliko število kandidatov, za 

katere se bo v postopku izbire ugotovilo, da nimajo ustreznih izkušenj in interesov, kar utegne 

podaljšati postopek izbire in povečati stroške. Z objavo prostega delovnega mesta se začne 

postopek privabljanja in izbiranja novih kandidatov in prejemanje prijav.  

Vse prispele prijave kandidatov kadrovska služba evidentira v aplikacijo eHRM: Pridobivanje 

novih zaposlenih. Kandidati pošiljajo v podjetje svoje pisne prijave po klasični ali elektronski 

pošti. Prijave vsebujejo toliko podatkov, kot so jih z objavo zahtevali, lahko pa kandidat 

navede tudi več podatkov, ki pridejo v poštev pri izbirnem postopku. Tako kandidati priložijo 

pisni prijavi na delovno mesto tudi svoj življenjepis, razna priporočila in certifikate. 

Življenjepis je strnjen pregled življenjske poti, zelo pomemben pa je predvsem pregled 

izobrazbene, delovne poti, projektno delo in vloge v timu. Pisnim prijavam morajo kandidati 

priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. V prijavi kandidat navede temeljne 

podatke o svoji delovni zgodovini, ugotoviti pa je tudi mogoče, kako se prosilec pisno izraža 

in kako zna razporediti in uporabljati informacije. Na osnovi prijave se ustvari prvi vtis o 

kandidatu, zato je zelo pomembno, kako je prijava napisana; da je urejena, pregledna, 

strukturirana, besedilo brez napak, da so podatki točni, obseg pa omejen na največ dve strani. 

V naslednjem koraku kadrovska služba opravi prvo izbiranje kandidatov glede na 

izpolnjevanje osnovnih zahtev razpisa. Vse prispele prijave razvrstijo glede na ključna merila, 

pri čemer običajno že odpade določen del kandidatov (npr. kandidati, ki nimajo ustrezne 



61 

izobrazbe, izkušenj, certifikatov ipd.), te kandidate v tej fazi pisno obvestijo o odločitvi in se 

jim zahvalijo za sodelovanje. Certifikati imajo v IT podjetju poseben pomen, zato v tem 

podjetju certifikate, vsebinsko in smiselno delijo na štiri področja; sistemski, razvojni, 

prodajni ter ostali certifikati in potrdila. Opravljajo se v pooblaščenih izobraževalnih in 

izpitnih centrih. Podjetje se za pridobivanje poslov, med drugim, javlja na javne razpise, kjer 

je eden izmed razpisnih pogojev tudi posedovanje različnih aktualnih certifikatov. Iz tega 

vidika so za obravnavano podjetje tako pomembni, da so del izbirnega postopka, saj si 

potencialni kandidati s posedovanjem certifikatov povečajo zaposlitvene možnosti. V 

kadrovski službi razvrstijo prijave in izberejo kandidate v ožji izbor na podlagi sistemizacije 

in opisa dela v delokrogu in posebnih zahtev za zasedbo delovnega mesta. 

Prijave na razpis, ki ustrezajo osnovnim zahtevam razpisa posreduje kadrovska služba v 

pregled nosilcu zahtevka za zaposlitev novih zaposlenih. Nosilec zahtevka za nove zaposlene 

in kadrovska služba skupaj pregledata prijave, ki izpolnjujejo pogoje in izmed njih izbereta 

kandidate za ožji izbor. Izbira v ožji izbor poteka tako, da se navedbe v prijavi primerja z 

zahtevami, navedenimi v opisu delovnega mesta, prošnje pa razdeli v tri kategorije: 

morebitne, mejne in neprimerne. Nato se primerne kandidate povabi na zaposlitveni intervju.  

Kadrovska služba kandidatom, ki se niso uvrstili v ožji izbor pošlje obvestilo o izbiri. 

Kandidate, ki bi morebiti prišli v poštev v prihodnosti za kakšno drugo delovno mesto pa 

pokliče in jih prosi za pisno potrditev, da jih lahko obdrži v bazi kandidatov in jim tudi pošlje 

obvestilo o izbiri za delovno mesto, na katerega so se prijavili. Kandidate iz ožjega izbora 

kadrovska služba povabi na zaposlitveni intervju. Intervju s kandidati opravi vodja oddelka, v 

sodelovanju s kadrovskim strokovnjakom. Med pogovorom kandidata osebno spoznajo, s 

pogovorom ugotovijo, zakaj se je odločil kandidirati za konkretno delovno mesto, kakšen 

temperament oziroma značaj ima, kakšna so njegova stališča do dela, kakšne želje ima, 

kakšne cilje v karieri si je postavil. Postopek intervjuja zajema pripravo, izvedbo in analizo. 

Priprava intervjuja se nanaša predvsem na voditelja intervjuja, ki si jasno zastavi cilj 

intervjuja in pripravi vprašanja. Izvedba prvega intervjuja se začne s prihodom kandidata v 

podjetje, voditelj intervjuja predstavi podjetje, položaj, ugled ter cilje in vizijo, večje dosežke 

in mejnike v delovanju podjetja, nato sledi še podrobnejša predstavitev delovnega mesta in 

oddelka, v katerem se nahaja prosto delovno mesto. Začetni namen je sprostitev kandidata, 

šele nato sledijo podrobnejša vprašanja voditelja intervjuja. V podjetju uporabljajo dve obliki 

izvedbe intervjuja. Krajši intervju poteka samo s kadrovskim strokovnjakom, daljša oblika 

intervjuja pa je predvidena predvsem za tista delovna mesta, za katera so zahtevana bolj 

specifična znanja in je poleg kadrovskega strokovnjaka prisoten še vodja oddelka, vodja 

razvoja, direktor operacij ali izvršni direktor. 

Zelo pomembno pri vodenju intervjuja je, da si izvajalci intervjuja ne ustvarijo mnenja na 

podlagi površnega vtisa o kandidatu. Intervju mora biti sistematično voden in načrtovan, 

kandidatovo preteklost pa je treba proučiti kronološko, od njegove prve do zadnje zaposlitve, 
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z večjim poudarkom na zadnjih. O kandidatovih sposobnostih lahko sklepamo samo na 

podlagi dejstev in podatkov. O kandidatovih delovnih navadah lahko sklepamo samo iz 

dejstev, kot npr. navajenost na delo v mladosti, delo preko študentskega servisa v času študija, 

delo preko polnega delovnega časa, uspešen zaključek šolanja ob delu ipd. Najbolj prikladen 

način, da izvemo, kako se bo kandidat obnašal v prihodnosti, je, da raziščemo njegovo 

preteklost. Voditelj intervjuja mora vsako področje podrobno obdelati, preden preide na drugo 

področje, saj je bistveno, da ne izpusti nobene pomembne informacije, zato si vnaprej pripravi 

shemo vprašanj, ki jih mora zastaviti na posameznem področju.  

S kandidati se praviloma opravi več intervjujev, na katerih so različni udeleženci – vodja 

oddelka, vodja razvoja, direktor operacij, izvršni direktor in kadrovska služba, odvisno od 

zahtevnosti prostega delovnega mesta. 

Kandidati, ki uspešno zaključijo vse razgovore, se uvrstijo v najožji izbor. Kandidate iz 

najožjega izbora v skladu z odobritvijo člana uprave, izvršnega direktorja, direktorja ali vodje 

programa, povabijo na testiranje. Testiranje in analizo rezultatov izvede strokovna zunanja 

organizacija. Na osnovi interpretacije rezultatov testiranja najustreznejšega kandidata oz. 

kandidate povabijo na zaključni intervju z izvršnim direktorjem, članom uprave ali 

predsednikom uprave, kjer se dokončno opredeli delovne naloge in formalnosti glede določil 

pogodbe o zaposlitvi in nastopu delovnega razmerja. Kandidatom, ki so bili v posameznih 

fazah izbiranja izločeni kot neustrezni, se pošlje obvestilo o izbiri. Za izbranega kandidata v 

kadrovski službi pripravijo sklep o izbiri in napotnico za predhodni zdravstveni pregled. Ob 

vročitvi sklepa kandidata seznanijo, katero dokumentacijo mora dostaviti ob zaposlitvi, 

zavarovanja, v katera se lahko vključi, in druge bonitete. Takoj, ko prejmejo vse zahtevane 

podatke, pripravijo pogodbo o zaposlitvi in jo posredujejo kandidatu v pregled oz. podpis. Za 

novo izbranega zaposlenega v aplikaciji eHRM: Delovno okolje pripravijo zahtevek za 

pripravo delovnega okolja. Ob nastopu delovnega razmerja novega zaposlenega sprejme 

njegov vodja in kadrovski strokovnjak. Po predstavitvi podjetja in ureditvi formalnosti se 

novega zaposlenega predstavi mentorju in ostalim zaposlenim in se ga pospremi do njegovega 

delovnega mesta, kjer začne z uvajanjem. Vsak novi zaposleni ima poskusno dobo, dodeli se 

mu tudi mentorja za uvajalno obdobje. Pomembno je, da kandidat, ki ga zaposlijo, zares ve, 

kakšno delo ga čaka. Zato je zelo priporočljivo, da si delovno mesto ogleda še pred dokončno 

odločitvijo za zaposlitev v podjetju in se seznani z zaposlenimi. V aplikaciji eHRM 

Pridobivanje novih zaposlenih se s prihodom novega zaposlenega formalno zaključi razpis. 
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6 OPIS UPORABLJENE METODE, INSTRUMENTARIJA IN VZORCA 

Kot smo podrobneje predstavili v prvem poglavju magistrske naloge, je osnovna ideja, ki jo 

želimo analizirati v magistrski nalogi, da je treba zaposlene vključevati tudi v procese 

pridobivanja deficitarnih oz. ključnih kadrov. Pri tem je njihova zavzetost za delo na splošno 

in posebej zavzetost za dejavnosti na področju pridobivanja novih zaposlenih dejavnik, ki 

pomembno vpliva na kakovost procesa pridobivanja novih zaposlenih.  

6.1 Metode, tehnike in instrumenti raziskovanja 

V teoretičnem delu smo povzeli relevantno literaturo z analiziranega področja, ter predstavili 

dosedanje ugotovitve domačih in tujih avtorjev, ki se nanašajo na proces pridobivanja novih 

zaposlenih. Teoretičnemu delu sledi empirično raziskovalni del, ki temelji na raziskavi, v 

katero so bili vključeni vsi zaposleni v podjetju. Empirični del raziskave je tako temeljil na 

neeksperimentalnem kvantitativnem raziskovanju, kot metodo za zbiranje podatkov pa smo 

uporabili vprašalnik. Anketiranci so odgovarjali na postavljene trditve, ki smo jih zbirali na 

podlagi petstopenjske Likertove lestvice. Strinjanje s posamezno trditvijo so torej anketiranci 

ocenjevali na lestvici od 1 do pet, kjer 1 pomeni, da se s trditvijo povsem ne strinjajo, 5 pa 

pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 

Zbrane podatke smo obdelali s pomočjo ustreznega licenčnega programa za statistično 

obdelavo podatkov IBM SPSS Statistics. V okviru analize smo najprej izvedli opisne 

statistike povprečje in standardni odklon za vse trditve, izračunali Cronbach alfa, če bi 

posamezne trditve odstranili. V nadaljevanju smo izvedli korelacijsko analizo, z njo smo 

ugotavljali, ali so spremenljivke povezane z demografskimi in zaposlitvenimi dejavniki, 

izvedli smo tudi analizo primerjave povprečij dveh skupin (t-test) ter linearno regresijo, 

analizo pri preverjanju vpliva neodvisne spremenljivke na odvisno ter testirali postavljene 

hipoteze. 

Za oblikovanje učinkovite metode je ključnega pomena analiza sedanjega stanja in s tem:  

 identifikacija deficitarnih kadrov oz. profilov v podjetju in 

 analiza pripravljenosti zaposlenih za sodelovanje pri pridobivanju novih zaposlenih - tj. 

njihova osebna zavzetost. 

6.2 Priprava vprašalnika  

Vprašalnik »Sodelovanje zaposlenih pri pridobivanju deficitarnih kadrov« je sestavljen iz 

štirih vsebinskih sklopov: pripravljenost za sodelovanje v procesu pridobivanja novih 

zaposlenih z deficitarnimi znanji, ki opisuje vpetost zaposlenega v postopek pridobivanja 

novih zaposlenih v podjetju, zavzetost zaposlenih, ki se navezuje na dejavnosti in delo v 

podjetju, opolnomočenje, ki se navezuje na izkušnje med delom in socialno-demografska 
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vprašanja. Vsak posamezen sklop vprašanj je spremenljivka, ki je bodisi odvisna ali 

neodvisna, glede na hipoteze, ki smo jih postavili in testirali.  

Spremenljivko pripravljenost za sodelovanje v procesu pridobivanja novih zaposlenih z 

deficitarnimi znanji, smo merili z osmimi trditvami, ki opisujejo vpetost zaposlenega v 

postopek pridobivanja novih zaposlenih oz. njegovo pripravljenost za sodelovanje pri 

pridobivanju novih zaposlenih. Te trditve so: 

 Iskanje primernih kandidatov za službo v našem podjetju je izključno naloga kadrovske 

službe, ne pa tudi drugih zaposlenih. 

 Dobro bi bilo, če bi zaposleni lahko predlagali nove zaposlene. 

 Z veseljem bi pomagal/a pri iskanju in izboru primernih kadrov za naše podjetje. 

 Ni mi vseeno, kakšne zaposlene zaposluje podjetje. 

 Z veseljem bi priporočil/a zaposlitev v našem podjetju znancem, prijateljem ali kolegom 

iz fakultete. 

 Zaposlitev v našem podjetju sem pripravljen/a promovirati na raznih dogodkih, sejmih, 

seminarjih ipd. 

 Kadrovski službi v podjetju, kjer sem zaposlen/a sem že predlagal/a, da opravi 

zaposlitveni razgovor s kolegom, znancem ipd., oz. sem kadrovski službi posredoval/a 

njegov CV, življenjepis ali drug kontakt. 

 Ljudi s specifičnimi znanji lahko na trgu najdejo le tisti, ki imajo takšna znanja, zato je 

smiselno, da se za takšna znanja kot kanal pridobivanja in izbora uporabi zaposlene v 

podjetju. 

Spremenljivko stopnje osebne zavzetosti, ki se navezujejo na dejavnosti in delo v podjetju, 

smo merili z naslednjimi enajstimi trditvami: 

 Pri delu vem, kaj se od mene pričakuje. 

 Na voljo imam vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo. 

 Pri delu imam priložnost početi tisto, v čemer sem najboljši. 

 V zadnjih sedmih dneh sem bil pohvaljen/a za svoje delo in moji dosežki so bili 

prepoznani. 

 Moj vodja me upošteva kot osebo. 

 Zame nekdo skrbi načrtno in skrbi za moj razvoj. 

 Moje mnenje šteje in se upošteva. 

 V poslanstvu podjetja se odraža, kako pomembno je moje delo. 

 Moji kolegi v oddelku so iskreno zavzeti za dobro in kakovostno delo. 

 Moj najboljši prijatelj je moj sodelavec. 

 V zadnjih šestih mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem napredku. 

Spremenljivko opolnomočenje, ki se navezuje na izkušnje med delom, smo merili z 

naslednjimi trditvami: 
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 Pri svojem delu doživljam uspehe. 

 Kar naredim je neustrezno. 

 Rezultati mojega dela kažejo, da sem usposobljen/a. 

 Opazujem zaposlene, ki imajo podobne delovne naloge. 

 Pri svojem delu imam vzornika. 

 Pozoren sem na to, kaj drugi naredijo narobe. 

 Dobivam veliko kakovostnih povratnih informacij. 

 Zaposleni komentirajo moje delo. 

 Nadrejeni mi povedo, kaj menijo o mojem delu. 

 Svoje delo rad/a opravljam in se ob njem dobro počutim. 

 Izogibam se nalogam, ki se mi zdijo stresne. 

 Pri delu se počutim sproščeno/ega. 

Kot zadnja spremenljivka so socialno-demografski kazalci: spol, starost, naziv delovnega 

mesta, čas trajanja zaposlitve v podjetju in izobrazba. Na podlagi opredelitve delovnih mest 

smo anketirance razvrstili na vodstvene in nevodstvene zaposlene v skladu z internimi akti 

obravnavanega podjetja glede na tip delovnega mesta. 

6.3 Izbira vzorca  

V obravnavanem podjetju, je skupaj 220 zaposlenih. Od tega je 68 žensk, kar predstavlja 

30,9 % in 152 moških, kar predstavlja 69 %. Zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe je 67 ali 

30,5 %, zaposlenih s VI. stopnjo izobrazbe je 42 oz. 19,1 %, zaposlenih s VII. stopnjo 

izobrazbe oz. 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe je 94 oziroma 42,7 %, kar predstavlja najvišji 

delež glede na našo razvrstitev. Zaposlenih z VIII. in IX. stopnjo izobrazbe je 17, kar 

predstavlja 7,7 %. 

Povprečna starost zaposlenih je 42 let, najstarejši zaposleni ima 63 let, najmlajši pa 22 let. V 

podjetju so v povprečju zaposleni 11,1 leta. 

Anketiranje je potekalo po elektronski pošti. Vsem 220 zaposlenim v raziskovanem podjetju 

smo preko službenih elektronskih naslovov poslali povezavo na spletni vprašalnik, ki je bil 

postavljen na spletni strani 1ka s prošnjo za sodelovanje v raziskavi. Orodje za spletne ankete 

1ka je hkrati tudi platforma (gostitelj), kjer je mogoče spletno anketo brezplačno izvesti. 

V spremnem pismu smo zaposlene seznanili z namenom in cilji raziskave in jih prosili, da 

odgovorijo na zastavljena vprašanja oz. se opredelijo do posameznih trditev. Anketirancem je 

zagotovljena anonimnost in zaupnost njihovih odgovorov, saj so rezultati predstavljeni samo 

v zbirni obliki. Vprašalnik, ki je bil uporabljen v raziskavi, je dodan v prilogi magistrske 

naloge. Anketiranje smo izvedli z dovoljenjem in odobritvijo uprave. 
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6.4 Izvedba raziskave 

Anketiranje je potekalo od 18. novembra do 2. decembra 2014. Po elektronski pošti smo 

anketirance nekaj dni pred predvidenim zaključkom anketiranja ponovno zaprosili, da 

izpolnijo vprašalnik in se zahvalili za sodelovanje.  

V končno analizo je bilo zajetih 134 izpolnjenih vprašalnikov oziroma 57,5 % od skupno 220 

zaposlenih, ki so prejeli vabilo k izpolnjevanju vprašalnika in predstavljajo populacijo 

raziskave. Na sliki 3 je prikazano število izpolnjenih vprašalnikov po dnevih. 

 

Slika 3: Število izpolnjenih vprašalnikov po dnevih  

6.4.1 Demografski podatki - spol 

V nadaljevanju bomo predstavili demografske podatke anketirancev, začeli bomo s spolom. 

Pri izpolnjevanju vprašalnika je sodelovalo 44 žensk, kar predstavlja 32,8 %, in 90 moških, 

kar predstavlja 67,2 %. Glede na spolno strukturo zaposlenih v obravnavanem podjetju je 

takšna struktura pričakovana.  

Odziv zaposlenih za 1,9 odstotne točke odstopa od zaposlitvene strukture po spolu, kar 

pomeni, da je anketo izpolnilo 1,9 odstotnih točk več žensk, oziroma 1,9 odstotnih točk manj 

moških kot je razmerje glede na celotno zaposlitveno strukturo podjetja. Slika 4 prikazuje 

spolno strukturo anketirancev v raziskovanem podjetju. 
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Slika 4: Spolna struktura anketirancev 

6.4.2 Demografski podatki - izobrazba 

Med 134 anketiranci je največ takšnih z univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo tj. 46, kar 

predstavlja 34 % anketirancev. Večje število, tj. 32 anketirancev ima srednješolsko izobrazbo, 

kar predstavlja 24 %. Sledijo anketiranci, ki imajo višjo šolo, anketo jih je izpolnilo 21, kar 

predstavlja 16 %. Nadaljujemo s zaposlenimi, ki imajo visoko strokovno izobrazbo, le-teh je v 

anketi sodelovalo 20, kar predstavlja 15 % vseh anketirancev. V anketi je sodelovalo najmanj 

zaposlenih s specializacijo, magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, tj. skupno 11 %, 

kar lahko pripisujemo tudi dejstvu, da je v podjetju od skupnega števila zaposlenih le 17 

sodelavcev, ki imajo specializacijo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti, kar predstavlja 

le 7,7 % vseh zaposlenih. Slika 5 predstavlja izobrazbeno strukturo anketirancev. 

 

Slika 5: Izobrazbena struktura anketirancev 
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6.4.3 Demografski podatki – starost 

Povprečna starost anketirancev znaša 40,3 let s standardnim odklonom 8,9 leta. Glede na to, 

da je povprečna starost vseh zaposlenih v podjetju 42 let, odziv anketirancev glede na 

povprečno starost vseh zaposlenih odstopa za 1,7 let navzdol. Menimo, da na stopnjo 

zavzetosti zaposlenih vpliva tudi njihova starost, zato smo anketirance prosili tudi za ta 

podatek. Ker je histogram starosti normalno porazdeljen, so izračunani parametri, povprečje 

in odklon, veljavni. Slika 6 prikazuje histogram starosti. 

 

Slika 6: Histogram starosti 

6.4.4 Demografski podatki - čas trajanja zaposlitve v podjetju 

V nekaterih znanstvenih člankih je mogoče zaznati, da lahko na stopnjo zavzetosti zaposlenih 

vplivajo tudi delovne izkušnje v podjetju, oziroma število let zaposlitve v podjetju, več let v 

podjetju naj bi pomenilo večjo zavzetost, zato smo v vprašalnik vključili tudi vprašanje o času 

zaposlitve v podjetju. 

Kot je bilo ugotovljeno že prej, je povprečno število let zaposlenih v podjetju 11,1. Povprečni 

čas trajanja zaposlitve anketirancev v podjetju pa znaša 9,7 leta s standardnim odklonom 5,8 

leta. Statistična porazdelitev je daleč od normalne. Slika 7 prikazuje histogram časa zaposlitve 

v podjetju v letih. 
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Slika 7: Histogram časa trajanja zaposlitve v podjetju  

6.4.5 Demografski podatki – vodstvene naloge 

Nekateri avtorji, kot sta Xu in Cooper Thomas (2011), stopnjo zavzetosti zaposlenih 

povezujejo tudi z delovnim mestom; zaposlenih na vodilnih in vodstvenih položajih naj bi bili 

pri svojem delu bolj zavzeti, smo v anketni vprašalnik vključili tudi to vprašanje. 

Med anketiranimi je 19 % zaposlenih z vodstvenimi nalogami, kar dobro odraža strukturo 

delovnih mest v raziskovanem podjetju, kajti od skupnega števila 220 zaposlenih je 38 

zaposlenih, ki opravlja vodstvene in vodilne naloge, kar predstavlja 17 % vseh zaposlenih. 

Med delovna mesta, ki vključujejo vodstvene delovne naloge, smo v skladu z internimi akti, 

vključili zaposlene, ki zasedajo naslednja delovna mesta: predsednik uprave, član uprave, 

izvršni direktor, pomočnik izvršnega direktorja, direktor upravljanja poslovnih odnosov in 

storitev IT, direktor, pomočnik direktorja, projektni vodja, vodja programa in vodja razvojne 

skupine. Slika 8 predstavlja razrez anketirancev po delovnem mestu glede na vodstvene in 

vodilne naloge ter preostale naloge. 

 

Slika 8: Delovno mesto – vodstvene naloge 
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7 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE 

Poleg prikaza povprečij za posamezne sklope trditev bomo najprej prikazali rezultate testa 

zanesljivosti in konsistentnosti (Cronbach alfa test). 

Koeficient Cronbach alfa (Oman 2010) je bil razvit kot mera notranje konsistentnosti sklopa 

trditev z enako mersko lestvico (običajno Likertovo lestvico). Na splošno je najbolj poznan 

kot indeks zanesljivosti zato smo ga uporabili tudi v naših raziskavah. 

7.1 Opisne statistike in izračun zanesljivosti vsebinskih sklopov 

Koeficient Cronbach alfa (Oman 2010) vsebuje dve dimenziji: 

 Notranja konsistentnost (angl. internal consistency) opisuje, v kolikšni meri posamezna 

trditev v sklopu vseh trditev meri isti konstrukt ali koncept in je hkrati povezana z vsemi 

vključenimi trditvami. Z drugimi besedami gre za povprečno povezanost vseh trditev v 

sklopu. Notranja konsistentnost se nanaša na vprašanje, kako dobro/zanesljivo vsaka 

posamezna trditev meri isti latentni konstrukt. 

 Ocena zanesljivosti (angl. reliability estimate) nam pove količino merske napake, ki jo 

naredimo z oblikovanjem konstrukta iz sklopa trditev. Z drugimi besedami gre za 

povezanost konstrukta samega s sabo. Posledično je pri višji oceni zanesljivosti delež 

merske napake nižji. Ocena zanesljivosti se nanaša na vprašanje, kako dober/zanesljiv za 

merjenje je konstrukt, oblikovan iz sklopa. 

Vrednost Cronbach alfe se giblje na intervalu od 0 do 1. Višje vrednosti pomenijo boljšo 

zanesljivost merskega konstrukta. V družboslovju je zaželena vrednost nad 0,6. Merska 

lestvica Pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih vsebuje 

osem trditev, merska lestvica Zavzetost za delo vsebuje enajst trditev, merska lestvica 

Opolnomočenje vsebuje dvanajst trditev. Vrednost 0,6 vse tri merske lestvice presegajo - 

najnižjo vrednost ima lestvica Pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih v podjetju z vrednostjo 0,605, najvišjo vrednost pa Zavzetost za delo z vrednostjo 

0,818. Lestvica Opolnomočenje ima vrednost 0,700, kar pomeni, da vse lestvice ustrezajo 

zaželeni vrednosti nad 0,6. Preglednica 7 prikazuje zanesljivost merskih lestvic. 

Preglednica 7: Zanesljivost merskih lestvic 

Merska lestvica 

Cronbachov 

koeficient α Število trditev 

Pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih 

0,605 8 

Zavzetost za delo 0,818 11 

Opolnomočenje  0,700 12 
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V naslednjih poglavjih so prikazane opisne statistike povprečje in standardni odklon za vse 

trditve, dodali pa smo tudi vrednost Cronbach α, kakršna bi bila, če bi trditev odstranili iz 

lestvice. V primeru, da je ta vrednost večja od vrednosti Cronbach α za celotno mersko 

lestvico, bi bilo treba razmisliti o odstranitvi tega indikatorja iz merskega konstrukta.  

Pred izračunom Cronbachovega koeficienta smo trditve, ki so obrnjene (označeni z zvezdico), 

rekodirali tako, da imajo vse vrednosti enak pomen v merski lestvici, oz. da najvišja vrednost 

5 pomeni najvišjo vpetost zaposlenega v kadrovski proces. 

7.2 Pripravljenost za sodelovanje v postopku zaposlovanja 

Merska lestvica Pripravljenost za sodelovanje v postopku zaposlovanja je sestavljena iz 8 

trditev. Vse trditve pripomorejo h konsistentnosti merske lestvice, saj z izbrisom ene izmed 

njih ne bi dosegli višje vrednosti Cronbach α. 

Anketiranci so se v povprečju najbolj strinjali s trditvijo Ni mi vseeno, kakšne sodelavce 

zaposluje podjetje, saj je povprečna vrednost odgovorov 4,86, standardni odklon je 0,391, 

Cronbach α, če koeficient odstranimo je 0,591. Anketiranci se najmanj strinjajo s trditvijo 

Iskanje primernih kandidatov za službo v našem podjetju je izključno naloga kadrovske službe 

ne pa tudi drugih zaposlenih, kjer je povprečna vrednost odgovorov 2,01, standardni odklon 

je 1,004, Cronbach α, če koeficient odstranimo je 0,605. Preglednica 8 prikazuje statistike 

indikatorjev pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih. 

Anketiranci so si najbolj enotni pri trditvi Ni mi vseeno, kakšne sodelavce zaposluje podjetje, 

kar se odraža v nizkem standardnem odklonu z vrednostjo 0,391. Kar 87,3 % se jih s trditvijo 

močno strinja. Prav nihče ni izrazil nestrinjanja, zgolj 1,5 % vprašanih pa je odgovorilo 

nevtralno, torej »deloma se strinjam, deloma se ne strinjam«. 

Za trditev Bilo bi dobro, če bi zaposleni lahko predlagali nove sodelavce, meni kar 85,8 % 

vprašanih, da »bi bilo dobro«. S trditvijo se jih strinja 50 %, močno strinja 35,8 %. Nevtralno 

jih je odgovorilo 12,7 %, preostalih 1,5 % se s trditvijo ne strinja. 

S trditvijo Ljudi s specifičnimi znanji lahko na trgu najdejo le tisti, ki imajo takšna znanja, 

zato je smiselno, da se za takšna znanja kot kanal pridobivanja in izbora uporabi zaposlene v 

podjetju soglaša 80,6 % anketirancev, od tega se jih 52,2 % strinja, 28,4 % pa močno strinja, 

nevtralnih pa je bilo 15,0 % vprašanih, 3 % se jih s trditvijo ne strinja, povsem ne strinja pa se 

1,4 % anketirancev. 

Več kot polovica, tj. 51 % vprašanih se s trditvijo Z veseljem bi pomagal/a pri iskanju in 

izboru primernih kadrov za naše podjetje strinja ali pa zelo strinja. Pri tej trditvi lahko 

opazimo nekoliko večji delež nevtralnih odgovorov, ki znaša 26 %, le 3 % vprašanih pa je 

izrazilo popolno nestrinjanje. 



72 

Preglednica 8: Statistike trditev pripravljenost za sodelovanje v postopku zaposlovanja  

 

Povprečje 

Stan. 

odklon 

Cronbach α, 

če indikator 

odstranimo 

Ni mi vseeno, kakšne sodelavce zaposluje podjetje. 4,86 0,391 0,591 

Bilo bi dobro, če bi zaposleni lahko predlagali nove 

sodelavce. 

4,20 0,713 0,598 

Ljudi s specifičnimi znanji lahko na trgu najdejo le tisti, ki 

imajo takšna znanja, zato je smiselno, da se za takšna znanja 

kot kanal pridobivanja in izbora uporabijo za zaposlene v 

podjetju. 

4,04 0,793 0,588 

Z veseljem bi pomagal/a pri iskanju in izboru primernih 

kadrov za naše podjetje. 

3,87 0,802 0,557 

Z veseljem bi priporočil zaposlitev v našem podjetju 

znancem, prijateljem ali kolegom s fakultete. 

3,52 0,940 0,525 

Zaposlitev v našem podjetju sem pripravljen promovirati na 

raznih dogodkih, sejmih, seminarjih ipd. 

3,27 1,084 0,505 

Kadrovski službi v podjetju, kjer sem sem zaposlen/a, sem že 

predlagal/a, da opravi zaposlitveni razgovor s kolegom, 

znancem ipd., oz. sem kadrovski službi posredoval/a njegov 

CV, življenjepis ali drug kontakt. 

2,81 1,528 0,596 

Iskanje primernih kandidatov za službo v našem podjetju je 

izključno naloga kadrovske službe ne pa tudi drugih 

zaposlenih. * 

2,01 1,004 0,603 

Cronbach α za celotno mersko lestvico 0,605 

 

S trditvijo Z veseljem bi priporočil zaposlitev v našem podjetju znancem, prijateljem ali 

kolegom s fakultete se strinja 53 % vprašanih. Ponovno je nekoliko večji delež, ki znaša 

34,3 %, takšnih, ki so odgovorili nevtralno, 12,6 % se s trditvijo ne strinja (10,4 %) ali 

povsem ne strinja (2,2 %). 

Največji delež vprašanih, ki znaša 34,3 %, je pri trditvi Zaposlitev v našem podjetju sem 

pripravljen promovirati na raznih dogodkih, sejmih, seminarjih ipd. odgovorilo nevtralno. S 

trditvijo se močno strinja 13,4 %, 29,1 % pa se z njo strinja. Negativnih je bilo 23,2 % 

odgovorov. 

Pri trditvi Kadrovski službi v podjetju, kjer sem zaposlen/a, sem že predlagal/a, da opravi 

zaposlitveni razgovor s kolegom, znancem ipd., oz. sem kadrovski službi posredoval/a njegov 

CV, življenjepis ali drug kontakt je skupno 41 % vprašanih odgovor podalo na pozitivni strani 

lestvice, 46,3 % pa na negativni strani lestvice. Preostalih 12,7 % vprašanih je odgovorilo 

nevtralno. 

Skupno 73,1 % anketirancev se ne strinja (37,3 %) ali sploh ne strinja (35,8 %), s trditvijo 

Iskanje primernih kandidatov za službo v našem podjetju je izključno naloga kadrovske 

službe, ne pa tudi drugih zaposlenih. Le 3 % sodelujočih se s to trditvijo strinja. 
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V nadaljevanju smo sešteli število točk pri vseh osmih trditvah za vsakega anketiranca in 

seštevek delili s številom indikatorjev. Tako smo za vsakega anketiranca dobili povprečno 

vrednost pripravljenosti za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih. Ker en 

indikator (označen z zvezdico) meri konstrukt v obratni smeri, smo ga pred izračunom nove 

spremenljivke rekodirali tako, da vsi indikatorji kažejo v isto smer, kjer 5 pomeni pozitivno 

pripravljenost za sodelovanje.  

Nastala je nova spremenljivka pripravljenost za sodelovanje v kadrovskem procesu s 

povprečno vrednostjo 3,82 in standardnim odklonom 0,493. Spremenljivka je približno 

normalno razporejena, saj sta koeficienta sploščenosti in asimetričnosti blizu 0, z 

minimumom 2,25 in maksimumom 5. V preglednici 9 so predstavljene opisne statistike 

pripravljenosti za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih. 

Preglednica 9: Opisne statistike pripravljenosti za sodelovanje v postopku 

pridobivanja novih zaposlenih 

N Povprečje Stan. odklon Asimetričnost Sploščenost Minimum Maksimum 

134 3,82 0,493 -0,265 0,129 2,25 5 

 

Spodnji histogram prikazuje povprečno vrednost odgovorov za spremenljivko pripravljenost 

za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih za vseh 134 vprašanih. 

V nadaljevanju je na sliki 9 prikazan histogram spremenljivke pripravljenost za sodelovanje v 

postopku pridobivanja novih zaposlenih.  

 

Slika 9: Histogram pripravljenosti za sodelovanje v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih 
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Za novo pridobljeno spremenljivko, ki bo v nadaljevanju nastopala kot odvisna 

spremenljivka, smo preverili še korelacijo z demografskimi in zaposlitvenimi podatki. V 

primeru binarne spremenljivke spola in naziva delovnega mesta smo uporabili t-test. Izkaže 

se, da je test statistično značilen (p = 0,001) samo pri spremenljivki naziv delovnega mesta, 

kar pa predvidevamo tudi v hipotezi H2. Preostale spremenljivke niso povezane s 

pripravljenostjo za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih. V preglednici 10 je 

prikazan t-test spremenljivke pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih glede na spol in naziv delovnega mesta. 

Preglednica 10: T-test spremenljivke pripravljenost za sodelovanje v postopku 

pridobivanja novih zaposlenih glede na spol in naziv delovnega mesta 

 

 

N Povp. 

Stan. 

odklon 

Stan. napaka 

povprečja 

Razlika med 

povprečjema t 

Spol Moški 90 3,86 0,48 0,05 0,12 

(p = 0,199) 

1,29 

Ženski 44 3,74 0,51 0,08 

Delovno 

mesto 

Vodstvene naloge 26 4,10 0,48 0,09 0,35 

(p = 0,001) 

3,36 

Ostali 108 3,75 0,47 0,05 

 

Z novo pridobljeno spremenljivko, ki bo v nadaljevanju nastopala kot odvisna spremenljivka, 

smo preverili tudi korelacijo med starostjo, čas trajanja zaposlitve v podjetju in izobrazbo. 

Ugotovili smo, da ni statistično značilne povezave, kar pomeni, da starost, čas trajanja 

zaposlitve v podjetju in izobrazba ne vplivajo na pripravljenost za sodelovanje v kadrovskem 

procesu. 

V preglednici 11 je prikazana korelacijska tabela demografskih in zaposlitvenih spremenljivk 

s spremenljivko pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih. 

Preglednica 11: Korelacijska tabela demografskih in zaposlitvenih spremenljivk s 

spremenljivko pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja 

novih zaposlenih 

 Pripravljenost za sodelovanje v postopku 

pridobivanja novih zaposlenih 

Starost Pearsonov koeficient korelacije 0,030 

p (2-stranski) 0,746 

N 117 

Čas trajanja 

zaposlitve v 

podjetju 

Pearsonov koeficient korelacije -0,029 

p (2-stranski) 0,750 

N 123 

Izobrazba Pearsonov koeficient korelacije 0,138 

p (2-stranski) 0,122 

N 127 
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7.3 Opolnomočenje 

Ocenjevalna lestvica temelji na lestvici samoučinkovitosti, ki jo je razvila Frlečeva (2005). 

Kot navaja Bandura (1997, v Čot 2004), gre pri samoučinkovitosti za to, da samoocena 

posameznikovih sposobnosti ni povsem odvisna od posameznikovih sposobnosti, ampak bolj 

od ocene, kaj posameznik zmore z različnimi sposobnostmi, ki jih poseduje. 

Pri ocenjevanju so anketiranci podali oceno stopnje pogostnosti na besedni lestvici: nikoli, 

redko, včasih, pogosto in vedno. Ocene smo pretvorili v vrednost od 1 do 5. Pred izračunom 

Cronbachovega koeficienta smo dva »obrnjena« indikatorja (označena z zvezdico), rekodirali 

tako, da najvišja vrednost 5 pomeni najboljše izkušnje med delom. 

Merska lestvica Opolnomočenje je sestavljena iz 12 trditev. Vse trditve pripomorejo h 

konsistentnosti merske lestvice, saj z izbrisom ene izmed njih ne bi dosegli višje vrednosti 

Cronbach α.  

Anketiranci so se v povprečju najbolj strinjali s trditvijo Rezultati mojega dela kažejo, da sem 

usposobljen/a, saj je povprečna vrednost odgovorov 4,15, standardni odklon je 0,483, 

Cronbach α, če indikator odstranimo je 0,700. Anketiranci se najmanj strinjajo s trditvijo Kar 

naredim je neustrezno, kjer je povprečna vrednost odgovorov 1,81, standardni odklon ima 

vrednost 0,696, Cronbach α, če indikator odstranimo pa je 0,698. Preglednica 12 prikazuje 

statistike spremenljivk za mersko lestvico opolnomočenje. 

Preglednica 12: Statistike trditev za mersko lestvico opolnomočenje 

 

Povprečje 

Stan. 

odklon 

Cronbach α, 

če indikator 

odstranimo 

Rezultati mojega dela kažejo, da sem usposobljen/a. 4,15 0,483 0,700 

Svoje delo rad/a opravljam in se ob njem dobro počutim. 3,97 0,725 0,674 

Pri svojem delu doživljam uspehe. 3,78 0,633 0,673 

Opazujem sodelavce, ki imajo podobne delovne naloge. 3,65 0,903 0,678 

Pri delu se počutim sproščeno/ega. 3,46 0,791 0,678 

Pozoren sem na to, kaj drugi naredijo narobe. 3,37 0,938 0,692 

Sodelavci komentirajo moje delo. 3,34 0,786 0,675 

Dobivam veliko kakovostnih povratnih informacij. 3,24 0,894 0,663 

Pri svojem delu imam vzornika. 3,06 1,155 0,681 

Nadrejeni mi povedo, kaj menijo o mojem delu. 2,93 1,063 0,664 

Izogibam se nalogam, ki se mi zdijo stresne. * 1,99 0,973 0,700 

Kar naredim, je neustrezno. * 1,81 0,696 0,698 

Cronbach α za celotno mersko lestvico 0,700 

 

Pri trditvi Rezultati mojega dela kažejo, da sem usposobljen/a, ki je dosegla najvišje 

povprečje, je le en anketiranec odgovoril z redko, kar predstavlja vrednost 0,7 %. Večina je 
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odgovorila s pogosto, kar predstavlja 76,9 % in vedno, kar predstavlja 19,4 % vprašanih, 3 % 

vprašanih je odgovorilo včasih. 

Podobna razporeditev odgovorov se je pokazala pri trditvi Svoje delo rad/a opravljam in se ob 

njem dobro počutim, kjer je pogosto in vedno odgovorilo 78,4 % anketirancev, 18,7 % je 

odgovorilo včasih, 2,9 % pa redko. 

Za trditev Pri svojem delu vedno doživljam uspehe, je 9 % anketirancev odgovorilo vedno, 

večina, kar predstavlja 61,9 % je odgovorila pogosto, 26,9 % včasih in 2,2 % redko. 

Na trditev Opazujem sodelavce, ki imajo podobne naloge je 46,3 % vprašanih odgovorilo s 

pogosto, 14,9 % je odgovorilo vedno, 30,6 % včasih, 8,2 % pa redko ali nikoli. 

Na trditev Pri delu se počutim sproščeno/ega je 48,5 % vprašanih odgovorilo, da se pri delu 

vedno ali pogosto počuti sproščeno, 41,8 % se tako počuti včasih, redko ali nikoli pa 9,7 %. 

Pri trditvi Pozoren sem na to, kaj drugi naredijo narobe, je največ vprašanih odgovorilo s 

pogosto, kar predstavlja 41,1 % in včasih, kar predstavlja 32,8 %. Z vedno je odgovorilo 

8,2 %, preostali pa nikoli ali redko, kar predstavlja 17,9 %. 

Za trditev Sodelavci komentirajo moje delo, največ anketirancev meni, da sodelavci včasih 

komentirajo njegovo delo. Tako je odgovorilo 47 % vprašanih, 35,1 vprašanih je odgovorilo, 

da se to zgodi pogosto. Da se to zgodi redko ali nikoli, meni 11,9 % vprašanih, le 6 % 

vprašanih meni, da sodelavci vedno komentirajo njihovo delo. 

Na trditev Dobivam veliko kakovostnih povratnih informacij je 44 % odgovorilo z včasih, 

37,3 % je odgovorilo s pogosto ali z vedno, 18,7 % pa z redko ali z nikoli. 

Trditev Pri svojem delu imam vzornika ima najvišji standardni odklon, ki ima vrednost 1,155, 

saj so odgovori skoraj enakomerno razporejeni med redko (23,1 %), včasih (29,9 %) in 

pogosto (26,1 %). 9,7 % vprašanih je odgovorilo nikoli in 11,2 % vedno. 

Tudi pri trditvi Nadrejeni mi povedo, kaj menijo o mojem delu je razporeditev podobna kot pri 

trditvi Pri svojem delu imam vzornika, kajti najvišji delež, ki znaša 32,1 % je prejel odgovor 

včasih, najnižji delež pa vedno, kar predstavlja 4,5 %. 

Pri trditvi Izogibam se nalogam, ki se mi zdijo stresne je 36,6 % vprašanih odgovorilo z 

nikoli, 38,1 % to naredi včasih, 17,1 % redko in 8,2 % pogosto ali vedno.  

Največ vprašanih, kar predstavlja 59,7 %, je na trditev Kar naredim, je neustrezno odgovorilo 

z včasih, 31,3 % je odgovorilo z nikoli, le 9 % pa s pogosto in z vedno. 

Po tem, ko smo izračunali povprečje vseh odgovorov na lestvici opolnomočenje, je iz opisnih 

statistik in histograma razvidno, da je porazdelitev približno normalna. Povprečje vseh 
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anketirancev ima vrednost 3,595, s standardnim odklonom 0,413. V preglednici 13 so 

prikazane opisne statistike za opolnomočenje.  

Preglednica 13: Opisne statistike opolnomočenje 

N Povprečje Stan. odklon Asimetričnost Sploščenost Minimum Maksimum 

134 3,595 0,413 0,123 0,476 2,42 4,83 

 

Spodnji histogram prikazuje povprečno vrednost odgovorov za spremenljivko opolnomočenje 

za vseh 134 vprašanih. V nadaljevanju, je na sliki 10 prikazan histogram spremenljivke 

opolnomočenje.  

 

Slika 10: Histogram opolnomočenja 

Za novo pridobljeno spremenljivko, ki bo pri hipotezi 3 in 4 nastopala kot odvisna 

spremenljivka, smo preverili še korelacijo z demografskimi in zaposlitvenimi podatki. T-test 

in Pearsonov koeficient korelacije sta pokazala, da statistično značilne povezanosti med 

spremenljivkami ni. V preglednici 14 smo prikazali t-test spremenljivke opolnomočenje glede 

na spol in naziv delovnega mesta. 

Preglednica 14: T-test spremenljivke opolnomočenje glede na spol in naziv delovnega 

mesta 

 

 

N Povp. 

Stan. 

odklon 

Stan. napaka 

povprečja 

Razlika med 

povprečjema t 

Spol Moški 90 3,57 0,42 0,04 0,07 

(p = 0,380) 

-0,88 

Ženski 44 3,64 0,39 0,06 

Delovno 

mesto 

Vodstvene naloge 26 3,67 0,42 0,08 0,10 

(p = 0,286) 

1,07 

Ostali 108 3,58 0,41 0,04 
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Za novo pridobljeno spremenljivko, ki bo v nadaljevanju nastopala kot odvisna 

spremenljivka, smo preverili tudi korelacijo med starostjo, čas trajanja zaposlitve v podjetju in 

izobrazbo. Ugotovili smo, da ni statistično značilne povezave, kar pomeni, da starost, čas 

trajanja zaposlitve v podjetju in izobrazba ne vplivajo na opolnomočenje. V preglednici 15 je 

prikazana korelacijska tabela demografskih in zaposlitvenih spremenljivk s spremenljivko 

opolnomočenje. 

Preglednica 15: Korelacijska tabela demografskih in zaposlitvenih spremenljivk s 

spremenljivko opolnomočenje 

 Opolnomočenje 

Starost Pearsonov koeficient korelacije -0,114 

p (2-stranski) 0,22 

N 117 

Čas trajanja zaposlitve v podjetju Pearsonov koeficient korelacije -0,101 

p (2-stranski) 0,264 

N 123 

Izobrazba Pearsonov koeficient korelacije -0,093 

 p (2-stranski) 0,286 

N 134 

 

7.4 Zavzetost za delo 

Merska lestvica Zavzetost za delo je sestavljena iz 11 trditev. Vse trditve pripomorejo h 

konsistentnosti merske lestvice, saj z izbrisom enega izmed njih ne bi dosegli višje vrednosti 

Cronbach α 

Koeficient alfa za celotno lestvico zavzetost za delo je dober (0,818), vendar bi bil lahko še 

nekoliko boljši (0,840). Iz enotnega konstrukta bi lahko izpadla trditev Moj najboljši prijatelj 

je moj sodelavec. To pomeni, da zaposleni dela in prijateljstva ne doživljajo vzporedno. Ker 

je to lestvica, ki je preverjena na številnih podjetjih po svetu in jo Gallup uporablja že od leta 

1990, smo tudi mi uporabili večino trditev in je nismo bistveno spreminjali. V preglednici 16 

so prikazane statistike indikatorjev za mersko lestvico zavzetost za delo. 

Nihče med anketiranimi na prvo trditev Pri delu vem, kaj se od mene pričakuje ni odgovoril s 

sploh se ne strinjam. Negativno in neodločeno je odgovorilo 14,2 % vprašanih, ostali se 

strinjajo, kar predstavlja 51,5 % vprašanih in močno strinjajo, kar predstavlja 34,3 %. To 

vprašanje je doseglo najvišje povprečje v tem sklopu, ki znaša 4,18. 

Odgovori pri trditvi Moj vodja me upošteva kot osebo so prav tako močno polarizirani v 

pozitivno, saj je kar 78,3 % anketirancev odgovorilo pritrdilno. 17,2 % je neodločenih, 4,5 % 

pa meni, da trditev za njih ne drži.  
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75,4 % anketirancev meni, da so kolegi v oddelku iskreno zavzeti za dobro in kakovostno 

delo, 20,9 % je odgovorilo nevtralno 3,7 % pa negativno. 

Preglednica 16: Statistike spremenljivk za mersko lestvico zavzetost za delo 

 

Povprečje 

Stan. 

odklon 

Cronbach α, 

če indikator 

odstranimo 

Pri delu vem, kaj se od mene pričakuje. 4,18 0,724 0,807 

Moj vodja me upošteva kot osebo. 4,01 0,795 0,806 

Moji kolegi v oddelku so iskreno zavzeti za dobro in 

kakovostno delo. 

3,94 0,763 0,816 

Pri delu imam priložnost početi tisto, v čemer sem najboljši. 3,68 0,742 0,803 

Na voljo imam vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje 

delo. 

3,66 0,851 0,802 

Moje mnenje šteje in se upošteva. 3,51 0,891 0,788 

V poslanstvu podjetja se odraža, kako pomembno je moje delo. 2,97 1,04 0,789 

V zadnjih sedmih dneh sem bil pohvaljen za svoje delo in moji 

dosežki so bili prepoznani. 

2,72 1,212 0,789 

Zame nekdo skrbi načrtno in skrbi za moj razvoj. 2,49 1,088 0,784 

Moj najboljši prijatelj je moj sodelavec. 2,30 1,202 0,840 

V zadnjih 6 mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem 

napredku. 

2,13 1,261 0,804 

Cronbach α za celotno mersko lestvico 0,818 

 

Na četrto mesto glede na povprečje se je uvrstila trditev Pri delu imam priložnost početi tisto, 

v čemer sem najboljši. Še vedno nihče med vprašanimi ni odgovoril sploh se ne strinjam, se je 

pa nekoliko povečal delež nevtralnih odgovorov (35,1 %). S trditvijo se strinja 60,4 % 

vprašanih, 4,5 % pa ne. 

Pri trditvi Na voljo imam vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo je 68,6 % 

anketirancev odgovorilo pritrdilno, 18,7 % nevtralno in 12,7 % negativno.  

49,3 % anketirancev je odgovorilo, da se strinjajo s trditvijo Moje mnenje šteje in se upošteva. 

9 % se z njo močno strinja, 11,2 % se ne strinja in 2,2 % se sploh ne strinja. Preostalih 

28,4 % je odgovorilo nevtralno. 

Največ anketirancev, kar predstavlja 37,3 %, je na trditev V poslanstvu podjetja se odraža, 

kako pomembno je moje delo, odgovorilo nevtralno. Preostali so se v enakem deležu, tj. 

31,3 %, razporedili na pozitivni in negativni pol. 

21,6 % anketirancev se sploh ne strinja s trditvijo V zadnjih sedmih dneh sem bil pohvaljen za 

svoje delo in moji dosežki so bili prepoznani. 19,4 % vprašanih je odgovorilo negativno, 

27,6 % se s trditvijo strinja ali močno strinja, preostalih 31,3 % odgovorov je nevtralnih. 



80 

Le 1,5 % anketirancev se močno strinja s trditvijo Zame nekdo skrbi načrtno in skrbi za moj 

razvoj. Dobra polovica vprašanih, ki predstavlja 50,7 %, se s tem ne strinja ali sploh ne 

strinja.  

Večina, ki predstavlja 83,6 % anketirancev med sodelavci ni našla najboljšega prijatelja. Le 

16 % vprašanih se s trditvijo Moj najboljši prijatelj je moj sodelavec strinja ali močno strinja. 

Najnižje povprečje, ki ima vrednost 2,13 in največ negativnih odgovorov, tj. 61,9 %, je 

dosegla trditev V zadnjih 6 mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem napredku. Močno se 

strinjam je odgovorilo 5,2 %, strinjam se pa 11,2 %. 

V nadaljevanju smo sešteli število točk pri vseh enajstih trditvah za vsakega anketiranca in 

delili s številom spremenljivk. Tako smo dobili povprečno vrednost zavzetosti pri delu za 

vsakega anketiranca. Pri tem smo ponovno uporabili dva rekodirana indikatorja, tako da vsi 

kažejo v isto smer, kjer 5 pomeni pozitivno zavzetost. Nastala je nova spremenljivka 

Zavzetost za delo s povprečjem 3,236 in standardnim odklonom 0,584. Spremenljivka je 

približno normalno razporejena, saj sta koeficient sploščenosti in asimetričnosti blizu 0, z 

minimumom 2 in maksimumom 4,55. V preglednici 17 so prikazane opisne statistike 

spremenljivke zavzetosti za delo. 

Preglednica 17: Opisne statistike zavzetost za delo 

N Povprečje Stan. odklon Asimetričnost Sploščenost Minimum Maksimum 

134 3,236 0,584 -0,072 -0,591 2 4,55 

 

Spodnji histogram prikazuje povprečno vrednost odgovorov za spremenljivko zavzetost za 

delo za vseh 134 vprašanih. Na sliki 11 je prikazan histogram spremenljivke zavzetost za delo.  

 

Slika 11: Histogram zavzetosti za delo 
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Po Grubanu (2005) in ostalih avtorjih, smo zavzetost zaposlenih za delo razdelili v tri 

kategorije, ki jih določajo mejne vrednosti povprečne ocene novo izračunane spremenljivke 

zavzetost za delo: 

 zavzeti (povprečja ocena 3,7 in več), 

 nezavzeti (povprečna ocena od 3,7 do 2,5), 

 aktivno nezavzeti (povprečna ocena 2,5 in manj). 

Po Gallupovi raziskavi, v katero je bilo zajetih 142 držav, je globalno v svetu le vsak osmi 

zaposleni zavzet, kar predstavlja 13 %. Kar 63 % je nezavzetih in 24 % aktivno nezavzetih. 

Razmerje za Slovenijo po zadnji raziskavi Gallupa je 15 % zavzetih, 70 % nezavzetih in 15 % 

aktivno nezavzetih (Gallup Group 2013). 

Z raziskavo v obravnavanem podjetju smo ugotovili, da je od skupno 134 zaposlenih, ki so 

sodelovali v raziskavi zavzetih 22 %, nezavzetih 65 % in aktivno nezavzetih 13 % zaposlenih. 

Če podatke Gallupove raziskave primerjamo z rezultati izpolnjenih vprašalnikov, lahko 

rečemo, da je delež aktivno nezavzetih primerljiv s Slovenijo in za 11 % točk nižji v 

primerjavi s svetom. Delež nezavzetih in zavzetih je zelo blizu deležu v svetovnem merilu, v 

primerjavi s Slovenijo pa je v obravnavanem podjetju za 7 % točk več zavzetih. V preglednici 

18 so prikazane stopnje zavzetosti za delo v obravnavanem podjetju. 

Preglednica 18: Stopnja zavzetosti za delo 

Kategorija zavzetosti Kategorije stopnje zavzetosti 

Število 

zaposlenih 

Delež 

zaposlenih 

Zavzeti 3,7 in več 30 22 % 

Nezavzeti od 3,7 do 2,5 87 65 % 

Aktvno nezavzeti 2,5 in manj 17 13 % 

Skupaj  134 100 % 

 

7.5 Testiranje postavljenih hipotez 

Na podlagi opravljenih izračunov ob zaključku analize testiramo postavljene hipoteze. 

Hipoteza 1 

H1: Osebna zavzetost je statistično značilno in pozitivno povezana s pripravljenostjo aktivno 

sodelovati pri pridobivanju novih zaposlenih z deficitarnimi znanji.  

Predpostavljamo, da tisti zaposleni, ki so zavzeti za delo na splošno, bodo tudi bolj 

pripravljeni za aktivno, zavzeto sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih in s 
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tem pridobivanja novih zaposlenih z deficitarnimi znanji, kot tisti zaposleni, ki za delo niso 

zavzeti. 

Na sliki 12 je prikazana povezanost spremenljivk Zavzetost za delo in Pripravljenost za 

sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih. 

Zavzetost za delo 
→ 

(+) 

Pripravljenost za sodelovanje v 

postopku pridobivanja novih 

zaposlenih 

Slika 12: Povezanost spremenljivk 

Za preverjanje hipoteze H1 smo najprej izračunali povezanost med izračunano spremenljivko 

zavzetost za delo in pripravljenost za  sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih. 

Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,348 in je statistično značilen pri p < 0,001, kar 

pomeni, da sta spremenljivki med seboj pozitivno povezani. 

Statistično značilna povezanost še ne pomeni vpliva neodvisne spremenljivke na odvisno. 

Zato smo vpliv spremenljivke zavzetost za delo na spremenljivko pripravljenost za  

sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih preverili tudi z linearno regresijo. 

Linearna regresija nam pokaže odvisnost med eno odvisno in eno ali več neodvisnimi 

spremenljivkami. Lahko jo uporabimo za napovedovanje odvisne spremenljivke, če so nam 

poznane neodvisne spremenljivke. Izmerili smo odvisnost in ugotovili vpliv neodvisne 

spremenljivke Zavzetost za delo na odvisno spremenljivko Pripravljenost za sodelovanje v 

postopku pridobivanja novih zaposlenih. V preglednici 19 je prikazan povzetek modela. 

Preglednica 19: Povzetek modela 

R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Stan. napaka ocene 

0,348 0,121 0,114 0,464 

 

Regresijska enačba razloži 12 % variance v odvisni spremenljivki, preostalih 88 % je 

nepojasnjenih. To razberemo v povzetku modela, kjer je prikazana vrednost 

determinacijskega koeficienta R
2
 (0,121), ki pove, koliko variabilnosti v vrednostih odvisne 

spremenljivke lahko pripišemo vrednostim neodvisnih spremenljivk. Ker je statistična 

značilnost koeficienta F manjša od 0,05, je naš model smiseln. V preglednici 20 je prikazana 

ANOVA. 

Preglednica 20: ANOVA 

 Seštevek kvadratov df Povprečje kvadratov F Sig. 

Regresija 3,908 1 3,908 18,132 0,000 

Residual 28,451 132 0,216   

Skupaj 32,36 133    
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Vrednost koeficienta B pri spremenljivki nam pove, da se odvisna spremenljivka 

pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih poveča za 0,294 enot 

(točk), če se spremenljivka zavzetost za delo poveča za eno enoto. Vrednost koeficienta je 

pozitivna, kar pomeni, da se z višanjem zavzetosti za delo poveča pripravljenost zaposlenih za 

sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih.  

Koeficient je statistično značilen, kar pomeni, da lahko z manj kot 1-odstotnim tveganjem 

trdimo, da zavzetost za delo vpliva na pripravljenost za dejavno sodelovanje v postopku 

pridobivanja novih zaposlenih, in s tem potrdimo hipotezo H1. V preglednici 21 je prikazana 

linearna regresija za vpliv zavzetosti za delo na pripravljenost zaposlenih za sodelovanje v 

postopku pridobivanja novih zaposlenih. 

Preglednica 21: Linearna regresija za vpliv zavzetosti za delo na pripravljenost 

zaposlenih za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

95 % interval 

zaupanja za B 

 

B Stan. napaka Beta Spodnji Zgornji 

(Konstanta) 2,870 0,227 

 

12,656 0,000 2,421 3,318 

Zavzetost za delo 0,294 0,069 0,348 4,258 0,000 0,157 0,430 

 

Za boljšo ponazoritev smo v točkovnem grafikonu, ki izriše eno ali več serij podatkov v 

primerjavi z dvema merama, ki za vsako kategorijo izriše več točk, prikazali odvisno in 

neodvisno spremenljivko. V nadaljevanju je na sliki 13 prikazan raztresen grafikon odvisne in 

neodvisne spremenljivke. 

 

Slika 13: Raztresen grafikon odvisne in neodvisne spremenljivke z linearno premico 

Hipotezo 1 sprejmemo. 
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Hipoteza 2 

H2: Zavzeti posamezniki so v primerjavi z nezavzetimi in aktivno nezavzetimi bolj pripravljeni 

sodelovati v postopku pridobivanja novih zaposlenih. 

Predpostavljamo, da je pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih pri zavzetih zaposlenih večja, kot pripravljenost za sodelovanje pri nezavzetih 

zaposlenih, prav tako pa predpostavljamo, da je pripravljenost za sodelovanje večja pri 

zavzetih zaposlenih, kot pri aktivno nezavzetih. Na sliki 14 je prikazana Pripravljenost za 

sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih glede na nezavzete zaposlene ter 

zavzetih zaposlenih glede na aktivno nezavzete zaposlene. 

Pripravljenost za 

sodelovanje pri 

zavzetih 

> 
Pripravljenost za 

sodelovanje pri nezavzetih 

 in  

Pripravljenost za 

sodelovanje pri 

zavzetih 

> 

Pripravljenost za 

sodelovanje pri aktivno 

nezavzetih 

Slika 14: Pripravljenost za sodelovanje 

Za razliko od prve hipoteze, kjer smo preverjali vpliv med spremenljivkami, so nas tokrat 

zanimale razlike v povprečju pripravljenosti za sodelovanje v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih med skupinami zaposlenih glede na zavzetost za delo.  

V hipotezi ne predvidevamo, da obstajajo razlike med vsemi tremi skupinami, temveč nas 

zanima razlika med zavzetimi v primerjavi z nezavzetimi in med zavzetimi v primerjavi z 

aktivno nezavzetimi. Razlik v povprečjih med nezavzetimi in aktivno nezavzetimi ne 

predvidevamo. Hipotezo 2 smo preverili s testom ANOVA. 

ANOVA ali analiza variance je po Kreativi (b. l.) v raziskavah pogosto uporabljena statistična 

metoda in je podoben statističen test kot t-test, le da se pri analizi variance primerja povprečja 

treh ali več skupin med seboj. Enako kot t-test se uporablja samo na intervalnih in 

razmernostnih podatkih. To so številske spremenljivke, kjer so nam jasno poznane razlike 

med njimi, to pomeni, da vemo, katera je manjša ali večja  in za koliko. Pri ANOVI morajo 

biti izpolnjeni določene pogoji, da je test zanesljiv in verodostojen. Prvi pogoj je, da so 

podatki porazdeljeni normalno, drugi pogoj pa je homogenost varianc. To pomeni, da morajo 

biti variance populacij, za vsako skupino, enake oz. med njimi ne sme obstajati statistično 

pomembna razlika. 

Povprečna vrednost pripravljenosti za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih 

za zavzete zaposlene znaša 4,08 s standardnim odklonom 0,42. V tej skupini je 30 

anketirancev (N = 30). Skupina nezavzeti je največja (N = 87) in ima najnižjo povprečno 

vrednost (3,74) s standardnim odklonom 0,52 in standardno napako 0,06. V skupini aktivni 
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nezavzeti je zelo malo anketirancev (N = 17), s povprečno vrednostjo 3,79 in standardnim 

odklonom 0,30 in standardno napako 0,07. Zaradi majhnega števila anketiranih bomo v 

nadaljevanju lahko imeli statistično neznačilno razliko.  

Tudi grafični prikaz spremenljivk nakazuje, da se vrednoti skupine aktivno nezavzeti nahajajo 

znotraj meja vrednosti skupine zavzeti. Na tem grafu vidimo tudi, da skupine nimajo 

ekstremnih vrednosti (outliers). V preglednici 22 so prikazane opisne statistike pripravljenosti 

za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih glede na skupine zavzetosti za delo. 

Preglednica 22: Opisne statistike pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja 

novih zaposlenih glede na skupine zavzetosti za delo 

 Aktivno 

nezavzeti Nezavzeti Zavzeti Skupaj 

N 17 87 30 134 

Povprečje 3,79 3,74 4,08 3,82 

Standardni odklon 0,30 0,52 0,42 0,49 

Stan. napaka 0,07 0,06 0,08 0,04 

95 % interval zaupanja za 

povprečje 

Spodnja meja 3,64 3,63 3,92 3,74 

Zgornja meja 3,95 3,85 4,23 3,90 

Minimum 3,25 2,25 3 2,25 

Maksimum 4,38 4,75 5 5 

 

V nadaljevanju je na sliki 15 nazorno prikazana spremenljivka pripravljenost za sodelovanje v 

postopku zaposlovanja glede na stopnjo zavzetosti za delo med aktivno nezavzete, nezavzete 

in zavzete zaposlene. 

 

Slika 15: Grafični prikaz spremenljivke pripravljenost za sodelovanje v procesu 

kadrovanja glede na skupine zavzetosti za delo 
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Preden smo izvedli test ANOVA, smo preverili predpostavko o homogenosti varianc. To smo 

naredili z Levenovim testom, ki je na robu sprejemljivosti (Levenova statistika = 2,969, 

p = 0,055).  

Če bi bila vrednost manjša od 0,05, bi domnevali, da variance niso enake, tako pa 

predpostavljamo, da so variance enake, vendar bomo pri interpretaciji rezultatov in izbiri 

post-hoc testa previdni. 

Test ANOVA nam je pokazal, da obstaja statistično značilna razlika varianc med vsaj dvema 

skupinama (F = 5,628, p = 0,005). V preglednici 23 je prikazan test ANOVA spremenljivke 

pripravljenost za sodelovanje v procesu kadrovanja glede na skupine zavzetosti za delo. 

Preglednica 23: Test ANOVA spremenljivke pripravljenost za sodelovanje v postopku 

pridobivanja novih zaposlenih glede na skupine zavzetosti za delo 

 

Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F Sig. 

Med skupinami 2,56 2 1,28 5,628 0,005 

Znotraj skupin 29,799 131 0,227 

  Skupaj 32,36 133 

    

Rezultat testa ANOVA nam ne pove točno, med katerimi skupinami so razlike, zato 

nadaljujemo post-hoc testom Tukey. Ta nam pokaže, da je statistično značilna razlika zgolj 

med skupinama zavzeti in nezavzeti (razlika v povp. = 0,338, p = 0,003), ne pa tudi med 

zavzeti in aktivno nezavzeti (razlika v povp. = 0,281, p = 0,132). V preglednici 24 je prikazan 

Post-hoc test Tukey spremenljivke pripravljenost za sodelovanje v procesu kadrovanja glede 

na skupine zavzetosti za delo. 

Preglednica 24: Post-hoc test Tukey spremenljivke pripravljenost za sodelovanje v 

postopku pridobivanja novih zaposlenih glede na skupine zavzetosti za 

delo 

(I) Stopnja 

zavzetosti za delo 

(J) Stopnja 

zavzetosti za delo 

Razlika v 

povprečjih (I-J) 

Stand. 

nap. Sig. 

95 % interval zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Aktivno nezavzeti Nezavzeti 0,057 0,126 0,894 -0,243 0,357 

Zavzeti -0,281 0,145 0,132 -0,624 0,062 

Nezavzeti Aktivno nezavzeti -0,057 0,126 0,894 -0,357 0,243 

Zavzeti -0,338* 0,101 0,003 -0,577 -0,099 

Zavzeti Aktivno nezavzeti 0,281 0,145 0,132 -0,062 0,624 

Nezavzeti 0,338* 0,101 0,003 0,099 0,577 

* Razlika v povprečjih je statistično značilna pri stopnji 0,05. 

Ker se je predhodno varianca izkazala na meji homogenosti oz. je bil rezultat Levenovega 

testa mejni (p = 0,055), je Tukey test lahko problematičen. Tukey test je občutljiv na različno 

velike skupine, kar je v našem primeru zelo izrazito.  
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Poleg tega imamo v dveh skupinah majhne vzorce (N = 17 in N = 30), ki so še posebej 

občutljivi na nehomogenost varianc. Zato smo naredili tudi post-hoc test Games-Howell, ki je 

primeren takrat, ko je predpostavka o enakosti varianc kršena in je tako primernejši za naš 

vzorec podatkov. 

Tako kot pri Tukey testu je statistično značilna razlika med zavzetimi in nezavzetimi (razlika 

v povp. = 0,338, p = 0,002). V primeru post-hoc testa Games-Howell pa se izkaže, da obstaja 

tudi statistično značilna razlika med skupinama zavzeti in aktivno nezavzeti (razlika v 

povp. = 0,281, p = 0,030). V preglednici 25 je prikazana Post-hoc test Games-Howell 

spremenljivke pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih glede 

na skupine zavzetosti za delo. 

Preglednica 25: Post-hoc test Games-Howell spremenljivke pripravljenost za 

sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih glede na skupine 

zavzetosti za delo 

(I) Stopnja 

zavzetosti za delo 

(J) Stopnja 

zavzetosti za delo 

Razlika v 

povprečjih (I-J) 

Stan. 

napaka Sig. 

95 % interval zaupanja 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Aktivno nezavzeti Nezavzeti 0,057 0,091 0,808 -0,166 0,280 

Zavzeti -0,281* 0,106 0,030 -0,539 -0,023 

Nezavzeti Aktivno nezavzeti -0,057 0,091 0,808 -0,280 0,166 

Zavzeti -0,337* 0,095 0,002 -0,567 -0,109 

Zavzeti Aktivno nezavzeti 0,281* 0,106 0,030 0,023 0,539 

Nezavzeti 0,338* 0,095 0,002 0,109 0,567 

 

Na podlagi izračunov in rezultatov testov lahko trdimo, da so zavzeti posamezniki v 

primerjavi z nezavzetimi in aktivno nezavzetimi bolj pripravljeni sodelovati v postopku 

pridobivanja novih zaposlenih. 

Hipotezo 2 potrdimo. 

Nadaljujemo s preverjanjem tretje hipoteze. 

Hipoteza 3 

H3: Zaposleni bi vključevanje v postopek pridobivanja novih zaposlenih z deficitarnimi znanji 

razumeli kot proces opolnomočenja. 

Predpostavljamo, da je pripravljenost za dejavno sodelovanje v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih pozitivno povezana z opolnomočenjem, prav tako pa predpostavljamo, da bi 

zaposleni zaupano jim nalogo razumeli kot proces opolnomočenja. Na sliki 16 je prikazana 

Pripravljenost za sodelovanje v procesu zaposlovanja glede na opolnomočenje. 
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Pripravljenost za sodelovanje v 

postopku pridobivanja novih 

zaposlenih 

→ 

(+) 
Opolnomočenje 

Slika 16: Proces opolnomočenja 

Tako kot za preverjanje prve hipoteze smo tudi tu najprej izračunali povezanost med 

spremenljivkama. Zanima nas korelacija med izračunano spremenljivko opolnomočenje in 

pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih. Izračunani 

Pearsonov koeficient korelacije znaša 0,442 in je statistično značilen pri p < 0,001, kar 

pomeni, da sta spremenljivki med seboj pozitivno povezani. 

Nadaljevali smo s preverjanjem vpliva neodvisne spremenljivke na odvisno z metodo linearne 

regresije. Zanima nas vpliv spremenljivke pripravljenost za sodelovanje v postopku 

pridobivanja novih zaposlenih na opolnomočenje. V preglednici 26 je prikazan povzetek 

modela. 

Preglednica 26: Povzetek modela 

R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Stan. napaka ocene 

0,442 0,195 0,189 0,372 

 

Regresijska enačba razloži 20 % variance v odvisni spremenljivki, preostalih 80 % je 

nepojasnjenih. To razberemo v povzetku modela, kjer vrednost determinacijskega koeficienta 

R
2
 znaša 0,195. To nam pove, koliko variabilnosti v vrednostih odvisne spremenljivke lahko 

pripišemo vrednostim neodvisnih spremenljivk. Ker je statistična značilnost koeficienta F 

manjša od 0,05, je naš model smiseln, kot je prikazano v preglednici 27. 

Preglednica 27: ANOVA 

 

Seštevek kvadratov df Povprečje kvadratov F Sig. 

Regresija 4,43 1 4,43 32,009 0,000 

Residual 18,267 132 0,138 

  Skupaj 22,697 133 

    

V nadaljevanju smo izračunali linearno regresijo za vpliv spremenljivke pripravljenost za 

sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih na spremenljivko opolnomočenje, nam 

vrednost koeficienta B pri spremenljivki pove, da se odvisna spremenljivka opolnomočenje 

poveča za 0,37 enot (točk), če se spremenljivka pripravljenost za sodelovanje v postopku 

pridobivanja novih zaposlenih poveča za 1 enoto. Vrednost koeficienta je pozitivna, kar 

pomeni, da se z večjo pripravljenostjo za dejavno sodelovanje v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih poveča opolnomočenje. Koeficient je statistično značilen (p < 0,001), torej lahko s 

tem potrdimo hipotezo H3. V preglednici 28 je prikazana linearna regresija za vpliv 

spremenljivke pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih na 
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opolnomočenje. 

Preglednica 28: Linearna regresija za vpliv spremenljivke pripravljenost za sodelovanje 

v postopku pridobivanja novih zaposlenih na opolnomočenje 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti t Sig. 

95 % interval 

zaupanja za B 

 B Stan. napaka Beta Spodnji Zgornji 

(Konstanta) 2,182 0,252  8,663 0,001 1,684 2,68 

Pripravljenost za 

sodelovanje 

0,37 0,065 0,442 5,658 0,001 0,241 0,499 

Hipotezo 3 potrdimo. 

Hipoteza 4 

H4: Pri zaposlenih, ki ne izvajajo vodstvenih nalog, bi bilo vključevanje v izbiro novih 

zaposlenih v višji meri razumljeno kot proces opolnomočenja kot pri zaposlenih z vodstvenimi 

nalogami. 

Predpostavljamo, da je pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih pozitivno povezana z opolnomočenjem tako pri zaposlenih, ki opravljajo 

vodstvene naloge kot pri zaposlenih, ki opravljajo nevodstvene naloge. Na sliki 17 je 

prikazana Pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih zavzetih 

sodelavcev glede na nezavzete sodelavce ter zavzetih sodelavcev glede na aktivno nezavzete 

sodelavce. 

Vodstveni zaposleni   
Koeficient B pri 

vodstvenih 

zaposlenih  

<  
Koeficient B pri  

nevodstvenih 

zaposlenih 

Pripravljenost za sodelovanje v 

postopku pridobivanja novih 

zaposlenih 

→ 

(+) 
Opolnomočenje 

Nevodstveni zaposleni   

Pripravljenost za sodelovanje v 

postopku pridobivanja novih 

zaposlenih 

→ 

(+) 
Opolnomočenje 

Slika 17: Vodstveni in nevodstveni zaposleni in opolnomočenje 

Pri četrti hipotezi nas zanimajo razlike med zaposlenimi, ki opravljajo vodstvene naloge 

(N = 26) in ostalimi (N = 108). Za testiranje hipoteze smo uporabili t-test, nato pa linearno 

regresijo, kjer smo preverili vpliv pripravljenosti za sodelovanje v postopku pridobivanja 

novih zaposlenih na opolnomočenje za vsako skupino posebej. Pri tem moramo opozoriti, da 

je vzorec zaposlenih, ki imajo vodstvene naloge, majhen, zato so rezultati lahko manj 

zanesljivi. 
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Najprej smo razlike med povprečji obeh skupin preverili za vsako spremenljivko posebej. 

Analiza s t-testom je pokazala, da obstaja statistično značilna razlika med povprečjema skupin 

za pripravljenosti za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih (p < 0,001), ne pa 

tudi za opolnomočenje (p = 0,286): 

 Povprečna pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih je pri 

vodstvenih zaposlenih za 0,35 točke višja kot pri nevodstvenih zaposlenih. 

 Povprečno opolnomočenje je pri obeh skupinah približno enako, saj razlika med povprečji 

znaša le 0,1 točke. 

 Standardni odklon je pri obeh skupinah skoraj enak, ki ima pri vodstvenih zaposlenih 

vrednost 0,48, pri nevodstvenih pa 0,47. Razlika je minimalna in ima vrednost 0,01. 

V preglednici 29 so prikazani rezultati t-testa razlik med skupinama glede na sodelavce, ki 

izvajajo vodstvene naloge in sodelavce, ki ne izvajajo vodstvenih nalog za spremenljivki 

pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih in opolnomočenje. 

Preglednica 29: Rezultati t-testa razlik med skupinama glede na izvajanje vodstvenih 

nalog za spremenljivki pripravljenost za sodelovanje v postopku 

pridobivanja novih zaposlenih in opolnomočenje 

 Skupina N Povp. 

Stan. 

odklon 

Stan. napaka 

povprečja 

Razlika med 

povprečjema  t 

Pripravljenost za 

sodelovanje v 

postopku zaposlovanja  

Vodstveni 

zaposleni 

26 4,10 0,48 0,09 0,349 

(p<0,001)  

3,358 

Ostali 108 3,75 0,47 0,05 

Opolnomočenje Vodstveni 

zaposleni 

26 3,67 0,42 0,08 0,097 

(p=0,286) 

1,072  

Ostali 108 3,58 0,41 0,04 

 

Analizo za hipotezo 4 nadaljujemo z linearno regresijo, kjer ločimo podatke vodstvenih 

zaposlenih od drugih zaposlenih. Zanima nas, ali je vpliv spremenljivke pripravljenost za  

sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih na opolnomočenje večji pri 

nevodstvenih zaposlenih kot pri vodstvenih. Iz povzetka modela je razvidno, da koeficient R 

pojasni nekoliko več variance pri vodstvenih zaposlenih (44 %) kot pri ostalih (41 %), vendar 

je razlika zelo majhna. V preglednici 30 je prikazan povzetek modela. 

Preglednica 30: Povzetek modela 

 R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Stan. napaka ocene 

Vodstveni zaposleni 0,442 0,195 0,189 0,372 

Ostali 0,414 0,172 0,164 0,376 
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Oba ANOVA modela sta statistično značilna, zato nadaljujemo z analizo regresijskih 

koeficientov. V preglednici 31 je prikazana ANOVA za zaposlene, ki opravljajo vodstvene 

naloge in za zaposlene, ki opravljajo nevodstvene naloge. 

Preglednica 31: ANOVA 

  Seštevek kvadratov df Povprečje kvadratov F Sig. 

Vodstveni zaposl. Regresija 1,186 1 1,186 8,928 0,006 

Residual 3,188 24 0,133   

Skupaj 4,374 25    

Ostali Regresija 3,112 1 3,112 21,969 0,000 

Residual 15,015 106 0,142   

Skupaj 18,127 107    

 

Regresijski koeficient B je na našem vzorcu za 0,09 točke večji pri vodstvenih zaposlenih kot 

pri ostalih (0,45 > 0,36), kar nakazuje na to, da je vpliv neodvisne spremenljivke na odvisno 

pri vodstvenih zaposlenih močnejši. Povedano drugače: če se poveča pripravljenost za 

dejavno sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih za eno enoto, se 

opolnomočenje pri vodstvenih zaposlenih poveča za 0,45, pri nevodstvenih pa za 0,36. 

Takšen rezultat je ravno nasproten od naše predpostavke v hipotezi 4, ki predvideva, da bo 

vpliv večji pri nevodstvenih zaposlenih. Kljub dobljeni razliki med koeficientoma B je pri 

vodstvenih zaposlenih standardna napaka visoka in 95-odstotni interval zaupanja za B zelo 

širok. Ta nam pove, da se na populaciji koeficient B lahko nahaja kjerkoli med vrednostjo 

0,14 in 0,766. Glede na velikost vzorca vodstvenih zaposlenih, vključenih v analizo, takšen 

rezultat ni presenetljiv, posledično pa hipoteze 4 ne moremo niti potrditi niti ovreči. V 

preglednici 32 je prikazan vpliv pripravljenosti za sodelovanje v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih na opolnomočenje v primerjavi med zaposlenimi, ki opravljajo vodstvene naloge 

in med zaposlenimi, ki opravljajo nevodstvene naloge.  

Preglednica 32: Vpliv pripravljenosti za sodelovanje v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih na opolnomočenje - primerjava med vodstvenimi in 

nevodstvenimi zaposlenimi 

 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 

95 % interval 

zaupanja za B 

B 

Stan. 

napaka Beta Spodnji Zgornji 

V
o

d
st

v
o
 

(Konstanta) 1,816 0,626  2,902 0,008 0,524 3,107 

Pripravljenost za 

sodelovanje 

0,453 0,152 0,521 2,988 0,006 0,14 0,766 

O
st

al
i (Konstanta) 2,226 0,29  7,667 0,000 1,65 2,802 

Pripravljenost za 

sodelovanje 

0,360 0,077 0,414 4,687 0,000 0,208 0,512 
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V nadaljevanju na sliki 18 je prikazan raztresen grafikon vpliv pripravljenosti za  sodelovanje 

v postopku pridobivanja novih zaposlenih na opolnomočenje glede na vodstvene naloge. 

 

Slika 18: Vpliv pripravljenosti za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih 

na opolnomočenje glede na vodstvene naloge 

Na podlagi t-testa, ki smo ga izvedli na začetku preverjanja hipoteze 4, lahko zaključimo, da 

so vodstveni zaposleni bolj pripravljeni dejavno sodelovati v postopku pridobivanja novih 

zaposlenih kot nevodstveni zaposleni. Ne moremo pa potrditi hipoteze 4, ki pravi, da bi bilo 

pri zaposlenih, ki ne izvajajo vodstvenih nalog, vključevanje v izbiro novih zaposlenih v višji 

meri razumljeno kot proces opolnomočenja kot pri zaposlenih z vodstvenimi nalogami. 

Hipotezo 4 ovržemo. 
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8 ZAKLJUČEK IN POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV 

V organizacijah bi se morali zavedati, da imajo pri zagotavljanju uspešnosti in učinkovitosti 

osrednje mesto zaposleni. Dokazano je, da je uspešnost institucije odvisna od primernega dela 

z zaposlenimi in z njihovo zmožnostjo in voljnostjo, da uporabijo čim več svojih znanj, veščin 

in sposobnosti. Krepitev zavzetosti zaposlenih je pot za osebno in poslovno uspešnost, za 

katero so odgovorni vodje (Lobnikar 2015). 

8.1 Povzetek glavnih ugotovitev analize  

Raziskave so potrdile, da zavzetost zaposlenih dokazano vpliva na poslovne rezultate 

podjetja, produktivnost, zvestobo kupcev in fluktuacijo zaposlenih. Dozorelo je namreč 

spoznanje, da v razvitih ekonomijah ni mogoče doseči razvoja in rasti z dodajanjem kapitala 

ali večanjem števila zaposlenih, dodano vrednost lahko iščemo predvsem v povečevanju 

produktivnosti, ki izvira iz inovacijske sposobnosti zaposlenih in učinkovitega ravnanja z 

njimi.  

V raziskavi, ki smo jo izvedli smo najprej za vse tri merske lestvice pripravljenost za 

sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih, opolnomočenje in zavzetost za delo 

izračunali koeficient Cronbach alfa in ugotovili, da vse tri merske lestvice vrednost 0,6 

presegajo, kar je zaželeno za raziskave v družboslovju in pomeni večjo zanesljivost merskega 

konstrukta. V nadaljevanju smo izračunali povprečje in standardni odklon za vse trditve, 

dodali pa smo tudi vrednost Cronbach α, kakršna bi bila, če bi posamezno trditev odstranili. 

Ugotovili smo, da odstranitev posamezne trditve ne bi bistveno vplivala na izračun. Izračunali 

smo tudi korelacijo posameznih spremenljivk pripravljenost za sodelovanje v postopku 

pridobivanja novih zaposlenih in opolnomočenje z demografskimi in zaposlitvenimi podatki 

in ugotovili, da ni statistično značilne povezave, kar pomeni, da starost, čas trajanja zaposlitve 

v podjetju in izobrazba ne vplivata na spremenljivke. 

V hipotezi 1 smo predpostavili, da je osebna zavzetost statistično značilno in pozitivno 

povezana s pripravljenostjo sodelovati pri pridobivanju novih zaposlenih z deficitarnimi 

znanji. Z linearno regresijo smo preverili vpliv spremenljivke zavzetost za delo na 

spremenljivko pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih. Na 

podlagi izsledkov raziskave smo navedene predpostavke potrdili, saj smo ugotovili, da se z 

višanjem zavzetosti za delo poveča pripravljenost zaposlenih za sodelovanje v postopku 

pridobivanja novih zaposlenih, kajti izračuni kažejo, da je koeficient statistično značilen, kar 

pomeni, da lahko z manj kot enoodstotnim tveganjem trdimo, da zavzetost za delo vpliva na 

pripravljenost za sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih, in s tem potrdimo 

hipotezo H1. Naše ugotovitve pa se ujemajo tudi z ugotovitvami avtorjev Dimovski, Penger 

in Peterlin (2009), ki pravijo, da se vsi zavedajo, da zaposleni v globalnem gospodarstvu 

pomenijo konkurenčno prednost. 
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V hipotezi 2 smo predpostavili, da so zavzeti posamezniki so v primerjavi z nezavzetimi in 

aktivno nezavzetimi bolj pripravljeni sodelovati v postopku pridobivanja novih zaposlenih. V 

raziskavi smo s Tukey testom ugotovili, da obstoja statistično značilna razlika med zavzetimi 

in nezavzetimi, z dodatnim post-hoc test Games-Howell pa se je izkazalo, da obstaja tudi 

statistično značilna razlika med skupinama zavzeti in aktivno nezavzeti. Na podlagi 

navedenega lahko trdimo, da so zavzeti posamezniki v primerjavi z nezavzetimi in aktivno 

nezavzetimi bolj pripravljeni sodelovati pri pridobivanju novih zaposlenih, kar pomeni, da 

smo preverili, če so zavzeti za delo na splošno, so tudi zavzeti in pripravljeni sodelovati v 

postopku pridobivanja novih zaposlenih in potrdili hipotezo H2. To se sklada tudi s 

Kahnovimi (1990) ugotovitvami, da so zavzeti zaposleni (miselno) popolnoma prisotni v 

delovnem procesu, ter v popolnosti stremijo k izvajanju dela, ki jim je bilo zaupano v 

organizaciji 

V hipotezi 3 smo predpostavili, da bi zaposleni vključevanje v proces pridobivanja novih 

zaposlenih z deficitarnimi znanji razumeli kot proces opolnomočenja, zato smo s Pearsonovim 

koeficientom najprej izračunali povezanost med spremenljivkama opolnomočenje in 

pripravljenost za sodelovanje v pridobivanja novih zaposlenih in ugotovili, da sta v korelaciji. 

V nadaljevanju smo izračunali linearno regresijo za vpliv spremenljivke pripravljenost za 

sodelovanje v postopku pridobivanja novih zaposlenih na spremenljivko opolnomočenje, kjer 

nam je vrednost koeficienta B pri spremenljivki pokazala, da se odvisna spremenljivka 

opolnomočenje poveča za 0,37 enote, če se spremenljivka pripravljenost za sodelovanje v 

postopku pridobivanja novih zaposlenih poveča za eno enoto. Iz navedenega smo ugotovili, 

da bi zaposleni vključevanje v postopek pridobivanja novih zaposlenih razumeli kot proces 

opolnomočenja in s tem potrdili H3. Rezultate v naši raziskavi pa navezujemo tudi z 

ugotovitvami Jakulina (2008), ki pravi, da je v naravi ljudi, da želijo imeti občutek, da so 

pripomogli k uspehu podjetja, v katerem delajo, in da drugi cenijo njihovo sodelovanje in 

veščine.  

V hipotezi 4 naše raziskave smo predpostavili, da pri zaposlenih, ki ne izvajajo vodstvenih 

nalog, bi bilo vključevanje v izbiro novih zaposlenih v višji meri razumljeno kot proces 

opolnomočenja kot pri zaposlenih z vodstvenimi nalogami. Za potrditev te predpostavke smo 

uporabili t-test, nato pa linearno regresijo. Vzorec sodelujočih pri raziskavi je bil majhen, saj 

je bilo v raziskavo zajetih le 26 zaposlenih, ki delajo na vodstvenih delih, zato so lahko 

rezultati malo manj zanesljivi. Ugotovili smo, da je regresijski koeficient B na našem vzorcu 

za 0,09 točke večji pri zaposlenih, ki opravljajo vodstvene naloge kot pri zaposlenih, ki 

opravljajo nevodstvene naloge. Takšen rezultat je ravno nasproten od naše predpostavke v 

hipotezi 4, ki predvideva, da bo vpliv večji pri nevodstvenih zaposlenih. Prav zaradi tega ne 

moremo potrditi hipoteze 4, ki pravi, da bi bilo pri zaposlenih, ki ne izvajajo vodstvenih 

nalog, vključevanje v izbiro novih zaposlenih v višji meri razumljeno kot proces 

opolnomočenja kot pri zaposlenih, ki opravljajo vodstvene naloge, zato hipotezo 4 ovržemo. 

Naša ugotovitev se ujema z večino avtorjev, ki se strinjajo, da pomeni opolnomočenje prenos 
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moči na zaposlenega, vendar se porajajo dileme, do kakšne stopnje in kateremu zaposlenemu 

naj se moč dodeli. Če navežemo te trditve še z odgovornostjo, ki jo večina avtorjev povezuje 

z opolnomočenjem, je možno, da je odgovor o zavrnitvi H4 povezan prav z odgovornostjo. 

8.2 Prispevek k znanosti  

Ugotovitve raziskave pomembno dopolnjujejo znanje s področja razvoja zaposlenih in 

opolnomočenja zaposlenih, s posebnim poudarkom na zavzetosti zaposlenih.  

Naša raziskava je med drugim pokazala tudi, da bi zaposleni vključevanje v postopek 

pridobivanja novih zaposlenih z deficitarnimi znanji razumeli kot proces opolnomočenja, 

nadaljnje pa smo ugotovili tudi, da so vodstveni zaposleni bolj pripravljeni dejavno sodelovati 

v postopku pridobivanja novih zaposlenih kot nevodstveni zaposleni, vendar pa je, ne glede 

na to, ali so zaposleni na vodstvenem položaju ali ne, sodelovanje v postopku pridobivanja 

novih zaposlenih v enaki meri razumljeno kot proces opolnomočenja. Ti dve ugotovitvi lahko 

pomembno vplivata, da se tudi druga IT podjetja odločijo za podobne raziskave in pridejo do 

novih spoznanj na področju zavzetosti in opolnomočenja zaposlenih. Ne glede na to, da je 

omejitev raziskave, ker smo jo izvedli samo v enem podjetju, je z vidika obravnavanega IT 

podjetja reprezentativna in te ugotovitve so do neke mere uporabne tudi za ostala IT podjetja. 

V strokovni literaturi še ni veliko raziskav, ki bi bile usmerjene v proučevanje pripravljenosti 

sodelovanja zaposlenih pri pridobivanju deficitarnih kadrov v IT podjetju v povezavi s 

procesom opolnomočenja in zavzetosti zaposlenih v IT panogi na splošno, zato rezultati 

raziskave nadgrajujejo to znanje. S teoretičnega vidika, magistrska naloga, poleg omenjenega, 

predstavlja tudi dodaten vpogled v značilnosti zaposlenih v IT panogi. Na ravni uporabnosti 

pa rezultati raziskave pomenijo informacije vodstvu obravnavanega podjetja za izboljšave na 

področju dviga zavzetosti zaposlenih in uspešno ravnanje z ljudmi pri delu. 

8.3 Predlog za nadaljnje raziskovanje 

Raziskava pomeni osnovo za proučevanje vključevanja zaposlenih za pridobivanje 

deficitarnih kadrov. Za splošen doprinos na tem področju in globlje razumevanje dejanskega 

stanja je smer nadaljnjega raziskovanja povezana z dviganjem opolnomočenja zaposlenih in 

posledično njegov vpliv na povečanje zavzetosti.  

Na podlagi dobljenih rezultatov bi vodstvu IT podjetja predlagala, da se najprej posveti 

skupinama aktivno nezavzeti in nezavzeti. Čeprav so rezultati primerljivi s svetom, saj je v 

raziskovanem IT podjetju aktivno nezavzetih 13 %, nezavzetih 65 % in zavzetih 22 %, bi 

izboljšanje rezultatov, tj. prehod med skupinami navzgor (aktivno nezavzeti v nezavzete in 

nezavzeti v zavzete), bistveno vplivalo na uspeh podjetja. Predvsem bi bilo treba sprejeti 

ukrepe, da bi se delež aktivno nezavzetih zaposlenih zmanjšal proti 0 % in bi ti zaposleni 
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prešli v kategorijo nezavzetih, delež nezavzetih zaposlenih pa zmanjšal vsaj za polovico in 

prešel v skupino zavzetih zaposlenih.  

Drugi predlog pa je, da se podjetje posveti trditvam, ki so v raziskavi dosegle najnižje 

povprečne vrednosti. Ugotoviti bi bilo treba, kaj je v ozadju nezadovoljstva zaposlenih, in 

sprejeti ukrepe za dvig zavzetosti.  

Tretji predlog pa se nanaša na vodje. Vodjem bi svetovala naj gredo med zaposlene, jih 

spodbujajo, se iskreno zanimajo za njihovo delo ter jim nudijo oporo in pomoč v kritičnih 

situacijah, skratka jim pokažejo, da »jim je mar«. Vodje se morajo zavedati, da morajo 

zaposlenim dajati tudi neko motivirajočo povratno informacijo, saj tako lahko pokažejo svojo 

zavzetost. Vsi skupaj tvorimo podjetje, doprinos vsakega posameznika je pomemben, kajti 

brez dobrih zaposlenih, njihovega znanja in zavzetosti je podjetje le prazna lupina brez 

vsebine in vrednosti, ki se izgubi v sivini povprečja, malodušja in neprepoznavnosti med 

najboljšimi. 

Na podlagi dobljenih rezultatov bi v podjetju lahko pripravili akcijski načrt in strategijo za 

promocijo zavzetosti v podjetju, na podlagi dobljenih rezultatov bi lahko tudi določili, katera 

vlaganja v zavzetost zaposlenih so smiselna in se bodo obrestovala in katera ne. Strategija za 

promocijo zavzetosti bi vključevala holistični pristop glede vodenja, glede razvoja podjetja in 

organizacijske kulture ter delovnih pogojev, razvoja zaposlenih s poudarkom na motiviranosti 

zaposlenih in s ciljem dviga zavzetosti, katero bi v podjetju merili vsaj enkrat letno s tipskim 

vprašalnikom za merjenje zavzetosti zaposlenih, ki bi poleg vprašanj pripravljenih posebej za 

izbrano podjetje, vključeval tudi del vprašanj ali celoten vprašalnik Q12, ki ga je pripravil 

Gallupov inštitut. 

Nadalje bi lahko ugotavljali, ali med različnimi panogami obstajajo razlike, ali obstajajo 

razlike med gospodarsko in negospodarsko dejavnostjo ter ali obstajajo razlike med javnim in 

zasebnim sektorjem in z velikostjo vzorca zagotoviti reprezentativnost rezultatov. Pri 

nadaljnjih raziskovanjih bi bilo smiselno vključiti tiste panoge, ki imajo težave z 

zaposlovanjem deficitarnih kadrov. 

Menim, da bi bilo potrebnih več tovrstnih raziskav v IT podjetjih, kajti odziv zaposlenih je bil 

zelo dober, saj je v raziskavi sodelovalo kar 134 zaposlenih od 220 zaposlenih. Kakorkoli, v 

organizacijah bi bilo potrebnih več raziskav o zavzetosti in opolnomočenju. Tako bi dobili 

rezultate raziskav tudi za druga podjetja in bi jih lahko med sabo primerjali. 

8.4 Sklep 

Fox (2010) se sprašuje, kdo je odgovoren za zavzetost zaposlenih, in ugotavlja, da glede 

vloge managementa pri zavzetosti zaposlenih potekajo vroče debate ter da raziskave 

nakazujejo, da zaposleni odidejo iz podjetja zaradi managementa in ne zaradi podjetja 
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samega, s tem kadrovski strokovnjaki povezujejo odgovornost za rezultate v raziskavah o 

zavzetosti na odgovorne vodje. Pri tem je nagrajevanje vodij lahko vezano na rezultate v 

raziskavi o zavzetosti zaposlenih. 

Z raziskavo smo opredelili in pojasnili pomen zavzetosti zaposlenih pri uspešnem delovanju 

organizacije, položaja na trgu ter pomen zaposlenih v podjetju in tudi pripravljenosti na 

spremembe, ki se pojavljajo v notranjem in zunanjem okolju. Menimo, da na podlagi 

rezultatov takih in podobnih raziskav, vodstvo podjetja lahko sprejme ukrepe, ki lahko 

pomembno izboljšajo uspešnost podjetja in tako pokaže tudi praktično uporabnost izsledkov 

raziskave in si dolgoročno zagotovi konkurenčno prednost in okrepi svoj položaj v globalnem 

poslovnem okolju. 

Uspeh podjetja bo zagotovljen z močnim in premišljenim vodenjem, z osredotočenostjo na 

cilje in z ustreznim delovnim okoljem, ki pospešuje in zagovarja motivacijo, zavzetost in 

inovativnost. Ena izmed glavnih nalog vodij je pripraviti zaposlene, da delajo najbolje, kar 

vodi k uspehu podjetja.  

Vključitev zavzetosti zaposlenih k obstoječi strategiji predstavlja za organizacije relativno 

novost, ki pa je sestavni del koncepta vodenja podjetij. Menimo, da vsak posameznik ohranja 

motivacijo in zavzetost na visoki ravni v primerih, ko je še dovolj možnosti in upanja za 

izboljšave. 

Menimo, da bi se v organizacijah na področju zavzetosti dalo še veliko narediti, moramo pa 

se vprašati ali so zaposleni dejansko v ospredju delovanja organizacije. 
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IT-PODJETJE – DEJAVNOSTI  

Obravnavano IT-podjetje in dejavnost podjetja  

Obravnavano IT podjetje, je mlado podjetje, ki je nastalo 1. septembra 1999 z združitvijo treh 

podjetij. Vsa tri podjetja so bila članice skupine podjetij, katerih začetki segajo v leto 1987. 

Tržna usmeritev podjetja temelji na ponudbi celovitih rešitev, storitev in izdelkov, ki jih je 

podjetje razvijalo in se specializiralo na naslednja področja: infrastrukturne rešitve, poslovne 

rešitve, rešitve za javno upravo in rešitve za zdravstvo. Ker je podjetje eno izmed vodilnih 

sistemskih integratorjev v regiji, mu strategija vstopanja na tuje trge narekuje intenzivne 

dejavnosti na področju mednarodnega trženja. 

Infrastrukturne rešitve 

Telekomunikacije so industrijska panoga, ki se v zadnjem obdobju vedno bolj prepleta z 

informatiko. Lahko rečemo, da jasne razmejitve med sodobnimi telekomunikacijskimi in 

informacijskimi rešitvami ni več. Obstajajo le še sodobne IKT-rešitve. Inovativne tehnologije 

in rešitve spreminjajo način komuniciranja med ljudmi in vzpostavljajo nove poslovne 

modele. Kompleksne mrežne povezave in zahtevni naročniki izražajo potrebe po vrhunskih in 

kakovostnih storitvah. 

Tudi logistika se sooča z novima tehnološkima izzivoma, kot sta RFID (radiofrekvenčna 

identifikacija) in brezžična komunikacijska omrežja, ki omogočata revolucionarne spremembe 

na tem področju. Rešitve podjetja naročnikom zagotavljajo boljšo kakovost storitev in 

predvsem konkurenčno prednost. V podjetju z rešitvami, izdelki in storitvami podjetjem s 

področja telekomunikacij in logistike poleg partnerstva nudijo tudi sodelovanje pri njihovem 

razvoju.  

Poslovne rešitve 

Tehnologija je omogočila majhnim finančnim ustanovam, da se postavijo ob bok velikim in 

začnejo tekmovati z njimi. Produkti in storitve, ki so na voljo danes, vključujoč osnovno 

procesiranje podatkov, bankomate, procesiranje različnih vrst kreditnih in debetnih kartic, 

napredne informacijske arhitekture, informacijsko varnost in upravljanje podatkovnih 

komunikacij, omogočajo tem institucijam, da ponudijo trgu vse, kar ponujajo veliki, pri tem 

pa še tekmujejo z njimi na ravni kakovosti storitve same. 

Ponudba podjetja za finančno industrijo sega od specifičnih rešitev za izboljševanje 

poslovanja s strankami in zniževanje stroškov zalednih sistemov do tehnične infrastrukture za 

varno in zanesljivo poslovanje. Na enem mestu podjetje združuje poslovno svetovanje, 

poznavanje domenskega področja, tehnična znanja, produktne rešitve in sposobnost izvedbe 

tudi najbolj kompleksnih projektov, ki bodo naročnikom pomagali ostati vodilni v tekmi s 

konkurenco. 
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Podjetje se je v gospodarstvu na področju storitev usmerilo predvsem na maloprodajo, 

turizem in igralništvo, energetiko, lizing hiše in odvetniške hiše, na področju proizvodnje pa 

na živilsko industrijo in farmacijo. Trgi njihovih strank postajajo vse bolj zreli in zasičeni. 

Podjetja delujejo na globalnem oziroma regionalnem trgu, kjer je njihova konkurenčna 

prednost odvisna od hitrosti, odzivnosti, kontrole stroškov poslovanja, moči tržnih konceptov, 

operativne odličnosti, sposobnosti upravljanja oskrbovalnih verig (SCM), učinkovitosti 

upravljanja odnosov s strankami (CRM) in uravnovešenega upravljanja z blagovnimi 

znamkami. 

Rešitve za javno upravo 

Dostopnost storitev javne uprave in njena reforma sta ključna izziva, s katerima se vlade 

srečujejo v današnjem času. Z vpeljavo modernih rešitev informacijske tehnologije in 

nadgradnjo komunikacijske infrastrukture postaja večnivojski dostop uslužbencev javne 

uprave, njenih dobaviteljev in državljanov resničnost. Podjetje je skupaj z javno upravo 

razvilo številne rešitve, ki so pripomogle k temu, da so storitve državne uprave postale 

učinkovite in uporabnikom prijazne. Nekatere od rešitev so postale reference v svetovnem 

merilu, s čimer se obravnavano podjetje uvršča med kompetentne poznavalce procesov v 

javni upravi in priznane razvijalce celovitih rešitev na tem področju. 

Rešitve za zdravstvo 

Informacijski sistemi in uporaba storitev e-zdravja lahko bistveno izboljšajo dostopnost 

zdravstvenega varstva in kakovost zdravstvenih storitev, omogočajo tudi dvig učinkovitosti in 

produktivnosti v zdravstvu. Integrirane in celovite rešitve, ki jih obravnavano podjetje ponuja 

na tem področju, v proces zdravljenja prinašajo kakovost za paciente in prihranke v 

angažiranih finančnih sredstvih in času. Zdravstvene institucije in njihovo osebje se lahko po 

eni strani učinkovito posvetijo pacientom in na ta način zagotavljajo višjo kakovost 

zdravljenja, po drugi strani pa učinkovito nadzorujejo optimalno porabo vseh virov, ki so tem 

procesom namenjeni. 

Organizacijska struktura obravnavanega podjetja  

Organiziranost skupine podjetij, v katero sodi obravnavano podjetje, je zastavljena tako, da 

zagotavlja prilagodljivost spremenljivim tržnim razmeram in trenutnim pogojem poslovanja. 

Osnovni model organizacijske strukture skupine podjetij je prikazan na sliki 1. 

Ogrodje organizacijske strukture skupine predstavlja organizacijska struktura matičnega 

podjetja, s katerim so hčerinska podjetja povezana v posameznih programih glede na 

zanimivost programa in razpoložljivost kadrovskih virov na tržišču, ki ga pokriva hčerinsko 

podjetje.  
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Jedro organizacijske strukture obravnavanega podjetja predstavljajo programi kot nosilci 

izvajanja glavnih dejavnosti v podjetju. Program je tudi osnovni nivo načrtovanja in 

spremljanja rezultatov poslovanja.  

 

Slika 1: Model organizacijske strukture skupine podjetij SRC 

Glede na značaj procesov se znotraj programov izvajajo projekti ali delovne naloge. Temu je 

prilagojena tudi notranja organiziranost programov, v katerih se oblikujejo projektni timi 

(začasnega značaja, za čas trajanja projekta) ali strokovne skupine (trajnega značaja). 

Naloge, odgovornosti in pooblastila v podjetju so odvisne od organizacijskega nivoja.  

Vizija podjetja je postati globalno prisotno podjetje za poslovne tehnologije in vodilni v 

jugovzhodni Evropi, z odličnim poslovnim znanjem ter s portfeljem, ki bo reševal 

najzahtevnejše poslovne in tehnološke izzive strank. 

V obdobju do konca leta 2016 bo podjetje izboljšalo učinkovitost izvedbe projektov in 

storitev. Ločitev prodaje in operacij se je izkazala za dobro potezo, zato bo podjetje 

nadaljevalo s krepitvijo kompetenc posameznih skupin, hkrati pa skrbelo za čim boljši pretok 

informacij med njimi. Poudarek za operacije bo še naprej optimiziranje izvedbe storitev in 

projektov, spremljanje dobičkonosnosti posameznih poslov in čim večja ponovna uporaba 

posameznih gradnikov v posameznih projektnih rešitvah. Poudarek za prodajo bo ustvarjanje 

novih poslovnih priložnosti, identifikacija nove ponudbe in novih privlačnih tržišč. 



Priloga 1 

 

Podjetje bo izboljšalo in nadgradilo upravljanje s kadri, tako na vodilni kot tudi na srednji 

upravljavski ravni. Načrtno bo izobraževalo strokovnjake, predvsem na področju vodenja 

kompleksnejših IKT-projektov.  

V povezavi z operativno odličnostjo bo posebno pozornost posvetilo razvoju kompetence 

oblikovanja celovitih storitev IT. Celovita storitev IT ne sloni zgolj na vzpostavitvi osnovnih 

tehnoloških rešitev, marveč vključuje vse potrebno znanje tudi glede varnosti in upravljanja z 

vidika nadzornih in upravljivostnih mehanizmov, procesov upravljanja, ustreznosti 

dokumentiranja in prenosa znanja. Le na tak način bo ponudba podjetja na ravni ustrezne 

operativne odličnosti in bo lahko predstavljala diferenciacijski faktor v primerjavi s 

konkurenco, naročnik pa bo s storitvami podjetja svojo storitev IT lahko obvladoval celovito, 

oziroma bo to zanj izvajalo obravnavano podjetje. Na sliki 2 je prikazan razvoj kompetenc 

celovitih storitev. 

 

Slika 2: Razvoj kompetenc celovitih storitev IT 

V okviru oblikovanja standardiziranih celovitih storitev IT se bo podjetje v večini usmerilo v 

storitve IT, ki združujejo omrežja, strežniške in pomnilniške sisteme vključno z 

virtualizacijskimi tehnologijami in tehnologijami, ki omogočajo izgradnje javnih in zasebnih 

oblakov tipa IaaS, operacijske sisteme ter varnost, nadzor in upravljanje. Dodatno pa bo 

podjetje nadaljevalo izgradnjo kompetenc tudi na aplikativni infrastrukturi, predvsem 

storitvah Microsoft in Oracle podatkovnih baz ter varnostnega kopiranja v oblak. 

Oblikovanje celovitih storitev IT je za podjetje ključnega pomena, saj vključuje in predvsem 

dela na združevanju vseh tehnoloških in upravljavskih kompetenc in zmožnosti, ki jih v 

poslovnem področju že imajo. Razvijalo bo kompetence tako za izgradnjo privatnih kot 

javnih oblakov (IaaS) na vodilnih dveh platformah: VMWare in Microsoft. 

Novost v portfelju storitev bo poleg oblikovanja celovitih storitev IT tudi celovito 

obvladovanje odjemalcev. V portfelj storitev za naslednje obdobje je podjetje vključilo 

storitve celovitega upravljanja delovnega mesta (managed desktop). Skladno s trendom 



Priloga 1 

 

različnih naprav na delovnem mestu bo začelo s postopnim vključevanjem v upravljano 

delovno mesto tudi teh (t. i. BYOD – bring your own device – tablice, pametni telefoni). 

Novi sta storitev upravljanja in celovita storitev IT. Pri storitvi upravljanja podjetje prevzame 

skrb za celotno storitev IT, vključno z načrtovanjem, spremljanjem delovanja, 

posodabljanjem, nadgrajevanjem in poročanjem, ki poleg proaktivnega upravljanja v okviru 

predvidljive fiksne naročnine lahko zagotavlja tudi razpoložljivost in zanesljivosti delovanja 

celotne storitve IT. 

S stališča predvsem strojne opreme je pričakovati večji trend poslovnega najema tudi za 

strojno opremo. Zaradi omejenih lastnih investicijskih sredstev bo poslovni najem v večji 

meri izvajan s pomočjo finančnih storitev proizvajalcev opreme (HP, IBM ...) in storitev 

drugih ponudnikov storitev financiranja. V portfelj opreme bo vključilo tudi nekatere nove 

produkte novih proizvajalcev, s katerimi želi razširiti svoj tržni prostor diskovnih 

podsistemov.  
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VPRAŠALNIK 

SODELOVANJE ZAPOSLENIH PRI PRIDOBIVANJU DEFICITARNIH KADROV 

Spoštovani. 

Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem izvajamo raziskavo na temo 

sodelovanja zaposlenih pri pridobivanju deficitarnih kadrov. Pred vami je kratka anketa. 

Izpolnjevanje vam bo vzelo 10 minut časa. Vaše sodelovanje je prostovoljno in anonimno, 

pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni le v znanstveno-raziskovalne namene in bodo 

predstavljeni le v zbirni obliki. Tako nikoli nihče ne bo mogel ugotoviti, kakšno je bilo vaše 

osebno mnenje.  

Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje, mi jih lahko pošljete na elektronski naslov 

Darja.Kramberger@src.si. 

Za vaš čas in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. 





Priloga 2 

 

V nadaljevanju je nekaj trditev, ki opisujejo vpetost zaposlenega v kadrovski proces v 

podjetju. Na lestvici od 1 do 5 označite, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjate 

oziroma ne strinjate, pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se s 

trditvijo močno strinjate. 

Sploh se ne strinjam  1 2 3 4 5 Močno se strinjam 

TRDITEV  

Iskanje primernih kandidatov za službo v našem podjetju je izključno naloga 

kadrovske službe, ne pa tudi drugih zaposlenih. 
1 2 3 4 5 

Bilo bi dobro, če bi zaposleni lahko predlagali nove sodelavce. 1 2 3 4 5 

Z veseljem bi pomagal/a pri iskanju in izboru primernih kadrov za naše podjetje. 1 2 3 4 5 

Ni mi vseeno, kakšne sodelavce zaposluje podjetje. 1 2 3 4 5 

Z veseljem bi priporočil zaposlitev v našem podjetju znancem, prijateljem ali 

kolegom s fakultete. 
1 2 3 4 5 

Zaposlitev v našem podjetju sem pripravljen promovirati na raznih dogodkih, 

sejmih, seminarjih ipd. 
1 2 3 4 5 

Kadrovski službi v podjetju, kjer sem sem zaposlen/a, sem že predlagal/a, da 

opravi zaposlitveni razgovor s kolegom, znancem ipd., oz. sem kadrovski službi 

posredoval/a njegov CV, življenjepis ali drug kontakt. 

1 2 3 4 5 

Ljudi s specifičnimi znanji lahko na trgu najdejo le tisti, ki imajo takšna znanja, 

zato je smiselno, da se za takšna znanja kot kanal pridobivanja in izbora uporabi 

zaposlene v podjetju. 

1 2 3 4 5 

 

Spodaj so navedene trditve, ki se navezujejo na vaše dejavnosti in delo v podjetju, kjer 

ste zaposleni. Odgovorite, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjate oziroma ne 

strinjate. Svoj odgovor označite tako, da obkrožite številko 1 v primeru, da se s trditvijo 

sploh ne strinjate, in številko 5 v primeru, da se s trditvijo močno strinjate. 

Sploh se ne strinjam  1 2 3 4 5 Močno se strinjam 

TRDITEV 

Pri delu vem, kaj se od mene pričakuje. 1 2 3 4 5 

Na voljo imam vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo. 1 2 3 4 5 

Pri delu imam priložnost početi tisto, v čemer sem najboljši. 1 2 3 4 5 

V zadnjih sedmih dneh sem bil pohvaljen za svoje delo in moji dosežki so bili 

prepoznani.  
1 2 3 4 5 

Moj vodja me upošteva kot osebo. 1 2 3 4 5 

Zame nekdo skrbi načrtno in skrbi za moj razvoj.  1 2 3 4 5 

Moje mnenje šteje in se upošteva. 1 2 3 4 5 

V poslanstvu podjetja se odraža, kako pomembno je moje delo. 1 2 3 4 5 

Moji kolegi v oddelku so iskreno zavzeti za dobro in kakovostno delo. 1 2 3 4 5 

Moj najboljši prijatelj je moj sodelavec.  1 2 3 4 5 

V zadnjih 6 mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem napredku.  1 2 3 4 5 
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Spodaj je naštetih več trditev, ki se navezujejo na vaše izkušnje med delom. Vsako od 

njih pozorno preberite in ocenite v kolikšni meri pri svojem delu doživljate opisane 

situacije. Oceno označite tako, da obkrožite številko 1, če opisanih situacij nikoli ne 

doživite, oceno 5 pa obkrožite, če se med delom zelo pogosto doživljate opisane situacije.   

Nikoli  1 2 3 4 5 Zelo pogosto 

TRDITEV      

Pri svojem delu doživljam uspehe. 1 2 3 4 5 

Kar naredim, je neustrezno. 1 2 3 4 5 

Rezultati mojega dela kažejo, da sem usposobljen/a. 1 2 3 4 5 

Opazujem sodelavce, ki imajo podobne delovne naloge. 1 2 3 4 5 

Pri svojem delu imam vzornika. 1 2 3 4 5 

Pozoren sem na to, kaj drugi naredijo narobe. 1 2 3 4 5 

Dobivam veliko kakovostnih povratnih informacij. 1 2 3 4 5 

Sodelavci komentirajo moje delo. 1 2 3 4 5 

Nadrejeni mi povedo, kaj menijo o mojem delu. 1 2 3 4 5 

Svoje delo rad/a opravljam in se ob njem dobro počutim. 1 2 3 4 5 

Izogibam se nalogam, ki se mi zdijo stresne. 1 2 3 4 5 

Pri delu se počutim sproščeno/ega. 1 2 3 4 5 

 

Za statistično obdelavo podatkov potrebujemo tudi nekaj demografskih podatkov, 

Prosim označite oziroma vpišite.  

1. Spol  Moški.  Ženski. 

2. Starost: ________________ let 

3. Naziv delovnega mesta ______________________________________________________ 

Vnosno polje 24 znakov. 

4. Čas trajanja zaposlitve v podjetju: ___________________ let 

5. Izobrazba 

 Osnovna šola.    Visoka strokovna izobrazba. 

 Srednja šola.   Univerzitetna, mag. (2. bol. stopnja). 

 Višja šola.  Specializacija, magisterij znanosti, doktorat znanosti 

 


