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POVZETEK 


Diplomska naloga se osredotoca na deficitarne kadre in deficitarne poklice s podrocja 

informacijske tehnologije (IT) ter ukrepe odgovornih institucij za odpravo tovrstne 

deficitarnosti. V diplomski nalogi je prikazano stanje na trgu dela oziroma zaposljivost 

IT-diplomantov v Sloveniji in ZDA. Predstavljeni so ukrepi, ki jih izvajajo v ZDA za 

povecanje vpisa na omenjeno smer studija. Opisano je pridobivanje deficitarnih kadrov 

in njihove posebnosti, sestava privlacnega zaposlitvenega oglasa, zaposlovanje tujcev za 

preprecevanje neskladja na trgu dela in moine oblike zaposlitve le-teh. Iz opravljene 

raziskave v okviru diplomske naloge izhaja, da v IT-panogi prevladujejo moski, 

strokovna izobrazba je pomembnejsa kot formalna, zelena oblika zaposlitve omenjenih 

kadrovskih profilov je nedolocen cas, oblike oglasevanja za omenjeni profil pa so 

elektronski mediji, karierni sejmi in neformalno pridobivanje kontaktov. Kljucnega 

pomena so stimulativni osebni dohodek, stalne ugodnosti in motivacijski dejavniki, 

ugled ter dobro ime in zanimiva dejavnost delodajalca. 

Kljucne besede: deficitarni poklici s podrocja IT, deficitarni IT-kadri, pridobivanje 

strokovnjakov s podrocja IT, zaposlovanje IT-strokovnjakov in diplomantov, kljucni 

delavci 

SUMMARY 

This thesis focus on deficency on personnel and deficency of profession in information 

tehnologies and measures of our accountable institutions for abolition of such 

deficency. In this thesis I present employability of information tehnologists on 

employement markets, in Slovenia and the United States, such as it is. It is described 

how in the United states the measurements are taken to increase enrolement in 

information tehnologie studies. I present recruiting information tehnologists based on 

appealing job advertisment, employment of foreigners to avoid deficency in personnel 

and possibility of employing them. In my research I found out that men are more 

common in IT profession area, expert knowlage comes before formal education, they 

want to be employed for full time, form of job advertisment must be in digital media or 

on job opportunity fairs or informal meetings which are most welcome. IT 

professionalists focus on stimulating payment, bounus payment and motivation. 

Reputation, good name and activity of employer are also a key fot IT professionalist to 

change ajob. 

Key words: deficency of profession in information tehnologies, employability of 

information tehnologists, key emploeeis, recruiting information tehnologists. 
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1 UVOD 

Danes je kriza (recesija) verjetno ena izmed najbolj pogosto izraienih besed. 

Medijskim objavam 0 krizi in recesiji se ne da uiti in vsakodnevno slisimo za podjetja, 

ki jih je kriza hudo prizadela. Prisiljena so skrajsevati delovni cas in odpuscati ali pa so 

celo propadla in prenehala delovati. Stopnja brezposelnosti je po podatkih Zavoda RS 

za zaposlovanje za februar 2010 najvisja v zadnjem desetletju, saj je brezposelnih 

99.764 delavcev. Brezposelnost je mora marsikaterega delovno sposobnega cloveka. 

Vedno pa obstaja segment strokovnjakov, ki se jim ni treba bati, da bi ostali brez slu~be. 

Povprasevanje po profilih kadrov se s casom spreminja, kar je odvisno od razlicnih 

dejavnikov. Tako je zaradi sirjenja racunalniske tehnologije ze nekaj let veliko 

povprasevanje po strokovnjakih informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT) in tako 

kaze tudi za v prihodnje. Za poklice s podrocja IT, kjer je potrebna najmanj visja 

izobrazba, Zavod RS za zaposlovanje za leta 2009 ugotavlja, da je po njihovih 

statisticnih podatkih povprasevanje najbolj narascalo ravno po racunalniskih in~enirjih 

(razvija1cih poslovnih resitev - programerjih), racunalniskih strokovnjakih za podporo 

(sistemskih in~enirjih), skrbnikih zbirk podatkov in racunalniskih sistemov 

(administratorjev DBA) in podobnem. 

Na Zavodu RS za zaposlovanje spremljajo ponudbo prostih delovnih mest in 

povprasevanje po delavcih ter ugotavljajo, kaksne so razmere na trgu dela v smislu 

primanjkljajev in viskov dolocenih izobrazbenih profilov. Pri analiziranju podatkov so 

jim poleg formalnih virov (analiticni podatki, kot so prijave potreb po delavcih in 

podatki 0 brezposelnosti ter strukturi brezposelnih) v veliko pomoc predvsem 

neformalni viri. Za neformalne vire je mogoce opredeliti izkusnje in opazanja referentov 

Zavoda RS za zaposlovanje, ki nastajajo ob konkretnih stikih z delodajalci pri 

napotovanju na prosta delovna mesta (Zavod RS za zaposlovanje 2009a). 

Zavod RS za zaposlovanje ugotavlja, da, poleg primanjkljajev, ki jih povzrocajo 

stevilcno pomanjkanje zaposlenih z ustreznimi znanji oziroma poklici, primanjkljaji 

nastajajo pogosto zaradi neprivlacnosti delovnih mest ali zahtev delodajalcev. To 

pomeni, da je med brezposelnimi sicer lahko dovolj oseb z dolocenimi poklici, vendar 

ne ustrezajo zahtevam delodajalcev (Zavod RS za zaposlovanje 2009b). Na podlagi 

ugotovitev Zavoda RS za zaposlovanje (2009a), da med brezposelnimi osebami ni 

kandidatov s poklici oziroma znanji, po katerih delodajalci najvec povprasujejo, je 

Ministrstvo za delo, druzino in socialne zadeve na podlagi 22. elena Pravilnika 0 

delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem tujcev 

(Uradni list RS, st. 37/08) omogocilo izdajo delovnih dovoljenj za zaposlitev tujcev za 

tiste poklice, ki jih na trgu dela primanjkuje (deficitami poklici). Seznam deficitamih 

poklicev se oblikuje na letni ravni. 



Uvod 

Na podlagi podatkov za prvo polovico leta 2009 Zavod RS za zaposlovanje 

ugotavlja, da se zaradi zmanjsevanja zaposlovanja in povecevanja brezposelnosti v 

evidenci brezposelnih oseb ze belezi priliv oseb z deficitamimi poklici, vendar na 

podrocju deficitamih kadrov informacijske tehnologije ni bistvenih sprememb. 

Povprasevanje po kadrih IT je se vedno vecje od ponudbe na trgu dela. 

Vecina izvrsnega managementa se zaveda, da so zaposleni najvecje bogastvo 

podjetja in vir za zagotavljanje konkurenene prednosti pred drugimi. Pridobivanje novih 

kadrov je pomembna naloga managerjev na vseh ravneh. Kadrovska funkcija pa jim je v 

strokovno pomoc pri izvajanju dejavnosti v postopkih pridobivanja in izbiranja 

zadostnega stevila strokovno usposobljenih kadrov. Srica (1994, v Treven 1998, 28) 

meni, da je podjetje kakor vre, v katerega se lahko natoei vrhunsko vino, nekakovostno 

vino, eista voda ali mesanica vsega navedenega. Ce vrc ni napolnjen s kakovostnimi 

sestavinami, iz njega ne moremo tociti kakovostne pijaee. Podjetja, ki se srecujejo s 

tovrstno problematiko, naj bi imela pri strateskem nacrtovanju zaposlovanja (tako pri 

notranjem kot zunanjem) jasno sliko in vizijo 0 tern, katere oziroma kaksne kadre bodo 

potrebovala v svojih vrstah. Ce ugotovijo, da bodo potrebovali kadre, ki jih na trgu 

praktieno ni oziroma jih je zelo malo, morajo izoblikovati strategijo za svojo ciljno 

skupino. Ugotoviti morajo, kaj so zanjo motivacijski dejavniki, kaj jo spodbuja, kako 

razmislja, kaj si zeli. Ugotovitve je treba uskladiti z dejanskimi okvirji druzbe in 

realnimi moznostmi. Le tako lahko podjetje resnicno ustvari prave temelje, s katerimi 

bo uspesno gradilo svojo poslovno pot in si v luci dobrega delodajalca ustvarilo 

prednost pred konkurenco (Biloslavo 2006, 267-296). Merkac Skokova (1998, 31) 

meni, da danes ni treba posebej poudarjati, da so tudi slovenska podjetja in druge 

organizacije prisiljene namenjati vedno vee casa in denarja za pridobivanje in izbiranje 

kadrov. V proces pridobivanja se pogosto vkljueijo zunanji strokovnjaki in razliene 

kadrovske agencije, kar se dodatno povecuje stroske. 

Uskladitev realnih moznosti z zeljami in zahtevami kandidata je za delodajalca 

velik izziv. Glede na osebne izkusnje z dolgoletnim delom na kadrovskem oddelku se 

deficitami kadri vse bolj zavedajo svoje vrednosti na trgu dela in znajo za razliko od 

preteklih let to danes tudi dobro iztrziti. Delodajalci se problema zelo dobro zavedajo, 

so priea velikim tezavam s pridobivanjem posameznih profilov kadrov, dandanes so jim 

pripravljeni prisluhniti in ponuditi bistveno vee kot pred nekaj letL 

Smrekar v clanku Kunstkove (2008, 6) poudarja, da je v danasnjem casu treba 

deficitame kadre vsekakor iskati na razlicne naeine. Ponuditi jim je treba razlicne 

motivacijske dejavnike, moznost tako formalnega kot neforrnalnega izobrazevanja, 

razlicne ugodnosti ter seveda dobre pogoje dela, napredovanje in dobro plaCilo. Glavna 

tezava pa ostaja, da jih na trgu dela primanjkuje, zato bi jih bilo treba vee tudi izobraziti. 

Obstaja pa se moznost zaposlovanja tuje delovne sile oziroma odprtja podruznice v 
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tujini. Vsekakor pa morajo za predstavitev poklicev vee storiti tudi ustrezne ustanove in 

poklicna zdruzenja. 

Glede na osebne izkusnje z delom v kadrovski sluzbi lahko trdim, da je na trgu dela 

zaznati znaten upad IT strokovnjakov. Podjetje, ki se ukvarja s storitvami in zeli ostati 

konkurencno na trgu, mora biti sposobno takojsnjega odzivanja na spremembe, ki se v 

danaSnjem casu pojavljajo dnevno. Posledicno si morajo zagotoviti zadostno stevilo 

strokovno usposobljenih sodelavcev. Pri zaposlovanju IT -strokovnjakov pa morajo biti 

vedno bolj strokovni in inovativni, kar je povezano z vecjimi financnimi stroski. 

V svojem diplomskem delu zelim preuciti problematiko pri zaposlovanju IT

kadrov. Osredotocila se born na podjetje, ki ne zeU biti imenovano, zato ga v nalogi 

imenujem »izbrano podjetje«. Pri navajanju gradiva izbranega podjetja pa born navajala 

»intemo gradivo«. Opisala in predstavila born postopke pridobivanja IT -strokovnjakov 

razlicnih profilov, ki so opredeljeni kot deficitaren kader. V diplomskem delu bo torej 

predstavljen problem izbranega podjetja, ki se sooca s tezavami pridobivanja kadrov z 

IT-podrocja zaradi njihove deficitamosti na slovenskem trgu dela, kar neposredno 

vpliva na njegove poslovne odlocitve. 

Namen in cilj diplomskega dela je preuciti problematiko na podrocju zaposlovanja 

deficitamih poklicev. Pri tern se born osredotocila na polozaj delavcev s podrocja IT. 

Preucevana in predstavljena problematika se bo nanasala na opazovano podjetje, ki se 

srecuje s pomanjkanjem delavcev na slovens kern trgu dela. Predstavljene bode poslovne 

odlocitve, nacini in strategije, kako se podjetje spopada s pomanjkanjem delavcev. 

Poleg tega born predstavila, katere oglasevalske kanale uporablja, na kaksne nacine 

podjetje isce svoje sodelavce in kaj nudi svojim zaposlenim. 

Predstavljene bode moznosti, ki jih ima podjetje pri zaposlovanju, in posledicne 

poslovne odlocitve. Vse poslovne odlocitve pa so povezane s financnimi stroski. Zato 

bodo za vsako odlocitev podane utemeljitve in izbira najbolj razumske poslovne 

odlocitve izbranega podjetja. 

Cilji teoreticnega dela diplomskega dela so: 

analizirati in ugotoviti uspesne nacine pridobivanja deficitamih kadrov, 

analizirati in ugotoviti posebnosti pridobivanja IT -strokovnjakov in 

analizirati moznosti zaposlovanja tujih IT-strokovnjakov. 

Cilji empiricnega dela diplomskega dela so: 

ugotoviti probleme pri pridobivanju IT-strokovnjakov v izbranem podjetju, 


ugotoviti uspesne metode pridobivanja IT-strokovnjakov v izbranem podjetju 


glede na situacijo na trgu dela ter 


oblikovati predloge in priporocila za uspesno pridobivanje ustreznih IT


strokovnjakov v izbranem podjetju. 
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Za pridobivanje deficitarnih kadrov - tako domacih kot tujih IT-strokovnjakov - je 

treba ugotoviti, kaj jih spodbuja, kako razmisljajo in kaj si zelijo. Ce delodajalec najde 

odgovore na zgoraj zastavljena vprasanja, si prihrani veliko cas a in financnih sredstev v 

postopkih pridobivanja kadrov. 

Predvidene metode za doseganje ciljev: pri pisanju diplomskega dela born v 

teoreticnem delu uporabila deskriptivno metodo s studijem obstojece tuje in domace 

literature. V pomoc mi bodo javno dostopne baze podatkov. Opisala in analizirala born 

tako primame kot sekundame vire, ki se nanaSajo na tematiko pridobivanja 

deficitamega kadra. Z metodo kompilacije born korektno povzemala in citirala 

ugotovitve tujih avtorjev, z metodo sinteze born spoznanja povezala v ugotovitve, ki se 

nanasajo na cilje diplomskega dela. Izhajala born tudi iz poslovne prakse. Cilj 

deskripcije je spoznavanje najnovejsih trendov, ki se pojavljajo ob omenjeni 

problematiki in delodajalcem lahko prihranijo tako cas kot stroske pri pridobivanju in 

zaposlovanju ustreznih kadrov. 

V empiricnem delu se born osredotocila na izbrano podjetje, katerega osnovna 

dejavnost je opravljanje in nudenje storitev s podrocja informacijske tehnologije. V 

izbranem podjetju zaposlujejo IT -strokovnjake razlicnih profilov. Razmere na trgu dela 

so izbrano podjetje dobesedno prisilile v razmisljanje, kje in kako pridobiti zadostno 

stevilo novih sodelavcev, potrebnih za nemotene poteke delovnih procesov in odpiranje 

novih projektov. 

Za dosego ciljev empiricnega dela born analizirala sekundame vire izbranega 

podjetja, in javno dostopne baze podatkov, ki se nanasajo na omenjeno problematiko. 

Primame podatke born zbirala z anketo, ki bo temeljila na lastnem vprasalniku. Kot 

vzorec raziskovanja born vzela ciljno skupino 28 IT-strokovnjakov, ki so v postopku 

izbora. To pomeni, da so ze opravili prvi razgovor in preostale preizkuse, standardne 

postopke v izbranem podjetju. Povabljeni so na drugi razgovor, vendar se za zaposlitev 

se odlocajo. Strokovnjaki imajo razlicne delovne izkusnje na podrocju racunalnistva, so 

razlicnih spolov in z razlicnimi pricakovanji 0 osebnem dohodku. Izobrazbena struktura 

strokovnjakov je od V. do VII. stopnje. Z anketo born pridobila informacije 0 motivih in 

vzrokih za zaposlitev IT-strokovnjakov v opazovanem podjetju. Dobljene rezultate born 

analizirala s pomocjo opisne statistike in jih predstavila s pomocjo grafikonov. 

Predpostavljam, da je pridobivanje kakovostnih kadrov vedno draZje, kajti postopki 

za pridobivanje le-teh so zahtevni. Pomembno je najti pravi oglasevalski kanal ter pravi 

nacin predstavitve delodajalca, kot so zaposlitveni sejmi, predstavitve na fakultetah ipd. 

Pri izbiri oglasevalskega kanala delodajalci primerjajo pricakovane rezultate z nastalimi 

stroski oglasevanja, zato se za iskanje IT-strokovnjakov uporabljajo spletne oblike 

oglasevanja, kot so zaposlitveni portali, in ne tiskani mediji. 

Predpostavljam, da so delodajalci lahko inovativni v procesu pridobivanja kadrov 

toliko, kot jim dopuscajo financna sredstva, ki so jim na voljo. Predpostavljam tudi, da 
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zahtevnejse metode izbora deIodajalci uporabljajo Ie za kIjucne delavce. Zahtevnejse 

metode, kot sopsiholoski preizkusi, preizkusi znanja tujih jezikov in strokovni preizkusi 

znanj (npr. programiranje v razlicnih programskih jezikih ipd.), kar predstavlja 

precejsnje dodatne stroske za delodajalca, so kIjucnega pomena pri izbiri in 

zaposlovanju novih sodelavcev, kajti izbira neustreznega kandidata pomeni ponovitev 

vseh postopkov pridobivanja novega kadra. 

Naslednja predpostavka je, da je treba proces pridobivanja kadrov zaradi 

zagotavljanja nemotenega poteka delovnih procesov in prevzemanja novih poslov 

skrbno nacrtovati ze v dolgorocnih strateskih nacrtih podjetja. Le tako ima podjetje 

dovolj strokovno usposobljenih sodelavcev in lahko nemoteno opravlja svojo dejavnost. 

Pray tako pa je pridobivanje kandidatov za delo tudi usklajevanje pricakovanj, zelja in 

interesov tako kandidata kot delodajalca. Glede na to, da se danes IT -strokovnjaki 

zavedajo svoje vrednosti na trgu dela, morajo delodajalci skrbno prisluhniti zahtevam 

kandidatov in jim dati konkurencno ponudbo za zaposlitev, ce zelijo strokovnjaka 

pridobiti in ga tudi obdrzati v podjetju. 

Zadnja predpostavka je, da si morajo delodajalci zagotoviti ustrezno stevilo 

strokovno usposobljenih kandidatov, ki ustrezajo zahtevam, razpisanim za posamezno 

delovno mesto. Profili IT -strokovnjakov so razlicni, kar pomeni, da potrebuje sistemski 

analitik drugacna znanja kot razvijalec poslovnih resitev ali sistemski inzenir. Pri 

zagotavljanju novih kadrov pa si delodajalci z zaposlovanjem tujcev pomagajo pri 

neskladju med ponudbo in povprasevanjem, ki je nastalo na slovenskem trgu dela. 

Zakonodaja, ki ureja zaposlovanje tujcev z deficitarnimi poklici, omogoca delodajalcem 

ucinkovito pomoe pri zaposlovanju kadrov, ki jih na slovenskem trgu dela primanjkuje. 

Med omejitve, ki se nanasajo tako na diplomsko nalogo kot na raziskavo, sodi 

dejstvo, da je opravljena raziskava omejena sarno na eno podjetje, kar pomeni, da so 

podatki in rezultati raziskave omejeni na odlocitev enega delodajalca. Literature in 

statistik na problematiko zaposlovanja kadrov s podrocja informacijske tehnologije 

skorajda ni (najvee objav je mogoce zaslediti na portalih zaposlitvenih agencij, revijah, 

ki pokrivajo podroeje upravljanja s eloveskimi viri, portalu MojeDelo.com ipd.), zato se 

vsak delodajalec spopada z omenjeno problematiko po svojih zmoznostih. Birokratski 

postopki glede urejanja zaposlitvene dokumentacije tujcev so neprilagodljivi, 

dolgotrajni (od treh pa do petih mesecev) in zapleteni. Navodila za zaposlitev tujcev so 

dosegljiva na vee razlicnih drzavnih institucijah, pridobivanje le-teh pa je dolgotrajno in 

nesistematicno, kar pomeni veliko porabo cas a in financnih sredstev. 
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2 OPREDELITEV TRGA DELA 

Samuelson (1968, v Svetlik 1985, 15) trg dela opredeljuje kot strukturo treh 

elementov, in sicer kot povprasevanje po delovni sili, kot ponudbo delovne sile in 

srecevanje med obema, katerega rezultat je cena delovne sileo Povprasevanje po delovni 

sili sestavljata dYe zalogi, nezasedena oziroma prosta delovna mesta - aktualno 

povprasevanje in zasedena delovna mesta realizirano povprasevanje. Ponudbo dela 

sestavljajo tri vrste zalog. Prvo ponudbo zalog predstavljajo zaposleni delavci 

(realizirana ponudba je enaka realiziranemu povprasevanju), drugo zalogo predstavljajo 

nezaposleni, torej iskalci zaposlitve (aktualna ponudba), tretjo pa predstavljajo osebe, ki 

niso zaposlene in zaposlitve niti ne iscejo, vendar so sposobne za delo in bi zaposlitev 

sprejele pod dolocenimi pogoji (potencialna ponudba). 

Ce povzamemo zgomjo definicijo in jo povemo preprosteje, lahko zakljucimo, da 

je trg dela prostor, kjer se srecujeta tako ponudba dela kot povprasevanje po delu. Za trg 

dela lahko recemo, da se na njem pojavljajo iskalci zaposlitve, ki ponujajo svoje 

sposobnosti, znanje in izkusnje, na drugi strani pa so delodajalci, ki povprasujejo po 

ustreznih delavcih in jim ponujajo prosta delovna mesta. To je dinamicen proces, v 

okviru katerega vsi izbirajo. Delodajalci iscejo najboljse delavce, ki jim bodo pomagali 

doseci zastavljene cilje in stem konkurencno prednost, iskalci zaposlitve pa zelijo najti 

delovno mesto, ki jim najbolj ustreza, ter si zagotoviti vir prezivetja in stem socialno 

vamost in kakovost zivljenja (lgnjatovic 2002, 7). 

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje se je trg dela od zacetka 90-ih let 

prejsnjega stoletja do danes mocno spremenil. Dogajanje na trgu del a je izjemno 

pomembno za vsako drzavo, saj je povezano z ekonomskim razvojem drzave in 

socialno varnostjo drzavljanov V zacetku 90-ih let prejsnjega stoletja je prevladovala 

zaposlitev za nedolocen cas s polnim delovnim easom. Iskalec zaposlitve se je Ie za 

kratek cas pojavil na trgu dela. Ko si je nasel zaposlitev, je bila ta navadno njegova 

»dozivljenjska zaposlitev«. Do prehoda v trzno ekonomijo v Sloveniji ni bilo 

neprostovoljnih prekinitev delovnega razmerja. Zaradi razvoja informacijsko

komunikacijske tehnologije in tehnoloskih sprememb v delovnih procesih (kjer je v 

delovnem procesu delavca zamenjal stroj) so se zaceli pojavljali viski delavcev. Zaradi 

slabega poslovanja organizacije se delavcev ni smelo odpuscati. Treba jim je bilo 

poiskati druga dela in naloge ali jih prekvalificiratLV tistih casih je bit edini nacin 

oziroma poznan odhod iz organizacije smrt ali upokojitev (Ignjatovic 2002, 7). 

Slovenija je v casu tranzicije zacela s prestrukturiranjem v smeri trznega 

gospodarstva in omenjeni prehod je s seboj prinesel stevilne spremembe. V fazi 

prestrukturiranja so propadla predvsem sibka podjetja iz tekstilnih, usnjarskih, 

predelovalnih, kovinskih in zelezarskih dejavnosti. Zaradi prestrukturiranja slovenskega 

gospodarstva se je zacelo povecano povprasevanje po delavcih v storitvenih 
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dejavnostih. Delodajalci oziroma organizacije so zacele povprasevati po bolj 

izobraZenih delavcih in stem se je med brezposelnimi zacelo povecevati stevilo manj 

izobraZenih. Takrat je ddava izvajaia Ie pasivno politiko zaposlovanja. Brezposelnim je 

dodeljevala relativno visoka denama nadomestiia za cas brezposelnosti (v omenjenem 

obdobju je nezaposien delavec prejemal nadomestilo 24 mesecev). Drugi ukrep viade je 

bil zgodnje upokojevanje, ki je omejeval narascanje brezposelnosti, hkrati pa je 

pomagal organizacijam oziroma deIodaja1cem, da so Iahko starej8e in slabse izobraZene 

delavce zamenjali z mIajsimi, boIj storiinimi in izobraZenimi delavci. Dejavnosti glede 

pridobivanja novih znanj in strokovne usposobljenosti ni bilo zaznati (Zavod RS za 

zaposiovanje 2009c). 

Pogoji in merila za pridobitev denamega nadomestila v letu 2010 so precej strozji, 

kot so bili v casu pred tranzicijo. Pogoji in meriia za uveIjavitev pravice do denamega 

nadomestila, roki za uveljavitev, visina, trajanje, mirovanje, prenehanje, znizanje 

denamega nadomestila so doloceni v Zakonu 0 zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti (Uradni list RS, s1. 107/06) ter v Pravilniku 0 natancnejsih pravilih za 

izpoinjevanje obveznosti brezposeinih oseb ter 0 dolocitvi casa prenehanja in znizanja 

pravice do denamega nadomestila za primer brezposelnosti (Uradni list RS, 8t. 56/00). 

Denamo nadomestilo med brezposelnostjo v letu 2010 je mogoce pridobiti, ce so 

bili posamezniki pred brezposelnostjo zavarovani za primer brezposelnosti in ni na 

voljo ustrezne zaposlitve, ce so bili v delovnem razmerju pred prenehanjem delovnega 

razmerja vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih (ali so za dolocen cas opravljali 

sezonsko delo in imajo po preracunu ur v delovne dni s polnim delovnim casom 

najmanj 12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 18 mesecih pred nastankom 

brezposelnosti) in so se prijavili na Zavodu RS za zaposlovanje v roku 30 dni po 

prenehanju obveznega zavarovanja. Denamo nadomestilo med brezposelnostjo lahko 

pridobijo tudi, ce so brezposelne osebe in jim delovno razmerje ni prenehalo po njihovi 

krivdi ali volji in izpolnjujejo druge z zakonom dolocene pogoje. Le-te Zavod RS za 

zaposlovanje preveri v upravnem postopku (Zavod RS za zaposlovanje 2010). 

Pravica do denamega nadomestila je opredeljena v 45. in 45a. clenu ZZZPB in jo 

lahko uveljavljajo zavarovanci, ki redno ali sporazumno odpovejo pogodbo z 

delodajalcem zaradi preselitve in zaposlitve njegovega zakonca ali osebe, s katero 

najmanj enD leto zivijo v zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju, ki je od kraja 

prebivanja zavarovanca oddaljen vee kot uro in pol voznje v enD smer z javnim 

prevoznim sredstvom (Zavod RS za zaposlovanje 201O). ZZPB ureja roke za 

uveljavitev pravice do denarnega nadomestila (31. c1en), roke za prenehanje pravice do 

le-tega (cleni 32, 32a, 33, 33a in 33b), visinG denamega nadomestila in prispevki (cleni 

18, 19, in 20) in usklajevanje denamih nadomestil (cleni od 21 do 32). Obvezno 

zavarovanje je opredeljeno v 14. clenu, dodatno zavarovanje pa v 15. elenu ZZZPB ter 

v Pravilniku 0 natancnejsih pravilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in 0 
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dolocitvi casa prenehanja in znizanja pravice do denarnega nadomestila za primer 

brezposelnosti (Uradni list RS, st. 56/07). 

V tranzicijskih casih je bilo za podjetja kljucno prezivetje. Zato ni bilo zaznati 

dejavnosti, povezanih z zaposlenimi, ni bilo posebnega poudarka na njihovem 

pridobivanju in zadrzanju zaposlenih v podjetju. Podjetja se niso dovolj oziroma se 

sploh niso posvecala vzdusju v organizaciji in organizacijski kulturi. Zanemarjene so 

bile tudi druge dejavnosti, ki so danes kljuenega pomena za obstoj vsake organizacije. V 

novem tisocletju se polozaj na trgu dela mocno spreminja. Na novih svetovnih trgih je 

vedno vecja konkurenca med dobrimi in najboljsimi delavci. Vsak delovno sposoben 

posameznik pride enkrat v svojem zivljenju na prelomnico, ko mora sam poskrbeti za 

svoje prezivetje in stem postane aktiven iskalec zaposlitve. Kako uspesen je na trgu 

dela, je odvisno od vsakega posameznika. Ce se je pripravljen sooeiti z izzivi, ki se 

dnevno pojavljajo na dinamicnem trgu dela, in se jim prilagoditi, ima vse moznosti, da 

najde ustrezno zaposlitev. Ce se ne zna oziroma ne more soociti z dinamiko na trgu 

dela, potem je velika verjetnost, da zaposlitve ne najde in ostane nezaposlen. Grozi mu 

socialna izkljueenost in brez pomoci drZave ne more preziveti (aktivna in pasivna 

politika zaposlovanja oziroma socialni transferji). PosiaManje gospodarskih razmer, 

svetovna konkurenca in hitre tehnoloske spremembe je Ie nekaj dejavnikov, ki mocno 

vplivajo na trg dela (Svetlik in drugi 2002, 12-29). 

Dejavniki, ki vplivajo na vedno bolj dinamicen trg dela (Glazer in Hazel 2002, v 

Svetlik in drugi 2002, 129): 

zaradi konkurenenosti na trgu dela si aktivni udelezenci zelijo vsezivljenskega 


ucenja in izobraZevanja, 


naraseajoca prilagodljivost trga dela in gospodarske spremembe vodijo do 


pogostejsega menjavanja zaposlitev, 


na trgu dela se pojavlja vedno vee ljudi, ki jim grozi socialna izkljucenost in se 


brez pomoei drZave ne bi mogli vkljueiti v delo (aktivna in pasivna politika 


zaposlovanja), 


delez visoko izobraZenih iskalcev zaposlitve narasea, pri iskanju zaposlitve 


uporabljajo moderne tehnologije (IKT, kot so internet, TV ipd.), 


raznolikost ponudbe zaposlitev se poveeuje tudi v Sloveniji. Oblike zaposlitev: 


dele pri vee delodajalcih, delo na domu, dele po pogodbi, polovicin delovni cas, 


samozaposlitev ipd. 


Demografski dejavniki po mnenju Svetlka in drugih (2002, 476-489) izjemno 

pomembno vplivajo na trg dela Dejstvo, ki ga ne moremo prezreti, je, da bo zaradi 

znizevanja rodnosti, posebno v zadnjih dveh desetletjih, in daljse zivljenjske dobe 

posameznikov v prihodnosti na trgu dela vedno manj mladih ljudi. Omenjeni trend 

oziroma problematika padanja rodnosti je znacilna predvsem za Evropo in vkljucuje 

9 




Opredelitev trga dela 

tudi Slovenijo. T. i. baby-boom generacija se je ze zacela upokojevati, kar bo vplivalo 

na celotno gospodarstvo. Odhod omenjene generacije s trga dela se je ze zacel in bo 

najbolj zaznaven med letoma 2005 in 2020. Projekcije in analize prebivalstva 

Statisticnega urada RS napovedujejo staranje prebivalcev v Sloveniji. V povprecju je v 

naslednjih letih pricakovati starejse prebivalstvo oziroma vee starejsih kot mladih na 

trgu dela. Na trgu dela bo tako prislo do presezka dolocene starostne skupine, 

zmanjsevalo pa se bo stevilo de1ovno aktivnega prebivalstva med 15. in 64. Letom 

starosti. S staranjem prebivalstva pride do povecanega stevila ljudi dolocenih zgomjih 

oziroma visjih starostnih razredov, kar posledicno pomeni spreminjanje zaposlitvene 

politike in stem podaljsevanje delovne dobe, slabse pogoje upokojevanja, nizje 

pokojnine in negotovo prihodnost prezivetja v starosti. Omenjeni problem bo treba 

nadomestiti z vecjo storilnostjo, vecjimi nalozbami, odkrivanjem novih trgov in visjo 

izobrazbo (SURS 2008). 

Svetlik in Lorencic (2002, 256-289) menita, da na trg dela pomembno vpliva tudi 

izobraZevanje, ki postaja potreba za vse aktivne udelezence na trgu dela. Le tako si 

lahko v danasnjem casu hitrih sprememb in spreminjajocem se gospodarstvu, ki temeJji 

izkljucno na znanju, zagotovijo vecje moznosti pri zaposlovanju in stem konkurencno 

prednost. To pa je povezano z visjo placo, s trdnejso socialno vamostjo in stabilnostjo 

zaposlitve. Poudariti je treba, da izobraZevanje ni omejeno sarno na mlade, ampak je 

nujno za vse generacije, ki so aktivne na trgu dela. Prihod mladih na trg dela pa dodatno 

omejuje tudi daljsi cas iskanja prve zaposlitve (delodajalci ponavadi zelijo de10vne 

izkusnje) in izobraZevanje, ki ima v njihovi nadaljnji karieri bistven pomen. 

Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije po mnenju Svetlika in Lorenciceve 

(2002, 256-289) ustvarjajo nove moznosti in priloznosti za visoko usposobljene delavce, 

kar IT-strokovnjaki zagotovo so. Ravno nasprotno pa vplivajo na nizje izobrazene in 

manj usposobljene aktivne udelezence na trgu dela. Ti postanejo nekonkurencni in 

izgubijo delovno mesto, porusi se njihova socialna vamost, pogosto postanejo 

brezpose1ni. 

Na pomoc jim priskoci drzava s programom APZ (aktivna politika zaposlovanja). 

Zavod RS za zaposlovanje (2009b) vsezivljenskemu ucenju in usposabljanju ze dlje 

casa namenja veliko pozomost, saj je med brezpose1nimi kar 41,2 odstotka takih, ki 

nimajo strokovne izobrazbe. Z namenom vkljuCitve cim vecjega stevila brezposelnih v 

APZ je Zavod RS za zaposlovanje organiziral delavnice in programe, s katerimi bi se 

brezposelni aktivno lahko vmili na trg dela oziroma bi mladi nasH svojo prvo 

zaposlitev. Analize podatkov Zavoda RS za zaposlovanje zaznavajo spremembe na 

dolgi rok, saj se ze kazejo prvi rezultati aktivne politike zaposlovanja. 

Koncepti zaposlovanja so se skozi cas spreminjali in po mnenju Svetlika in drugih 

(2002) ima IKT izjemen vpliv na spremembo in razvoj zaposlovanja. Z napredkom IKT 

je druzba dozivela razvoj iz agrarne v proizvodno in storitveno reformo. Storitveno 
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usmerjene druzbe so tehnolosko bolj razvite, s tehnoloskirn napredkorn se vecajo tudi 

zahteve za obvladovanje Ie-teh. Tehnologije se neprestano razvijajo in zaposleni morajo 

iti v korak s casorn ter slediti novostirn na tern podrocju. 

Glede na osebne izkusnje z delorn v kadrovski sluzbi Iahko povzarnern, da je danes 

zaradi razvoja IKT in s pornocjo modemih komunikacijskih kanalov mogoce nenehno 

spremljati dogajanje na trgu dela in biti vedno v koraku s easom, to je z informacijami, 

ki posamezniku pomagajo pri zagotavljanju boljsega socialnega polozaja v druzbi. 

Ljudje se bodo rnorali zaceti zavedati, da je sprejernIjivo zapustiti dosedanjega 

delodajalca v prirneru boIjse ponudbe v drugi organizaciji. Kljueno pa je, da se 

potencialni oziroma aktivni iskalci zaposlitve naueijo »trziti samega sebe« in stem 

postanejo zanirnivejsi za novega delodajalca. 

Svetlik (1993) meni, da se trend vsezivljenske zaposlitve sprerninja in je rnobilnost 

med delovnimi mesti bolj verjetna med izobraZenirni kadri, predvsem rned mladimi 

moskimi. Zaposleni lahko napredujejo v isti delovni organizaciji na boIjse deIovno 

mesto. Ljudje bodo postali aktivni iskalci zaposlitve in ne bodo vee vztrajali pri 

dozivljenjski zaposlitvi pri enem delodajalcu, temvec bodo v svoji karieri veekrat 

menjavali zaposlitev. Posledieno se bodo morali tudi delodajalci bistveno bolj potruditi, 

da bodo zadrZali svoje sodelavce v podjetju oziroma organizaciji. 

2.1 Polozaj deficitarnih kadrov na trgu dela 

Gospodarske razmere so se v zadnjih nekaj letih spreminjale hitro in tudi na trgu 

dela povzroeile korenite spremembe, ki jim komaj sledimo. Razvijajoca se druzba 

spreminja stara in proizvaja nova delovna mesta z novimi zahtevarni po znanjih in 

spretnostih za opravljanje dolocenih vrst dela. Zato je treba na nesorazrnerja in 

deficitamost na trgu dela gledati z vee vidikov, v daljsi easovni perspektivi ter v 

povezavi z razvojnirni usrneritvarni regije in posledieno cele drZave. 

V Sloveniji imamo dve osrednji instituciji, ki se ukvarjata z zbiranjern informacij 0 

dogajanju na trgu dela. To sta Statisticni urad RS (SURS) in Zavod RS za zaposlovanje 

(ZRSZ). Slednji s svojirni Ietnimi, mesecnimi in tekoeimi poroeili skrbi na ravni celotne 

drZave in njegovih obmocnih enot za periodieno posredovanje aZumih podatkov 0 

gibanjih na podroeju zaposlenosti, aktualnih povprasevanjih in stopnji brezposelnosti. 

Pri posredovanju dela in delavcev uporablja Zavod RS za zaposlovanje pri 

napotovanju deIavcev v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja (APZ) administrativni 

podatkovni bazi. Prva se imenuje Podatki 0 prostih delovnih mestih, ki jo v Zavodu 

pridobijo z obrazcev PD-l (prijava potreb po delavcih), drugo bazo pa predstavljajo 

Podatki 0 brezposelnih osebah. Ornenjene podatke Zavod RS za zaposlovanje pridobi iz 

svojih evidenc. S projekcijo in analiziranjem podatkov Zavod RS za zaposlovanje 

pridobi informacije 0 strukturi brezposelnih, znacilnostih povprasevanja po delavcih in 

o dogajanju na trgu dela. 
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Za ugotavljanje in analiziranje kratkoroenih gibanj na trgu dela pa Zavod RS za 

zaposlovanje uporablja podatkovno bazo LP-Zap. Vir podatkov za to bazo je anketa, ki 

jo Zavod RS za zaposlovanje enkrat letno predvidoma decembra poslje delodajalcem, ti 

pa izpolnjeno anketo posredujejo nazaj najkasneje do konca januarja. na ta nacin Zavod 

zbira podatke 0 kadrovskih potrebah delodajalcev, ki zaposiujejo vee delavcev, in 0 

razpisanih stipendijah delodajalcev. Na podlagi pridobijenih podatkov lahko na Zavodu 

RS za zaposlovanje spremIjajo ponudbo prostih deIovnih mest in povprasevanje po 

delavcih ter ugotavljajo, kakSne so razmere na trgu dela v smislu primanjkIjajev in 

viskov doloeenih izobrazbenih profilov. V prikazu nesorazmerij med ponudbo in 

povprasevanjem se lahko izpostavijo Ie tisti izobrazbeni pro fili , po katerih je zadosten 

obseg povprasevanja, ki lahko slliZi za analiticno delo (Zavod RS za zaposlovanje 

2009d). 

Zbrane podatke Zavoda RS za zaposlovanje uporabljajo tudi druge institucije, ki 

posredno sodelujejo pri oblikovanju politike na podrocju zaposlovanja (Ministrstvo za 

solstvo, Andragoski center, Gospodarska zbomica Siovenije, obrtne zbomice, Center 

RS za poklicno izobrazevanje in druge izobraZevalne institucije). 

Zavod RS za zaposlovanje (2009) ugotavlja, da se zaradi zmanjsevanja 

zaposlovanja in poveeanja brezposelnosti v evidenci brezposelnih oseb ze belezi priiiv 

oseb z deficitamimi poklici. Glede na bistveno spremenjeno stanje na slovenskem trgu 

dela Zavod RS za zaposlovanje prediaga spremembo Pravilnika za zaposlovanje tujcev 

in nadzor trga dela v primerih, ko so v evidenci ustrezne brezposelne osebe. Vzrok je 

preprecitev negativnega ueinka na slovenski trg dela, kar pomeni, da bo Zavod RS za 

zaposiovanje preverjal stanje na domacem trgu dela ob vsaki vlogi za izdajo dovoIjenja 

za zaposlitev, tudi v primerih sedaj dolocenih deficitamih poklicev. Seznam deficitamih 

poklicev se oblikuje na letni ravni. Zato metodologija, ki se je uporabljala za dolocanje 

deficitamih poklicev in izvajanje aktivne politike zaposlovanja, v casu visoke 

gospodarske rasti in nizke stopnje brezposelnosti ni vee ustrezna. Sprememba ustaljene 

metodologije je bila nujna. V skladu z nastalim gospodarskim stanjem in v casu 

recesije, ko se stanje na trgu dela zelo hitro spreminja, je treba upostevati spremenjen 

trend poveeevanje stopnje domace brezposelnosti in zagotoviti, da zaposlovanje tujcev 

ne bo skodljivo vplivalo na trg dela in posledicno na slabse moznosti za zaposlovanje 

domacih delavcev, ki so trenutno vpisani v evidenco brezposelnih (Uradni list RS, 

st.28/09). 

Najbolj deficitami poklici po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje za obdobje 

2009/2010 so analitiki in snovalci informacijskih sistemov, programerji, sistemski 

inzenirji ter drugi strokovnjaki, kot so agronomi, farmacevti, inzenirji strojnistva, 

gradbenistva in elektrotehnike, zdravniki, medicinske sestre, kuharji, natakarji, zidarji, 

tesarji, elektroinstalaterji, oblikovalci kovin, varilci, monterji kovinskih konstrukcij, 
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kljueavniearji, elektromehaniki, elektromonterji, upravljavci orodnih strojev, vozniki 

tezkih tovornjakov in vlacilcev ter delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah. 

Podatki Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2009 kaZejo, da na podrocju 

deficitarnih kadrov s podrocja informacijske tehnologije ni bistvenih sprememb. 

Povprasevanje po kadrih IT je se vedno veeje od ponudbe na trgu dela. 

Statisticni urad RS svojo dejavnost izvaja v skladu z Zakonorn 0 drzavni statistiki 

(Uradni list RS, st. 45195, 9/01 in 47/09) ter je glavni izvajalec del in nalog na podrocju 

statistike. Institucijam oziroma delodajalcem (tako organom gospodarstva kot 

negospodarstva) zagotavlja podatke 0 stanju in gibanjih stanja na demografskem, 

socialnem in ekonornskern podrocju, ter na podrocju okolja in naravnih virov. Na 

podrocju trga dela zbira in posreduje podatke 0 aktivnem prebivalstvu, stroskih dela in 

placah (Uradni list RS, st. 45195, 9/01 in 47/09). 

2.2 Vloga in pomen kadrov v organizaciji 

Danes so organizacije oziroma podjetja izpostavljena nenehnemu dokazovanju in 

konkurenci, prezivijo pa Ie najboljsi, najuspesnejsi in najhitrejsi. Dejstvo je, da je danes 

lazje pridobiti financni kapital, sodobno tehnologijo in druge potrebne vire kot pa 

ustrezne sodelavce. Zaposleni so kljucni dejavnik organizacijskega uspeha. Izjemno 

tezko je pridobiti ustrezne kadre za opravljanje tocno dolocenih del in nalog, ki bodo s 

svojim znanjem, sposobnostmi, motiviranostjo, osebnostjo, inovativnostjo in 

nenazadnje s svojirn zivljenjskirn stilorn prispevaJi tako k razvoju in uspesnosti 

organizacije oziroma podjetja kot tudi k lastnemu osebnemu razvoju ter osebnostni rasti 

(Covey v Merkac Skok 2005, 143-149). 

Organizacija je skladna, srnotrno povezana celota, usrnerjena k doseganju 

zastavljenih ciljev (Mozina in drugi 2002, 12·17). Uspesnost vsake organizacije je 

odvisna predvsem od njene sposobnosti, da pravoeasno zazna spremembe v okolju, jih 

sebi v prid izkoristi tako v notranjem kot zunanjem okolju, v katerem obstaja in se 

razvija. Zaposleni v organizaciji so zanjo kljucnega pomena, zato je nujno zaposliti 

prave sodelavce na pravo delovno mesto (Mozina in drugi 2002, 12-17). 

S procesom zaposlovanja podjetje oziroma organizacija zadovoljuje svoje potrebe 

po novih sodelavcih. Proces zaposlovanja ima vedno dolgoroene posledice. 

Nacrtovanje, pridobivanje in usposabljanje ljudi so procesi, ki so sestavni del 

zaposlovanja in s katerimi organizacija zadovoljuje svoje potrebe po cloveskih 

zrnoznostih (Lipicnik 1997, 78). 

Stika 2.1 prikazuje celoten proces zaposlovanja, ki je sestavljen iz vee faz. 

Postopek se zacne z nacrtovanjem potreb, ko podjetje oziroma organizacija definira, 

koliko in kaksne nove sodelavce potrebuje. Postopek se nadaljuje s pridobivanjem 

ustreznih kandidatov za razpisano delovno mesto. Pridobivanje lahko poteka tako 

znotraj kot zunaj organizacije. Naslednja faza je izbiranje ustreznih kandidatov, po 
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uspesno zakljucenem procesu izbiranja sledi zaposlitev ter uvajanje novega sodelavca in 

skrb za njegov razvoj. Ponavadi se proces zakljuci z uspesnim delom novega sodelavca, 

vendar v primerih, ko delavec ni zadovoljen s svojim novim delovnim mestom in/ali 

delodajalec ni zadovoljen z novim sodelavcem, pride do prekinitve delovnega razmerja 

in zopet se pojavi potreba po novem sodelavcu. 

Stika 2.1 Proces zaposlovanja 

NE 


DA 


Razvijanje: napredovanje, nazadovanje, 

likov 

Vir: Mozina 1994, 450. 

Opis dela in delavca imenujemo s skupnim imenom sistemizacija delovnega mesta 

(Lipicnik 1998, 66). S sistematicno analizo delavca in delovnega mesta dobimo osnovo 

za izdelavo sistemizacije delovnega mesta. To je obvezen splosni akt delodajalca, ki 

omogoca ucinkovito izbiro kadrov in je podlaga za nacrtovanje usposabljanja in 

dodatnega izobra.zevanja, torej oblikovanja razvojnih poti in nenazadnje napredovanja v 

karieri posameznika. 

Stika 2.2 prikazuje postopke za zbiranje podatkov 0 delu in delovnem mestu, 

katerih koncni rezultat je sistemizacija delovnega mesta. Prikazuje po stopke , kaksne 

naloge sestavljajo delo, s kaksnimi postopki je mozno delo uspesno opraviti, kaksne 

znanja, lastnosti in spretnosti mora imeti delavec za opravljanje del in nalog ter v 
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kaksnih delovnih razmerah se bo delo opravljalo. Z izdelanim opisom del in nalog lahko 

kandidatorn ze na razgovoru predstavirno, za kaksno delovno mesto gre, ter jim stem 

omogocirno, da se ze na tej stopnji postopka odloCijo, ali jim tovrstno delo ustreza ter 

nudi uresnicitev njihovih zelja in ciljev. Ornenjena predstavitev zmanjsa verjetnost, da 

kandidat na koncu izbimega postopka ugotovi, da rnu delo ne ustreza. 

Slika 2.2 Oblikovanje delovnega mesta - sistemizacija 

Naloge, delovne 

Odgovomosti in pristojnosti, 
sredstva in pripomoCb za 

delo, delovne razmere, 
teI.esrIe ~'Uosti 

---"'DeJavec 

SIIOkO\'ll3 usposobljenost (iolska 
tzobrazba), delovne izkuinje, 

funkciooalno .znanje, spretnosti, 
fizK:ne lasmosti, psibofizi:ne lasmosti 

Popji u sklenitey 
delom.e;p rvmerjl 

Vir: Lipicnik 1998, 65. 

Ustrezen sodelavec je predvsem nekdo, ki ima za svoje delovno mesto potrebne 

lastnosti - znanje, izkusnje, rnotiviranost za delo, osebnostne lastnosti in nenazadnje 

enake cilje kot organizacija -, s katerirni lahko dobro in uspesno opravlja svoje naloge 

in stern prispeva k uspesnosti doseganja ciljev celotne organizacije. V vsakem podjetju 

so zaposleni nosilci delovanja procesov, saj zagotavljajo nacrtno izvedbo procesov od 

zacetka do konca. Pray tako je treba dodati, da je vse odvisno od zaposlenih kako bo 
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proces potekal in kaksen bo njegov koncni poslovni izid. Za vsako podjetje pa je 

kIjucnega pomena zaposliti sodeIavce, ki ustrezajo zahtevam delovnega mesta, saj bo Ie 

v tern primeru podjetje dobilo optimaino raven posiovanja v skiadu z nacrti podjetja 

(Merkac Skok 2005, 79~106). 

Zaposleni v podjetju pomenijo konkurencno prednost, tako v podjetju samem kot v 

odnosu do drugih, saj so pogosto edini potencial podjetja. Vse pa je v veliki meri 

odvisno od izvrsnega managementa podjetja - kako razmisIja in kako je usposobljen 

ravnati s svojimi zaposlenimi ter prek njih vplivati na koncni rezultat poslovanja 

podjetja. Izvrsni management naj bi bil sposoben prepoznati sposobnosti, potrebe in 

zelje zaposlenih, vlagati v njihov razvoj in posiedicno razvijati njihove potenciale. Z 

odkritjem, da so cIovek ter njegovi sposobnosti nacrtovanja in prilagajanja 

spremembam v okolju kljucni dejavniki, je bilo mogoce pojasniti pojave uspesnih 

organizacij. Vloga in pomen zaposienih v organizacijskem procesu sta privedla do 

spoznanja, da je clovek s svojim znanjem, sposobnostmi, izkusnjami in motiviranostjo 

najpomembnejsi kljucni proizvodni tvorec. S spoznanjem izvrsnega managementa, da je 

cIovek najpomembnejsi vir in da so zaposieni najpomembnejse premozenje, ki ga ima 

organizacija, pripisujejo kadrovskim virom strateski pomen (Merkac Skok 2005, 13~ 19). 

Brez izobrazenih, informiranih, inovativnih, motiviranih in uspesnih zaposlenih 

nobena organizacija ne more doseci svojih strateskih ciIjev. Omenjena razmerja 

predstavIjajo organizacijo kot celoto. Ta od vseh zaposienih pricakuje, da se bodo v 

dolocenih trenutkih odzvali stanju primemo, kar pomeni vedno v dobrobit organizacije. 

Prav tako pa mora organizacija, natancneje, deIovno mesto, zaposlenim omogocati 

zadovoljevanje njihovih zelja in potreb (npr. stimulativen osebni dohodek, moznost 

izobraZevanja, razvijanje njihovih sposobnosti, napredovanje " .). Ustrezen sodelavec je 

torej tisti, ki mu organizacija lahko omogoca, da znotraj nje uresnicuje svoje cilje in 

posledicno cilje celotne organizacije. V interesu vsakega podjetja oziroma organizacije 

je, da za opravljanje dolocenih del in nalog poisce osebe, ki ustrezajo zahtevam 

delovnega mesta. Pravilna izbira se kaZe v organizacijski ucinkovitosti podjetja, kar je 

posledica pravilne izbire (Biloslavo 2006, 267~289). 

Zaradi izjemne pomembnosti zaposlitve ustreznih sodelavcev na pravo delovno 

mesto se v organizacijah (upravljanje cloveskih virov kadrovska funkcija - kadrovska 

sIuzba) pojavlja kljucno vprasanje, kje in kako najti pravi kader ter izmed mnozice 

kandidatov izbrati najboljse. Splet razlicnih programov in aktivnosti, s katerimi zelimo 

doseCi, da je ravnanje s cloveskimi viri uspesno, kar pomeni, da je v korist in 

zadovoljstvo posamezniku, organizaciji in drtiZbi kot celoti, imenujemo upravljanje 

cloveskih virov (Human Resources Management HRM). Organizacijska enota v 

podjetju, sluzba ali oseba, ki skrbi za izpeljavo organiziranega delovanja HRM-ja, je 

kadrovski oddelek, kadrovska sluzba ali kadrovik. Kadrovski oddelek mora biti povezan 

z vsemi ostalimi oddelki na ravni celotne organizacije, tako na storitvenem, 
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proizvodnem, trZnem in prodajnem kot na financnem, razvojnem in gospodarskem 

podrocju, saj Ie tako z ustvarjeno sinergijo prispeva k uresnicevanju zastavljenih ciljev 

organizacije. Dejavnosti HRM-ja so odgovome in raznolike, opravljajo jih visoko 

izobrafeni strokovnjak (Mozina in drugi 1998, 3-15). 

Seveda se za razlicne profile delovnih mest uporabljajo razlicni izbimi postopki, ne 

sarno zaradi izdatkov, ampak tudi zaradi zahtevnosti delovnega mesta. Glede na to, da 

smo v casu recesije, je nujno treba gledati tudi na izdatke, ki nas omejujejo. Pri izbiri 

novih sodelavcev torej ni dovolj, da verno, kateri nacini izvedbe izbimega po stopka so 

najucinkovitejsi, temvec je treba tudi oceniti, koliko sredstev naj bi za postopek 

pridobivanja in izbire razlicnih deIavcev namenili (za IT -strokovnjake, ki so kljucni za 

organizacijo, so postopki zahtevnejsi), ter na podlagi visine Ie-teh izbrati 

najucinkovitejse metode za izbor. Povezanost strategije organizacije s kadrovsko 

funkcijo - HRM je obojestranska. Organizacija mora vplesti v svoj razvoj delavce, 

kakovostna izvedba procesov in ukrepov HRM pa se mora odrazati v uspesnosti 

organizacije. Organizacija oziroma izvrsni managament pa se mora zavedati, da 

»kadrovska dejavnost« obsega ogromen spekter delovanja, kot so analiza dela, 

nacrtovanje, izobrazevanje, nagrajevanje, ocenjevanje, razvoj in drugo, ne pa sarno 

vodenje razlicnih evidenc, kot je to veljalo v preteklosti. Najpomembnejsa procesa pa 

sta pray gotovo pridobivanje in izbiranje sodelavcev. 

2.3 Deficitarni kadri in deficitarni poklici 

V nekaj besedah bi term in deficitamost kadrov (oziroma pomanjkanje delavcev, 

usposobljenih za doloceno podrocje dela) najlaije pojasnili tako: deficitarnost kadrov je 

odraz neravnovesja na trgu dela. Na eni strani se srecujemo s presefkom iskalcev 

zaposlitve (neustrezna izobrazba ali neusposobljenost za doloceno delo - suficitami 

kadri), na drugi strani pa s pomanjkanjem dolocenih profilov (smeri izobrazbe 

doloeeno podrocje dela) iskalcev zaposlitve. 

Smrekar v elanku Kunstkove (2008, 5) je pojem deficitarnega kadra opisal: 

»Ce se osredotocimo zgolj na pojem deficitaren kader, govorimo 0 delavcih, ki 

jih na trgu dela ni oziroma jih ni dovolj in podjetja po njih neprestano povprasujejo, 

jih izredno tefko dobijo, omenjeni problem pa se nanasa na neko doloeeno casovno 

obdobje.« 

Smrekar dodaja, da se deficitami kadri lahko pojavijo tudi v profilih poklicev, ki 

niso deficitami. Stem misli predvsem na kader, ki se preceni, kar bi lahko pojasnili, da 

Ijudje menijo, da si zasluzijo vee, kot je v nekem poklicu obieajno. Nadalje ugotavlja, 

da je v zadnjem casu vse vee delodaja1cev, ki se sooeajo s problematiko deficitamega 

kadra in se odloeajo za pomoc kadrovskih agencij. Te jim pri tern pomagajo s 

strokovnostjo in razlicnimi nacini oziroma orodji za pridobivanja novih deficitamih 
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kadrov. Ustaljena praksa za pridobivanje vrhunskih kadrov postaja po njegovih 

besedahuporaba orodij iskanja kadrov (t. i. headhunting) in mrezenja. 

Direktor agencije Adecco Smrekar v clanku Kunstkove (2008, 7) meni, da so glavni 

vzroki in razlogi za zaposlovanje tujih delavcev struktuma neskladja na trgu dela. Gre 

predvsem za delavce s specificnimi znanji tako za nekvalificirane kot tudi kvalificirane 

delavce. Deficitamost posameznih delavcev pa se dotika tudi iskanja delavcev z visoko, 

univerzitetno in podiplomsko izobrazbo, na primer s podrocja informacijske 

tehnologije, fizike, matematike, strojni~tva, zdravstva ipd. Nekatera podjetja se zato 

odlocajo za zaposlovanje visokokvalificiranih vodstvenih tujih delavcev, ker naj bi ti 

potencialno razmisljali in delovali globalno, kar je kljucnega pomena za podjetja, ki 

zelijo prodreti in uspeti na tujih trgih. Omenjeni delavci lahko pripomorejo k ustvarjanju 

bolj~ih poslovnih odnosov s tujino in v podjetje prinesejo nov »veter«, kot so znanja, 

novi nacini razmisljanja in nove metode za resevanja tezav ter drugacni pristopi vodenja 

in motiviranja sodelavcev. Na splo~no stremijo podjetja, ki zaposlujejo tuje delavce, k 

vecji dodani vrednosti svojih zaposlenih (Kunstek 2008). 

Kunstek (2008,6) navaja, da gre za delavce, ki jih na trgu dela nenehno 

primanjkuje, kar pomeni, da delodajalci za razpisana prosta delovna mesta ne morejo 

najti ustreznih sodelavcev. Glede pridobivanja deficitamih delavcev dodaja ~e, da je 

treba deficitame delavce iskati na razlicne naCine. Ponuditi jim je treba razlicne 

motivacijske dejavnike, kot so napredovanje, dobro placilo] ... [in dobri pogoji dela, kar 

IT-strokovnjaki vsekakor pricakujejo. Pray tako pa meni, da bistvena tezava se vedno 

ostaja. Ker jih na trgu dela primanjkuje, bi jih bilo treba tudi vee izobraziti. Za 

izobrazevanje bi morale poskrbeti odgovorne ustrezne ustanove in poklicna zdruzenja. 

Za nadomestilo primanjkljaja, ki se pojavlja na slovenskem trgu dela, izpostavlja se 

moznost zaposlovanja tujih delavcev. Gor~e Dolinarjeva tudi pojasnjuje, da Zavod RS 

za zaposlovanje spremlja Ie tekoce povpra~evanje po delavcih in se ne ukvarja z 

izdelavo napovedi za prihodnost, na podlagi svojih izku~enj in gospodarskih kazalnikov 

pa ocenjuje, da bode nekateri danes iskani poklici iskani tudi se v prihodnjih nekaj letih 

(npr. IT, zdravstvo, tehnicni strokovnjaki, zdravniki, medicinske sestre ipd). 

V nekaj besedah bi termin deficitarni poklic najlaZje pojasnili kot: deficitaren 

poklic je pomanjkanje ustrezno usposobljenih posameznikov za opravljanje doloeenega 

dela oziroma dejavnosti. Na eni strani se srecujemo s pomanjkanjem ponudbe dela, se 

pravi iskalcev zaposlitve, na drugi pa s povecanim povprasevanjem po delavcih oziroma 

delodajalci, ki iscejo ustrezno usposobljene iskalce zaposlitve in jih ne morejo najti. 

Uradna definicija Zavoda RS za zaposlovanje je, »da so deficitami poklici po 

programih nizjega in srednjega poklicnega izobraZevanja, pri katerih polovice ali vee 

prijavljenih potreb ni mogoce zagotoviti s prijavljenimi brezposelnimi osebami v isti 

smeri ali stopnji izobrazbe. Deficitami so poklici po programih srednjega in visokega 

izobrazevanja, pri katerih osemdeset odstotkov ali vee prijavljenih potreb po delavcih ni 
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rnogoce zagotoviti s prijavljenirni brezposelnirni osebarni v isti srnen in stopnji 

izobrazbe«.(MDDSZ 2010). 

Gorse Dolinarjeva v clanku Kunstkove (2008, 6) navaja, da je treba razloge za 

deficitame poklice iskati v pretekli izobraZevalni politiki, v sprernernbah, ki so v 

preteklih desetletjih nastale v gospodarskih strukturah drzave, in v rnanjsih privlacnostih 

nekaterih srneri studija. Posledice ornenjenih razlogov pa so, da so postali nekateri 

poklici rnanj druzbeno vrednoteni (zlasti tisti, za opravljanje katerih je potrebna 

poklicna izobrazba) in nagrajevani (denirno place nekaterih inzenirjev so pogosto nizje 

od plac zdravnikov ali pravnih strokovnjakov). V nekaterih poklicih so tudi manj 

ugodni ozirorna tezji pogoji dela (npr. poklici v gradbenistvu, gostinstvu, kovinarstvu, 

prevoznistvu ipd.). Posledicno upada zanirnanje tako za izobrazevanje kot zaposlovanje 

v teh poklicih. 

Po rnnenju Smrekarja v clanku Kunstkove (2008, 7) lahko vzroke za deficitame 

poklice iscerno v sarnern izobraZevalnern in vzgojnem sisternu, gospodarski 

usrnerjenosti Slovenije, prornociji poklicev in poklicnih interesov, sisternu plac in 

nagrajevanja v gospodarstvu in nenazadnje tudi v rniselnosti Ijudi. A vtor tudi rneni, da 

zaradi dinarnicnosti trga dela ni rnogoce napovedati, kaksne bode razrnere na trgu dela 

cez 10 let. Predlaga, da v izogib nastalernu polozaju vlagarno v ljudi, v pridobivanje 

novega znanja in izkusenj. Treba se je zavedati, da je lahko pray vsak poklic in vsak 

dober delavec deficitaren. Kot kazejo trenutni trendi, bomo v prihodnjih letih prica 

povecanernu povprasevanju po tehnicnih kadrih, kadrih v IT-panogi, zdravstvenem 

osebju ter vrhunskem vodstvenem kadru (Kunstek 2008). 

Za predstavitev deficitamih poklicev odgovomi Ministrstvo za delo druzino in 

socialne zadeve, Ministrstvo za solstvo ter Zavod RS za zaposlovanje. Za povecevanje 

zanirnanja za rnanj zanirnive (deficitame) poklice ze nekaj let zapored pripravljajo 

akcijo obvescanja ter predstavitve deficitamih poklicev med srednjesolci v zadnjih letih 

solanja. Zavod RS za zaposlovanje je v ta namen izdelal posebne motivacijske 

videoposnetke, s katerimi so predstavljali nekatere najbolj deficitame poklice. Kot ze 

ornenjeno, je eden izmed vzrokov za nastanek deficitamih poklicev tudi pomanjkanje 

promocije le-teh. V prvi polovici leta 2009 je na Ministrstvu za delo, druzino in socialne 

zadeve ter v sodelovanju Zavoda RS za zaposlovanje, Centrorn za poklicno 

izobraZevanje in drugimi socialnirni partnerji zazivel projekt »To bo moj poklic{(, 

narnenjen predstavitvi deficitamih poklicov. V 64 televizijskih oddajah bo 

predstavljenih 32 poklicev. Namen projekta je seznaniti ciljno javnost s potenciali in 

perspektivami obstojecih poklicev, omogociti posameznikorn laZje odlocanje pri 

nacrtovanju lastne kariere, vecanje rnotiv iranosti za izohraZevanje in delo v 

predstavljenih poklicih, stem pa povecanje vpisa v poklicna izobraZevanja in 

usposabljanja (Zavod RS za zaposlovanje 200ge). 
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Promocija deficitarnih poklicev poteka tudi na kariemih OZlfoma zaposlitvenih 

sejmih, kjer se predstavljajo podjetja oziroma organizacije, ki iscejo nove sodelavce 

navadno deficitame kadre. Omenjene sejme obiskujejo dijaki, studentje, brezposelne 

osebe ter aktivni in pasivni iskalci zaposlitve. Tam dobijo podrobna pojasnila 0 

dejavnosti delodajalcev, njihova merila 0 tern, kaksne sodelavce zelijo, ter informacije, 

kaksna dela in naloge bi opravljali v primeru zaposlitve. Delodajalci pripravijo posebne 

predstavitvene brosure, ki iskalcem zaposlitve in nakljucnim obiskovalcem nUdijo 

dodatne informacije 0 deficitarnih poklicih (Palcic 2005). 

Tudi druzbeni ugled, nizek status ter nenazadnje slaba perspektivnost pripomorejo 

k nastajanju deficitamost poklicev. Placilo, ki ga prejemajo nizje izobrafeni delavci, ki 

opravljajo deficitame poklice, ni vzpodbudno. Tudi izobrazevalne institucije niso 

usklajene s potrebami gospodarstva, tako da mladi niso seznanjeni s trendi na trgu dela. 

Posledice deficitamosti poklicev se kazejo v narascajocem stevilu tezje zaposljivih oseb 

(Palcic 2005). 

Vendar je pri deficitamih poklicih z visjo oziroma visoko stopnjo izobrazbe, kamor 

sodijo IT-strokovnjaki, polozaj glede statusa, druzbenega ugleda in perspektivnosti 

ravno obraten. Pri tovrstnem kadru je potreben drugacen pristop delodaja1ca. Ta mora za 

tovrstni kader ugotoviti, kaj jih motivira in kaj bodoci sodelavci pricakujejo od njega, da 

bodo sprejeli ponujeno zaposlitev. 
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Pridobivanje je proces iskanja ustreznih oseb za zaposlitev. Zacne se, ko so 

podrobno razclenjene znacilnosti dela in opredeljene iskane lastnostinovih sodelavcev, 

vse glede na to, iz katere panoge prihaja bodoci delodajalec. Takrat bomo vedeli tudi, 

kje tovrstne kandidate najti. S tak~nim postopkom si zagotovimo, da se bo na objavo 

prostega delovnega mesta prijavilo kar najvec cim bolj ustreznih kandidatov. 

Z natancno izdelanim opisom del in nalog lahko kandidatom predstavimo delovno 

mesto. Pojasnimo jim, za kak~na del a in naloge dejansko gre, ter jim tako omogocimo, 

da se sami ze pri prebiranju oglasa oziroma na zacetku postopka pridobivanja odlocijo, 

ali jim bo tovrstno delo zanimivo oziroma jim predstavlja izziv ali ne. S tak~nim 

nacinom predstavitve je zelo majhna verjetnost, da bi bodoci novi sodelavec na koncu 

izbimega po stopka ali pa ob zacetku nove zaposlitve ugotovil, da mu novo delovno 

mesto ne ustreza. 

Za deficitame delavce, ki so za organizacijo kIjucnega pomena, bo Ie-ta 

pripravljena nameniti vecje izdatke kot za kandidate, ki jih je na trgu veliko, nimajo 

specificnih znanj in so tudi lafje nadomestljivi. Ljudje z razlicno stopnjo izobrazbe, 

znanjem in sposobnostmi 0 prostih delovnih mestih poizvedujejo na razlicne nacine. 

Oelodajalcu je v veliko pomoc pri pridobivanju novih sodelavcev, ko ugotovijo, kateri 

nacini pridobivanja so aktualni za posamezne profile kadrov. 

3.1 Stanje na podrocju IT-kadrov 

Izobrazba s podrocja racunalni~tva in informatike je odlicen temelj za uspesno 

poklicno kariero. Tako v Sloveniji kot v ZOA je zaposljivost diplomantov z omenjenim 

profilom zelo dobra. Na trgu dela v obeh omenjenih drzavah skoraj ni brezposeinih IT

strokovnjakov, saj so ti povsod deficitaren kader. IT-poklic je izjemno perspektiven, saj 

se lahko IT-strokovnjaki zaposlijo v razlicnih dejavnostih. Skroaj ni dejavnosti, kjer ne 

bi potrebovali racunalni~kega strokovnjaka. 

K odlocitvi, da naredim primerjavo med problematiko glede deficitamosti IT

strokovnjakov v Sloveniji in ZOA kot eni izmed velesil na IT -podrocju, takoj za 

Japonsko, me je kot nestrokovnjaka na omenjenem podrocju spodbudilo pisanje 

ameriskih casnikov. V ZDA se zadnjih nekaj let nenehno srecujejo s pereco 

problematiko deficitamosti delavcev na podrocju IT. Po podatkih Statisticnega urada za 

delo (Bureau of Labor Statistics) je mocno upadel vpis na tovrstno smer studija. Zato so 

ameriski casniki v izogib upadanju vpisa na omenjeno smer studija naredili mnoge 

raziskave in predstavili IT -poklice kot poklice prihodnosti. Zelo poljudno in nazomo so 

predstavili racunalniSko znanost in IT-poklice kot poklice z neslutenimi kariemimi 

moznostmi. Bralca so na zanimiv in poljuden nacin popeljali skozi pregled racunalniSke 

znanosti ter podali odgovore na vprasanja, zakaj, kako in kje se omenjena veda 
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uporablja. Namen ameriskih casnikov je bi! ciljni javnosti predstaviti poklice s podrocja 

racunalnistva in informatike ter jih prepricati za studij na IT-podrocju. 

Po mnenju vodstva Fakultete za elektrotehniko racunalnistvo in informacijsko 

tehnologijo iz Maribora (FERI 2009a) pridobijo diplomanti studijskih programov 

Racunalnistva in informacijske tehnologije, ki jih izvajajo na omenjeni fakulteti, siroke 

in kakovostne kompetence ter imajo dobre moznosti za zaposlovanje v razlicnih 

dejavnostih. Poleg temeljne usposobljenosti za inZenirska delovna mesta s sirsega 

podrocja racunalnistva in informacijskih tehnologij imajo siroka teoreticna znanja, na 

podlagi katerih se lahko zaposlijo na razlicnih podrocjih gospodarstva in 

negospodarstva. 

Podatki, objavljeni na spletnih straneh Fakultete za elektrotehniko racunalngtvo in 

informacijsko tehnologijo iz Maribora (2009) ter pridobljeni z analizo 0 zaposljivosti 

IT-diplomantov, ki jo je izvedel Zavod RS za zaposlovanje v letu 2006, kaZejo, da je 

najvec diplomantov dosedanjih studijskih programov Racunalnistvo in informatika 

(UNI, VS) zaposlenih v storitvenih dejavnostih (50,5 %), sledi univerzitetno 

izobraZevanje (27,3 %), proizvodnja (11,1 %), drZavna uprava (6,1 %),osnovnosolsko 

in srednjesolsko izobraZevanje (3,0 %) ter delo v drugih RR-organizacijah (2,0 %). 

Glede na rezultate analize Zavoda RS za zaposlovanje je zaposljivost diplomantov 

dosedanjih studijskih programov Racunalnistvo in informatika odlicna. Po podatkih 

sluzbe za analitiko Zavoda RS zaposlovanje je FERI - Maribor pridobila informacije 0 

potrebah po kadrih z racunalniskega podrocja. V spodnjih stirih tabelah 3.1, 3.2, 3.3 in 

3.4 je prikazano stevilo registriranih brezposelnih IT-delavcev na dolocen dan v letu na 

obmocju Obmocne sluzbe Maribor in v celotni Sloveniji ter stevilo prijavljenih potreb 

delodajalcev po delavcih v letih 2003, 2004 2005, 2006, 2007 in 2008 Iz omenjenih 

tabel in grafa 3.1 je mogoce razbrati, da povprasevanje po tovrstnem profilu delavcev 

stalno narasca. Od leta 2008 dalje je opaziti, da se je povprasevanje po IT -jevcih 

nenehno povecevalo (za 50 odstotkov) glede na leto 2007. Ponudba dela je bistveno 

manjsa, zato je omenjeni profil delavcev na slovenskem trgu dela deficitaren. 

Tabela 3.1 prikazuje stevilo registriranih brezposelnih IT-jevcev za OE Maribor od 

leta 2003 do leta 2008. Glede na IT -profile izobrazbe, ki so prikazani v tabeli, lahko 

opazimo, da je najvec brezposelnih racunalniskih tehnikov s V. stopnjo izobrazbe, 

medtem ko inZenirjev informatike in diplomiranih inzenirjev racunalnistva na ZRZS ni 

zaslediti. 
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Tabela 3.1 Podatki 0 stevilu registriranih brezposelnih IT-jevcev za DE Maribor 

OSMARIBOR 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sku(!aj 

ra~unalni§ki tehnik 0 0 0 41 34 28 103 

inz. racunalni§tva 0 0 3 0 5 

inz. intbrmatike (VS) 0 0 0 0 0 0 0 

univ. dip!. inz. racunalni§tva in informatike 0 4 0 3 3 11 

dip!. int. racunalni§tva (VS) 0 0 0 0 0 0 0 

dip!. inz. racunalnistva in informatike (VS) 0 0 0 0 2 3 

mag, racunalnistva 0 0 0 0 0 

dr, ra~unalnistva 0 0 0 0 0 0 0 

Sku(!aj 2 4 2 44 38 33 

Vir: Povzeto po Zavod RS za zaposlovanje 2003-2008. 

V tabeli 3.2 so prikazani podatki 0 stevilu registriranih brezposelnih IT -jevcev za 

celotno Slovenijo od leta 2003 do 2008. Zasledimo lahko, da je glede na IT -profile 

izobrazbe, prikazane v tabeli, najvec brezposelnih univerzitetnih diplomiranih inzenirjev 

racunalnistva in informatike s VII. stopnjo izobrazbe, medtem ko je najmanj 

brezposelnih doktorjev racunalnistva. 

Tabela 3.2 Podatki 0 stevilu registriranih brezposelnih oseb za Slovenijo 

SLOVENlJA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sku(!aj 

racunalniski tehnik 0 0 0 45 51 41 137 

Int, raeunalnist va 5 5 4 19 6 37 76 

inz. informatike (VS) 0 0 3 76 15 8 102 

univ. dip!. inz. racunalnistva in informatike 3 16 10 26 82 40 177 

dip\. inz, racunalnistva (VS) 3 25 24 12 66 

dip!. inz. racunalni§tva in infbrmatike (VS) 3 8 36 13 53 114 

mag. racunalnistva 2 2 22 5 2 34 

de. racunalnistva 0 0 0 3 4 0 7 

Skupaj 14 26 28 212 200 163 

Vir: Povzeto po Zavod RS za zaposlovanje 2003-2008. 

Iz tabele 3.3 pa lahko razberemo, da je povprasevanje delodajalcev po IT-jevcih v 

DE Maribar bistveno vecje kat ponudba na trgu dela in da je deficit na podrocju IT

profilov poklicev mocni izraZen. 
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Tabela 3.3 Podatki 0 stevilu prijavljenih potreb delodajalcev po delavcih za OE 

Maribor 

MARIBOR 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Skupaj 

racunalni~ki tehnik 0 0 0 113 110 103 326 

into racunalngtva 23 20 13 19 6 7 88 

into informatike (V5) 0 0 0 0 5 8 13 

univ. dipl. inz. raeunalnistva in informatike 26 39 44 61 50 40 260 

dip!. int. racunalni§tva (VS) 6 10 13 4 12 46 

dip!. inz. racunalnistva in informatike (VS) 5 8 6 10 10 40 

mag. racunalnistva 2 0 0 5 

dr. racunalnistva 4 8 0 0 14 

Skupaj 58 80 87 202 185 180 

Vir: Povzeto po Zavod RS za zaposlovanje 2003-2008. 

Iz tabele 3. 4 je mogoce razbrati, da je povprasevanje delodajalcev po IT-jevcih v 

Sloveniji bistveno vecje kot ponudba na trgu dela in daje deficit na podrocji IT-profilov 

mocno v porastu. 

Tabela 3.4 Podatki 0 stevilu prijavljenih potreb delodajalcev po delavcih za 

Slovenijo 

SLOVENIJA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sku~aj 

racunalniSki tehnik 0 0 0 175 147 183 505 

inz. racunalnistva 136 137 142 212 88 62 777 

into informatike (V5) 0 0 95 62 95 253 

univ. dipl. int. racunalnistva in informatike 381 383 399 63 95 652 1973 

dipl. int. racunalnistva (VS) 67 80 118 67 459 271 1062 

dip!. int. racunalnistva in informatike (VS) 34 70 90 34 26 38 292 

mag. racunalnistva 10 7 II 239 23 63 353 

dr. racunalnistva 3 7 18 9 2 12 51 

Skupaj 631 684 779 894 902 1376 

Vir: Povzeto po Zavod RS za zaposlovanje 2003-2008. 

Na grafu 3.1 je prikazano razmerje med povprasevanjem in ponudbo za vse IT

profile poklicev v Sloveniji. Z grafa je nazomo razvidno, koliksen je deficit na podrocju 

IT -poklicev na slovenskem trgu dela. Glede na povprecno brezposelnost v Sloveniji 
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predstavljajo IT -strokovnjaki manj kot 0,01 odstotka vseh brezposelnih. Glede na to, da 

v povprecju povprasevanje po IT -jevcih bistveno presega ponudbo na trgu del a za sto in 

vee odstotkov, je za uravnavanje neskladja na trgu dela poskrbela drzava (MDDSZ) z 

izdajo delovnih dovoljenj za zaposlitev tujcev. Le tako lahko slovenska podjetja 

pridobivajo in zaposlujejo nove sodelavce ter stem nemoteno poslujejo. 

Graf 3.1 Razmerje med povprasevanjem in ponudbo za IT-profile v Sloveniji 
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Vir: Povzeto po Zavod RS za zaposlovanje 2003-2008. 

Iz tabele 3.5 je mogoce razbrati, da je v letu 2005 diplomiralo 181 IT-jevcev, v letu 

2006 223, v letu 2007 je stevilo naraslo na 242, v letu 2008 pa upadlo na 203. V letu 

2009 se je stevilo diplomantov zvisalo na 231. Glede na prikazane stevilke lahko recem, 

da bi morale pristojne institucije bistveno bolj promovirati deficitame poklice s 

podroeja IT, ker je povprasevanje po tovrstnem kadru viSje, kot pa je prikazano stevilo 

diplomantov z omenjenega podrocja. 

Tabela 3.5 Stevilo diplomantov s podrocja IT 

2005 
Vrsta programa RI. VS, 
UNI 

2006 
Vrsta programa RI. VS, 
UNI 

2007 
Vrsta programa RI. VS, 
UNI 

2008 
Vrsta programa RI. VS, 
UNI 

Nacin studija - VS, UNI Nacin studija - SKUP AJ Nacin ~tudija - VS, UNI Nacin studija - VS, UNI 

181 223 242 203 

Vir: SURS 2010. 
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Tudi v ZDA se ze nekaj let srecujejo s pereco problematiko deficitamosti kadrov na 

podrocju IT. Trenutno je po podatkih Statisticnega urada za delo (2009) (Bureau of 

Labor Statistics) upadel vpis na to smer studija. Zato so ameriski casniki v izogib 

nadaljnjemu upadanju vpisa na omenjeno smer studija nazomo predstavili racunalniske 

poklice prihodnosti, ki so najbolj zazeleni v ZDA. Clanki pod skupnim nasiovom Zakaj 

racunalniSka znanost? (Why Computer SCience?) na spletnih straneh Univerze za 

racinalnistvo v Coloradu (CU Computer Science 2009) , povzemajo razpravo 0 poklicih 

prihodnosti ter zelo podrobno predstavijo racunalnisko znanost in racunalniske poklice. 

Trendi v ZDA kazejo na odlicno zaposljivost racunalniskega profila, saj je ponudba 

delovnih mest bistveno vecja kot povprasevanje po delu. 

Razumevanje vidikov racunalnistva, trga dela in obsega racunalniskega 

izobraZevanja, kar pomeni imeti predstavo, kje in kako lahko uporabljamo racunalnisko 

znanost, je zelo pomembno pri odlocanju 0 solanju in kasnejsi zaposlitvi oziroma 

karieri. Za boljso predstavo omenjam Ie nekaj podrocij iz mnozice teh podobmocij, kjer 

se racunalniska veda oziroma znanost lahko uporablja. To so programski jeziki, 

operacijski sistemi, umetna inteligenca, informacijski sistemi, simulacija in modeliranje, 

podatkovne strukture in drugo. Racunalniska znanost se uporablja na podrocju 

medicine, farmacevtske industrije, genskega inzeniringa, pri nanotehnologijah, digitalni 

umetnosti, v podatkovnih omrezjih ipd. V danasnjih casih je vecji problem najti neko 

podrocje, kjer racunalnistva ne mores uporabiti. 

V zadnjih nekaj letih je bilo na trgu dela v ZDA zaznati obcuten upad omenjenega 

profila kadra, saj se je zmanjsal vpis na studij racunalnistva in informatike. Vendar so se 

pred kratkim zacele razmere bistveno izboljsevati, tako da analitiki s podrocja trga dela 

pricakujejo znaten porast ustrezno izohraZenih racunalniskih strokovnjakov, vendar sele 

v naslednjem desetletju. Peter Harsha (2009), direktor Zdruzenja za racunalnisko 

raziskovanje (ang. Computing Research Association), ki preucuje stanje na podrocju 

racunalnistva in matematike (Computer and Mathematical Science), pravi, da dela novi 

Statisticni urad za delo (novi Bureau of Labor Statistics) projekcije za obdobje 

2006-2016. Le-te kaZejo, da se ho v racunalniskih in matematicnih znanostih za 

priblizno cetrtino zvisalo povprasevanje po omenjenih profilih kadrov. Glede na 

gospodarsko krizo je lahko ta odstotek tudi nekoliko nizji, vendar to pomeni v 

naslednjih letih odprtje stevilnih novih delovnih mest. 

Tabela 3.6 prikazuje rezuItate raziskave casnika Fortune magazine, temeljece na 

podatkih, ki so jih pray tako pridobili iz Statisticnega urada za delo (Bureau of Lahor 

Statistics), ter seznam poklicev oziroma s)uzb (ang. Fastest Growing Professional Job), 

po katerih je in bo najvecje povprasevanje v Ietih od 2002 do 2012. Sedem od 

devetnajstih objavljenih profilov se nanasa na IT -poklice. 
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Tabela 3.6 Seznam najbolj iskanih poklicev v obdobju 2002-2012. 

Mesto 	 Najbolj iskani poklici v ZDA od 2002-2012 

1. 	 Okoljski inzenir 

2. 	 Analitiki imreznih in datacom sistemov 

3. 	 Osebni financni svetovalci 

4. 	 Administratorji podatkovnih baz 

5. 	 Inzenirji programske opreme 

6. 	 Strokovnaki za obvladovanje izrednih 

razmer 


7. 	 Inzenirji biomedicine 

8. 	 Strokovnjaki za odnose z javnostmi 

9. 	 Vodje racunalniskih infosistemov 

10. 	 Primerjalni delovni analitiki 

11 . 	 Sistemski analitiki 

12. 	 Administratorji sistemskih omrezij 

13. 	 Specialisti za usposabljanje m razvo] 

strokovnjakov 


14. 	 Znanstveniki na podrocju medicine 

15. 	 Vodja prodaje marketinga 

16. 	 Racunalnicarji 

17. 	 Strokovnjaki za komunikacije in medije 

18. 	 Svetovalci, socialni delavci 

19. 	 Odvetniki 

Vir: Fortune magazine 2005. 

Potrebe po racunalniskih strokovnjakih v ZDA so vedno vecje, saj so postala 

podjetja vedno bolj globalna. Skoraj vsak velik izziv, s katerim se sooca nas svet, je 

povezan z racunalnistvom. Sem sodijo tako odkrivanje novih zdravil in razvoj 

medicinske opreme kot izboljsanje izobrazevalnega sistema, varovanje okolja in 

podobno. 

Tabela 3.7 prikazuje rezultate raziskave, ki jo je izvedel casopis Money magazine 

v ZDA (2006) in prikazuje deset tako imenovanih najboljsih oziroma najbolj zelenih 

zaposlitev (ang. The best jobs in America). Na prvem mestu je IT-profil racunalniski 

inzenir in na sedmem mestu racunalniskilIT-analitik. Omenjeni so se drugi profili 

poklicev, kot so univerzitetni profesor, financni svetovalec, vodja HRM-podrocja, 

zdravnik, analitikJtrznik, nepremicninski agent, farmacevt in psiholog. 
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Tabela 3.7 Prikaz najbolj zazelenih zaposlitev v ZDA 

Mesto 	 Najboljse »zaposHtve« v 

Ameriki 


1. 	 RacunalniSki inzenir 

2. 	 Univerzitetni profesor 

3. 	 Financni svetovalec 

4. 	 Vodja kadrovske sluzbe 

5. 	 Zdravnik asistent 

6. 	 Analitik trznih raziskav 

7. 	 Racunalniski/IT -analitik 

8. 	 Nepremicni agent 

9. 	 Farmacevt 

10. 	 Psiholog 

Vir: Money magazine 2006. 

Tabela 3.8. prikazuje rezultate raziskave, ki jo je izvedel portal CollegeBoard.com 

in pray tako temelji na podatkih Statisticnega urada za delo (Bureau of Labor Statistics) 

Raziskava z naslovom »Najnovejsi profili poklicev« (ang. Occupations with the Most 

New Jobs) velja za ZDA za obdobje 2002-2012. Na tretjem mestuje IT-profil sistemski 

racunalniski analitik, na petem mestu se pojavi profil inzenir aplikativnih racunalniskih 

programov, od sedmega do desetega mesta si sledijo IT-profili in.zenirji sistemske 

programske opreme, analitiki podatkovnih komunikacij in omreznih sistemov, 

racunalniski sistemski administratorji in racunalniski programerji. Sest izmed desetih 

najnovejsih profilov poklicev je povezanih z IT-znanostjo. 
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Tabela 3.8 Najnovejsi profili poklicev v ZDA 

Mesto Najnovejsi profili poklicev v ZDA od 2002 do 2012 

1. Osnovnosolski ucitelj prilagojenih izobrazevanih programov 

2. Racunovodje in revizorji 

3. Sistemski racunalniski analitik 

4. Srednjesolski ucitelj 

5. Inzenir aplikativnih racunalniskih programov 

6. Ucitelj specialisti izobraZevanja 

7. lnzenirji sistemske programske opreme 

8. Analitiki podatkovih komunikacij in omreznih sistemov 

9. Racunalniski sistemski administratorji 

10. Racunalniski programerji 

Vir: College Board 2005. 

V ZDA imajo zanimivo resitev za diplomante s podrocja racunalnistva in 

informatike, ki zacnejo aktivno stopati na trg dela. Vodijo podatkovno bazo »Computer 

Science Mailing List«, v kateri so zajeti vsi diplomanti z IT-podrocja, ki jim posiljajo 

obvestila 0 prostih delovnih mestih po celi drZavi. V ZDA se ne srecujejo s 

problematiko mobilnosti, ljudje niso posebej navezani na kraj, kjer zivijo, in so se 

pripravljeni zaradi dobre ponudbe preseliti tudi na drugi konec drZave. Zato je 

omenjeno obvescanje 0 prostih delovnih mestih zelo ucinkovito (CU Computer Science 

2009) 

Z grafa 3.2 je razvidno, da se je od zacetka leta 2002 oziroma od ustanovitve baze 

diplomantov racunalniskih znanosti (ang. Computer Science Mailing List) in v casu, ko 

je vpis na studij racunalnistva precej upadel, stevilo obvestil posamezniku z zacetnega 

enega obvestila na teden v letu 2002 v zadnjih petih letih povecalo na enD obvestilo na 

dan. Pray tako je z grafa razvidno stevilo diplomantov v ZDA. 

V letu 2002 je bilo stevilo diplomantov, zajetih v bazo diplomantov racunalniskih 

znanosti (ang. Computer Science Mailing List), pod 5000, v naslednjem letu se je 

stevilo povecalo za 40 odstotkov. Do leta 2006 se je omenjeni trend nadaljeval, saj je 

bilo takrat v bazi priblizno 47.000 diplomantov. Opazen padec je bilo zaslediti v letu 

2007. Nepricakovano je prislo do upada vpisa na studij racunalnistva in informatike. Z 

uspesno promocijo omenjenega studija se je zacel vpis na posamezne studijske smeri 

spet pocasi vecati. 
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Graf 3.2 Prikaz gibanja ~tevi1a obvestil diplomantom 
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Vir: CU Computer Science 2009. 

Na trgu dela v ZDA se z deficitarnostjo IT-kadrov spopadajo na razlicne nacine. 

Ucinkovita in zanimiva predstavitev racunalniSkih poklicev je ze prinesla prve odzive, 

saj se je povecal vpis na omenjeno smer izobrazevanja, kar pomeni vee novih IT

strokovnjakov v naslednjih letih (CU Computer Science 2009). Odloeili so se za 

odpiranje svojih podruznic v Indiji, na Kitajskem ter drugod po Aziji, kjer je omenjenih 

strokovnjakov dovolj. Vendar sarno za nekatera podrocja, kot sorazvoj, analitika in 

programiranje. Za podrocji dela s strankami in tehnologijami, ki predstavljajo vmesnik 

med razvijalci in naertovalci, pa ni dovolj usposobljenega kadra. Zato to delo ~e vedno 

opravljajo v maticni ddavi s svojimi IT-strokovnjaki, za njihovo razbremenitev pa 

dajejo nekatere razvojne projekte v podizvajanje azijskim podjetjem in njihovim 

strokovnjakom (CU Computer Science 2009). 

Kot promovirajo v ZDA, obstaja v racunalniStvu veliko obetavnih delovnih mest, ki 

se ukvarjajo z razlicnimi problemi, opravljajo se razlicna dela in naloge ter na razlienih 

geografskih podrocjih. To omogoea diplomantom in bodoeim ~tudentom racunalniStva 

izjemno priloznost, ne Ie pri iskanju zaposlitve, ampak tudi pri tern, da najdejo sebi 

primemo delo, ki jim bo zanimivo in jim bo nudilo zelen izziv. To omogocajo 

racunalniski poklici, treba se je informirati in najti pravi poklic zase. Glede na to, da se 

racunalni~ke znanosti razvijajo dnevno in se vsak dan odpirajo nove poklicne moznosti, 

si lahko posamezniki izberejo poklic, ki jim bo nudil osebno zadovoljstvo in ga bodo z 

veseljem opravljali. 
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3.2 Moznosti pridobivanja IT-kadrov 

Pri pridobivanju strokovnjakov s podrocja IT je treba najti ustrezne nacine 

oglasevanja in kasnejsega pridobivanja, ki so posameznikom z IT-izobrazbo blizu. 

Delodajalci pa morajo sprejeti poslovno odlocitev, za kaksne nacine pridobivanja in 

kasnejse postopke izbire novih sodelavcev se bode odlocili ter koliko sredstev in casa so 

pripravljeni nameniti za proces pridobivanja novih sodelavcev. 

Ker so IT-strokovnjaki deficitami delavci in navadno tudi kljucni delavci v 

podjetju, delodajalci njihovemu pridobivanju namenijo vee easa in sredstev. Pri 

pridobivanju le-teh pa velja biti zaradi stroskov pozoren na posebnosti njihovega 

pridobivanja. Delodajalci naj pri iskanju IT -strokovnjakov oglasov ne objavljajo v 

tiskanih medijih, saj jih IT -jevci obicajno ne berejo, oziroma naj jih ne iscejo na Zavodu 

RS za zaposlovanje, saj jih ta nima v svojih evidencah, temvee naj se osredotocijo na 

elektronske medije (zaposlitvene portale, na katerih je oglasevanje tudi bistveno cenejse 

kot v tiskanih medijih), karieme sejme, na neformalne naeine pridobivanja oziroma naj 

najamejo agencijo za zaposlovanje. V oglasu naj delodajalci ne oglasujejo dela, ampak 

kariero, kajti IT-jevci delo ze imajo, zelijo pa si nadaljnih uspehov v svoji karieri. 

3.3 Zunanji vin pridobivanja 

Agencije za zaposlovanje. Za storitve specializiranih agencij za zaposlovanje se 

odlocijo organizacije oziroma podjetja v primerih, ko nimajo svoje kadrovske sluzbe ali 

pa potrebujejo vrhunsko usposobljene strokovnjake, ki predstavljajo kljueni kader, kar 

IT-strokovnjaki zagotovo so. Nekatere organizacije oziroma podjetja se odloeajo za 

pomoc, ker potrebujejo specializirano znanje, kot je zaposlitev tujega IT -strokovnjaka. 

Pri njihovem zaposlovanju je zaradi zapletenih postopkov zaposlovanja in stem 

povezanih upravnih postopkov pridobivanja delovne dokumentacije potrebno 

specializirano znanje, ki ga v agencijah zagotovo imajo. Z najemom agencije si 

organizacije skrajsajo cas pri zaposlovanju IT-strokovnjakov in posledieno zmanjsajo 

izdatke. Eden izmed vzrokov za najem agencije je tudi ta, da imajo le-te sirso bazo IT

kandidatov in poznajo strokovne metode za izbiro. Dodatna prednost pa je tudi, da 

dobro poznajo trg dela in pricakovanja tako delodajalcev kot iskalcev zaposlitve ter so 

odzivne, kar organizacijam praviloma prihrani dragocen cas in tudi denar. 

Neformalno pridobivanje - mretenje. Pri iskanju novih sodelavcev s podrocja IT je 

velikega pomena tudi neformalna metoda pridobivanja kandidatov. S pomocjo socialnih 

vezi zaposlenih je to dokaj ucinkovita metoda. Pogosto delodajalci iscejo specificne 

visokousposobljene IT-strokovnjake, ki pa so ponavadi ze zaposleni in ne razmisljajo 0 

menjavi zaposlitve. Verjetno pa bi omenjeni strokovnjaki razmislili 0 dobri ponudbi, ce 

bi jo prejeli. Prva moinost je osebno mrezenje. To pomeni, da kandidatu nekdo, ki ga 

pozna, poda informacijo, 0 kateri zacne le-ta razmisljati. Stroskov ni, razen ce so 
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zaposleni za podatke 0 potencialnih kandidatih nagrajeni. V nekaterih organizacijah 

obstajajo nagrade (Podjetje X 2008), ce kdo od zaposlenih pridobi uspesnega, 

inovativnega, zanesljivega in ustvarjalnega IT-sodelavca. 

Neposredno javljanje kandidatov oziroma posiljanje ponudb organizacijam oziroma 

podjetjem, ki trenutno nimajo razpisanih delovnih mest. Organizacije oziroma podjetja 

so do samoiniciativnih IT -kandidatov zelo odprte in do njih gojijo pozitiven odnos. 

Navadno jih povabijo na razgovor in ce je kandidat ustrezen, se z njim dogovorijo za 

nadaljnje postopke oziroma jih vpisejo v svojo bazo podatkov ter stopijo z njim v stik 

takrat, ko se pojavi potreba oziroma prosto delovno mesto, ki ustreza posameznemu 

kandidatu. Kandidat pa se takrat odloci, ali ga omenjeno delovno mesto se zanima ali ne 

(Podjetje X 2007). 

Objave na javnih mestih. Objava oglasov na javnih mestih, kot so razlicne 

prireditve - IT -sejmi in konference -, razna zdruzenja, blogi, klubi ipd., kjer se zadrzuje 

potencialni IT-kader, ki ga organizacije iscejo oziroma potrebujejo. Tako pridobivanje 

IT -strokovnjakov zahteva majhne stroske. Po tej metodi se iScejo predvsem kandidati s 

specificnimi znanji, kot so programiranje, analiziranje podatkovnih baz ipd. (Podjetje X 

2007). 

Pocitnisko studentsko delo in studentje na strokovni praksi. Podjetja oziroma 

organizacije, ki zaposlujejo IT -strokovnjake, obicajno sprejemajo IT -studente ali dijake 

racunalnistva na strokovno prakso. Tako le-ti ze med prakticnim delom spoznajo IT

delo in organizacijo oziroma podjetje, prav tako pa organizacija oziroma sodelavci 

spoznajo studenta. Ce obstaja obojestransko zanimanje lahko podjetje pridobi odlicnega 

sodelavca. Stroskov pridobivanja ni, zmanjsajo pa se tudi stroski zaradi uvajanja v delo, 

spoznavanja poslovanja podjetja in okolja, v katerem organizacija deluje (Podjetje X 

2007). 

Iskanje kandidatov na solah in Jakultetah. Za kadre s podrocja IT je predstav1janje 

delodajalca na elektrotehnicnih in racunalniskih fakultetah bistvenega pomena. 

Studentska organizacija ESTEC enkrat letno organizira sejem Moznosti in priloznosti, 

kjer delodajalci predstavijo podjetje in dejavnost, s katero se ukvarjajo. Zainteresirane 

studente in dijake delodajalci povabijo na razgovor in jim posredujejo dodatne 

informacije oziroma jim podajo odgovore na njihova vprasanja. Tako morebitni bodoci 

sodelavci zacnejo spoznavati organizacijo, delovno okolje, odnose ipd. Pri takem 

spoznavanju in obojestranskem zanimanju za zaposlitev imajo moznosti za kasnejso 

zaposlitev (Podjetje X 2008). 

Stipendiranje. V casu studija dajejo organizacije oziroma podjetja posameznim 

studentom in dijakom denarno pomoc. Omogocajo jim opravljanje strokovne prakse in 

pocitniSkega dela, s cimer pridejo do novih sodelavcev. Studentje pa imajo zagotovljeno 

zaposlitev po koncu studija. Pri IT-kadrih je zanimanje za stipendiranje precej manjse 

kot pri drugih profilih. Zelijo si pridobiti delo med studijem in stem pridobivati delovne 
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izkusnje, glede stipendij pa ni posebnega zanimanja. Ze v fazi studija so seznanjeni, da 

je za njihov profil izobrazbe na trgu dela veliko povprasevanje, zato se ne zelijo vezati 

na eno sarno podjetje in si puseajo odprte moznosti za prihodnost (Podjetje X 2007). 

Oglasi v medijih. Organizacija lahko zaposlitveni oglas objavi v easopisih, revijah, 

na radiu in televiziji. Ta metoda pridobivanja je najbolj razsirjena, a za IT -kadre ni 

najbolj ueinkovita (Podjetje X 2008). Medije lahko organizacija izbere glede na regijo 

oziroma glede na obmocje, kjer se delovno mesto nahaja. Glede na to, da iSee IT-kadre, 

bo organizacija oziroma podjetje glede iskanja izbrala strokovne revije, ki jih bere ciljna 

skupina. Dobra stran objave v strokovnih revijah je, da doseze veliko stevilo moznih 

kandidatov omenjenega profila. Stroski objave so relativno visoki, vendar glede na 

odziv upravieeni (Podjetje X 2008). 

Zaposlitveni oziroma karierni sejmi. Ti sejmi so stieiSce ponudbe in povprasevanja 

po delu ter so namenjeni sreeevanju delodajalcev in iska1cev zaposlitve. Delodajalci jih 

izkoriscajo za promocijo podjetja in posledicno za spoznavanje primernih kandidatov. 

Iskalci ali zgolj obiskovalci pa spoznavajo oziroma navezujejo stike s kadroviki 

oziroma organizacijami. Namen taksnih prireditev je soocenje kandidatov in 

delodajalcev oziroma razstavljavcev, s eimer obe strani pridobita najvee v najkrajsem 

casu. Deficitami IT-kadri, ki so uveljavljeni strokovnjaki, lahko na zaposlitvenem 

oziroma kariernem sejmu pridejo do zaposlitve, ki jim ustreza oziroma jim nudi delovni 

izziv, ki so ga v preteklosti pogresali. Vzpostavijo lahko stike z zainteresiranimi 

delodajalci oziroma kadroviki, ki jim je v interesu pridobiti nove IT -strokovnjake, saj se 

tam ponavadi predstavljajo vrhunska podjetja. Z namenom pridobitve novih IT

strokovnjakov imajo delodajalci na zaposlitvenih in kariernih sejmih pripravljene 

brosure, vprasalnike in vrhunske strokovnjake s podroeja IT, ki odgovarjajo na 

vprasanja 0 delu in razpisanih nalogah. IT -jevci, ki se jim zdita organizacija in delo 

zanimiva, lahko izpolnijo vprasalnike, ki jih potem delodajalci dodajo v svojo bazo 

podatkov in ee delovno mesto v tistem trenutku ni razpisano, kandidat pa je zanj 

zainteresiran, se delodajalci z ustreznimi IT -kandidati dogovorijo, da jih bodo v primeru 

potrebe kontaktirali (Podjetje X 2008). 

Oglasevanje v elektronskih medijih - zaposlitvenih portalih. Vedno vee iskalcev 

zaposlitve, bodisi aktivnih bodisi pasivnih, se danes uporablja internet kot sredstvo za 

objavo svojega profila in spremljanje ponudbe na trgu dela. Omenjeni nacin iskanja 

zaposlitve je za IT-jevce najbolj zanimiv, glede na to, da jim je raeunalnik delovno 

orodje. Navadno drugih medijev z izjemo strokovne literature ne uporabljajo, vendar so 

z dogajanjem v elektronskih medijih vedno na tekoeem. Odzivi na razpise za IT -kadre 

so vedno najboljsi prav pri objavah na zaposlitvenih portalih, kar kaZejo tudi statistike, 

ki jih zaposlitveni portali posiljajo delodajalcem, ki na njih oglasujejo (Podjetje X 

2007). 
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Iskanje prek Zavoda RS za zaposlovanje. Zavod delodajalcem lahko pomaga pri 

iskanju nizjeizobra.zenega kadra, pri deficitarnem kadru z visjo izobrazbo pa zal na 

Zavodu RS za zaposlovanje podjetja ne morejo pricakovati pomoci. Preprosto zato, ker 

navadno taki kandidati niso brezposelni in jih Zavod nima v svojih evidencah (Podjetje 

X 2008). 

3.4 Struktura, oblika, vsebina zaposlitvenega oglasa 

Pri iskanju deficitarnega kadra na podrocju IT delodajalci navadno iscejo ze 

zaposlene kandidate, ki nimajo potrebe oziroma zelje, da bi se javili na vsak 

zaposlitveni oglas. Zato mora delodajalec vedeti, da jih zanima delovno mesto, ki je 

boljse od sedanjega, jim daje vee izziva ter zadosti njihovim potrebam in zeljam. 

Struktura zaposlitvenega oglasa 

Delodajalec naj v oglasu za IT -strokovnjake ne oglasuje dela, ampak kariero. 

Preprosto zato, ker IT-strokovnjaki delo imajo in si zelijo nadaljnjo pot v svoji karieri. 

Delodajalci morajo veliko pozomost nameniti sledeeim elementom oglasa. 

Oblika oglasa 

Posebno pozomost je treba nameniti graficni podobi zaposlitvenega oglasa. 

Objavljen oglas naj bo drugacen od mnozice ze objavljenih oglasov, ki so obicajno, kot 

poudarjajo strokovnjaki s podrocja oglasevanja, »pusti«, kar pomeni, da so v cmo-beli 

kombinaciji. Zaposlitveni oglas naj naredijo za to usposobljeni strokovnjaki, ker dobra 

graficna podlaga ze sarna po sebi predstavi dejavnost delodajalca in vzbudi zanimanje 

bralca oziroma bodoeega sodelavca. Oglas naj izstopa tako po obliki in barvi kot po 

vsebini. Le tako bo pritegnil pozomost ze zaposlenih IT-kandidatov, ki zelijo biti na 

tekoeem in sarno pregledujejo stanje na trgu dela. 

Izjemno pomembnih je prvih nekaj vrstic oglasa. Te so kljucnega pomena za 

nadaljevanje branja, zato jim je treba posvetiti veliko pozomosti (Zaletel 2006, 51). 

Naslov zaposlitvenega oglasa naj bo zanimiv in privlaeen. (Primer: Programer 

vsakdanje, precej neprivlacno. Za isto delovno mesto je mogoce napisati privlacnejsi 

naslov - Razvijalec spletnih poslovnih resitev). Potencialne IT -kandidate, ki prebirajo 

zaposlitvene oglase, bo precej bolj pritegnil naslov Razvijalec spletnih poslovnih resitev 

kot Programer, pa eeprav govorimo 0 istem delu in nalogah. V zaposlitvenem oglasu je 

treba navesti tudi, kaj potencialnemu IT -kandidatu nudimo in kaj od njega pricakujemo. 

Poskrbeti je treba, da dobi IT-kandidat, ki se zaveda, da lahko izbira zaposlitev, pri 

branju zaposlitvenega oglasa odgovore na vsa vprasanja, ki se mu med branjem 

porajajo. Vsebina zaposlitvenega oglasa mora dati konkretne odgovore. 

Vsebina zaposlitvenega oglasa (Zaletel 2006, 53) naj bo prepricljiva in naj vsebuje 

podatke, ki zanimajo IT-jevce potencialne nove sodelavce. Ti so ponavadi izbircni, 
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glede na to, da ze imajo zaposlitev in si zelijo nekaj vee. Za IT -jevce so najbolj zanimivi 

podatki, ki so povezani z opisom del in nalog, ter zahtevane in zelene lastnosti 

kandidata, razpon osebnega dohodka, nagrade, dodatki, karieme moznosti, moznosti 

izobraZevanj ter nacin zaposlitve (redna ali izredna zaposlitev). 

Iz oglasa morajo biti tudi jasno razvidne informacije 0 delodaja1cu, kjer se predstavi 

dejavnost, s katero se podjetje ukvarja, ter v cern je podjetje boljse od svoje konkurence. 

Poleg tega ne smemo pozabiti na informacije 0 postopku prijave. Glede na to, da 

govorimo 0 IT-jevcih, je najbolj pomembno objaviti elektronski naslov, na katerega se 

potencialni novi sodelavci lahko prijavijo ali pa pridobijo dodatne informacije 0 

razpisanem delovnem mestu (Zaletel 2006). 

V danasnjih casih se vse spreminja, tudi zaposlitveni oglasi. Se pred nekaj leti so 

lahko delodajalci, ki so potrebovali danes deficitarne kadre, kot so IT -strokovnjaki, 

objavili oglas v easopisu in prejeli zadostno stevilo vlog, med katerimi so nasli ustrezne 

nove sodelavce. Danes temu ni vee tako in morajo delodajalci narediti precej vee za 

pridobitev novih ustreznih sodelavcev. Oglasevanje je postalo prava umetnost. Glede na 

to, da se deficitami IT -strokovnjaki danes na trgu dela zavedajo svoje vrednosti in jo 

znajo tudi dobro izkoristiti, se je treba pri njihovem pridobivanju zelo potruditi. Ce 

delodaja1ci ne gredo v korak s easom in ne upostevajo oglasevalskih trendov, ne 

pridobijo novih sodelavcev in lahko zato postanejo nekonkureneni. To pa lahko vodi v 

propad podjetja (Podjetje X 2008). 

3.5 Zaposlitev tujega IT-strokovnjaka 

Glede na to, da na slovenskem trgu dela primanjkuje IT -strokovnjakov oziroma bi 

lahko rekli, da jih zelo primanjkuje oziroma jih skoraj ni, se podjetja odlocajo za 

zaposlitev tujih IT-strokovnjakov. 

Ce zelijo biti organizacije oziroma delodajalci uspesni, morajo zaceti gledati side. 

Razlogi za zaposlovanje tujih IT-strokovnjakov so struktuma neskladja na trgu dela. 

Podjetja, ki povprasujejo po omenjenih strokovnjakih, bi rada zapolnila potrebe po 

novih sodelavcih, vendar jih na slovenskem trgu dela enostavno ni oziroma jih je zelo 

malo in tisti se ponavadi zavedajo svoje vrednosti, zato v stevilnih primerih ne pride do 

sklenitve delovnega razmerja. Organizacije oziroma delodajalci si v casu recesije ne 

morejo privosciti, da bi zaposlili nekoga, ki zahteva nekaj, cesar mu preprosto ne 

morejo nuditi. Organizacije oziroma delodajalci so prisiljeni iskati nove sodelavce izven 

meja matiene drzave. Glede na osebne izkusnje se delodajalci odloeajo za zaposlovanje 

tujih IT-strokovnjakov iz dclav bivse Jugoslavije. 

Glede na to, da sodijo IT-strokovnjaki med deficitame kadre, lahko delajo oziroma 

se zaposlijo v Sloveniji, ee imajo delovno dovoljenje, za katerega zaprosi delodajalec na 

pristojnem Zavodu RS za zaposlovanje. Na podlagi tega se izda potrdilo 0 prijavi dela, 

ki dokazuje legalnost dela tujca pri nas, vendar lahko ta v Sloveniji opravlja Ie tisto 
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delo, za katerega mu je bilo izdano delovno dovoljenje. Vlada RS sprejme Uredbo 0 

dolocitvi kvote delovnih dovoljenj, s katero omejuje ~tevilo drzavljanov tretjih drzav na 

slovenskem trgu dela, vendar z delovnimi dovoljenji za IT-strokovnjake ni nobenih 

tezav (Boznar 2008). 

Do nepredvidenih tezav, kot sta nepravocasna pridobitev podalj~anja delovnega 

dovoljenja in nepravocasna sklenitev zdravstvenega zavarovanja, ki se pojavljajo pri 

zaposlitvi tujih IT-strokovnjakov iz tretjih drzav (drzave bivse Jugoslavije), lahko pride 

pred zaposlitvijo in mednjo. Razlogi so razlicni, delodajalci pa zaradi zapletenosti 

postopkov, vcasih zaradi slabega informiranja in nenazadnje zaradi pomanjkanja 

izkusenj na podrocju zaposlovanja tujcev nehote zamudijo rok, dolocen s strani 

pristojnih organov. Zgodi se tudi, da novi sodelavec (tujec) odda vlogo pristojnemu 

organu, ki jo pomotoma zalozi, zato postopek stoji, namesto, da bi se odvijal dalje po 

predpisanem protokolu. To povzroca tezave tudi novemu sodelavcu in njegovi druzini. 

V izogib zgoraj navedenim neprijetnostim je treba biti pri zaposlovanju tujcev izjemno 

pozoren na postopke, predpise in dolocila, ki jih je mogoce osvojiti sele po daljsem 

casovnem obdobju. Zato se marsikateri delodajalec odloci za najem ene izmed stevilnih 

kadrovskih agencij, da zanj uredi vse postopke (Podjetje X 2008). 

Postopek zaposlovanja delavcev iz EU in EGP ter Svicarske konfederacije je 

bistveno laZji kot za delavce, ki ne prihajajo iz EU. Napake oziroma tezave se lahko 

pojavljajo zaradi neurejene in pomanjkljive dokumentacije pred nastopom dela, lahko 

so povezane tudi z nastanitvijo sodelavcev, kot je prijava zacasnega bivaliSca, ali pa 

celo s prevelikim pricakovanjem podjetij (Podjetje X 2008). 

Tveganje za delodajalca, ki zaposluje tuje IT-strokovnjake, predstavlja dejstvo, da 

lahko strokovnjaki, ce jim delo ne ustreza oziroma ne najdejo dovoljsnjega izziva, 

kmalu odidejo na enaka, vendar bolje placana delovna mesta po Evropi ali pa najdejo 

ustreznejse delo pri kaksnem drugem slovenskem podjetju. Tezave lahko nastajajo tudi 

zaradi jezikovnih ovir, vendar je v primeru IT-strokovnjakov bistveno laZje, ker tako 

slovenski kot tuji strokovnjaki dnevno uporabljajo angle ski jezik. 

V Sloveniji danes zaposlujejo tujce predvsem slovenska podjetja, ki se srecujejo z 

deficitamostjo kadrov na trgu dela, kot so IT -strokovnjaki. Zaradi uspesnega poslovanja 

v preteklosti ter potreb po novih sodelavcih in posledicno zelenega uspesnega 

poslovanja v prihodnosti se podjetja zavedajo pomena iskanja in zaposlovanja dobrih 

ustreznih sodelavcev, ne glede na to, da prihajajo iz druge kultume, verske in 

nacionalne sredine. 

3.6 Nacini zaposlitve tujih IT-strokovnjakov 

Konkretni nacini, kako zaposliti tujega IT -strokovnjaka, so odvisni od vsakega 

posameznega delodajalca. Zaradi gospodarske recesije je vsak delodajalec prisiljen 
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gledati na izdatke. Moznosti zaposlitve je treba skrbno preuciti, saj lahko pride v 

nasprotnem primem do vecjih stroskov kar gre v skodo delodajalca. 

Moznosti zaposlitve so raz liene, odvisne od tega, od kod strokovnjak prihaja in 

kaksne so njegove zahteve glede zaposlitve. Glede na osebne izkusnje imajo IT

strokovnjaki, ki prihajajo iz drzav clanic ED, EGP in iz Svicarske konfederacije, precej 

visje zahteve kot strokovnjaki, ki prihajajo iz tretjih drZav (drzave bivse Jugoslavije). 

Odlocitev glede zaposlitve pa mora sprejeti delodajalec sam. Odvisno je tudi, za kaksno 

delovno mesto na podrocju IT gre. Ce je delodajalcu oziroma organizaciji v interesu 

zaposliti vodilnega strokovnjaka na podrocju IT ali so za njegovo pridobivanje celo 

najeli kadrovsko agencijo, bo sprejel vse pogoje potencialnega novega sodelavca. 

Morda mu bo podjetje celo ponudilo vee od zahtevanega, da mu ga ne prevzame 

konkurenca. 

Postopki pridobivanja dokumentacije in delovnega dovoljenja iz drzav bivse 

Jugoslavije so precej zapleteni in nemalokrat se zgodi, da delodajalec odneha sredi 

postopka zaradi birokracije, ki je potrebna v casu pridobivanja delovnega dovoljenja 

(Boznar 2008). 
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4 	 RAZISKAVA 0 PRIDOBIVANJU IT STROKOVNJAKOV V 

IZBRANEM PODJETJU 


Namen raziskave je bi! pridobiti za delodajalca oziroma izbrano podjetje, ki 

zaposluje IT-strokovnjake in se dnevno srecuje z deficitarnostjo le-teh, dragocene 

informacije 0 zeljah in motivih strokovnjakov s podrocja IT za zaposlitev oziroma 

zamenjavo zaposlitve. Vpra§alnik je bil sestavljen tako, da je podal konkretne odgovore 

na vpra§anja 0 pricakovanjih delavca 0 zaposlitveni ponudbi delodajalca. Z odgovori 

sodelujocih je izbrano podjetje pridobilo koristne informacije, ki mu nudijo podlago pri 

pripravi zaposlitvene ponudbe za zaposlene s podrocja informacijske tehnologije. 

4.1 Metodologija 

Pri zbiranju podatkov sem se odlocila za anketo. Z vsakim sodelujocim sem se 

posebej dogovorila za sodelovanje v raziskavi, ga seznanila z namenom uporabe ankete 

in mu zagotovila anonimnost. Anketni vpra§alnik sem sestavila na podlagi izku§enj, ki 

jih imam z delom v kadrovski sluzbi. Sestavljen je iz 13 vprasanj odprtega in zaprtega 

tipa. Vprasanja so bila razdeljena v dva sklopa, na demografske podatke, kot so spol, 

starost, izobrazba in podobno, ter na vpra§anja 0 njihovi zaposlitvi ter zaposlitvenih 

zeljah, kot so zaposlitveni status, motivi in razlogi za zaposlitev oziroma menjavo le-te, 

zelena oblika zaposlitve, kanali iskanja zaposlitve, pricakovani osebni dohodek, 

motivacijski dejavniki, ki jih sodelujoci pricakujejo, ugodnosti, kaj so/cesa niso 

pripravljeni sodelujoci storiti za pridobitev zaposlitve in kaj jih je pritegnilo, da so 

posJali zivljenjepis v izbrano podjetje. 

Kot vzorec raziskovanja sem vzela skupino 28 IT-strokovnjakov, ki so bili v 

postopku pridobivanja kadrov v izbranem podjetju. To pomeni, da so ze opravili prvi 

razgovor in preostale preizkuse, ki so standardni postopki v izbranem podjetju. 

Povabljeni so bili na drugi razgovor, vendar so se za zaposlitev se odlocali. 

Strokovnjaki imajo razlicne delovne izkusnje na podrocju informatike in racunalnistva, 

so razlicnih spolov in z razlicnimi pricakovanji glede osebnega dohodka. Izobrazbena 

struktura strokovnjakov je od V. do VII. stopnje izobrazbe. Razdeljenih je bilo 28 

vprasalnikov, izpolnjenih in vrnjenih pa 25, kar pomeni 89-odsotno odzivnost. 

Raziskava je potekala v izbranem podjetju od zacetka decembra 2009 do sredine 

januarja 2010. Dobljene rezultate ankete sem analizirala s pomocjo opisne statistike in 

jih predstavila s pomocjo grafikonov, kot sledi v naslednji tocki. 

4.2 Rezultati in interpretacija 

Demografski podatki 

Glede na to, da je bila anketa izpeljana na podrocju ITja, po pricakovanjih 

prevladujejo moski. Teh je bilo 72 odstotkov, zensk pa je 28, kar je znacilno za IT
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panogo. 
Starost sodelujocih je bila zelo razliena od 20 do 50 let in vee. Pray tako so 

razliene tudi njihove delovne izkusnje. Najvec sodelujoeih je bilo po statusu izkusenih 

strokovnjakov, kar pomeni, da imajo veliko znanja na IT-podroeju ter jim je na 

razgovorih za zaposlitev treba prisluhniti in podati konkretno ponudbo. Na spodnjem 

grafu so predstavljena tudi razmerja po spolu sodelujocih. Znacilno je da v IT-poklicih 

prevladujejo moski, vendar pa opravljena raziskava kaie, da so se v zadnjih letih na tern 

podroeju zacele pojavljati tudi zenske, kar je nazorno razvidno s spodnjega grafa 4.1. 

Graf 4.1 Starost sodelujoeih 

nad 50 let 

od 45 do 50 let 

od 40 do 45 let 

• St. zensk v % 
od 35 do 40 let 

• St. moskih v % 
od 25 do 30 let 

do 25 let 

o 10 20 30 40 50 60 70 

Odstotki [%] 

Z grafa 4.2 je razvidno, da je bila izobrazbena struktura udelezencev pestra, saj je 

obsegala vse od V. do VIII. stopnje izobrazbe. Prevladuje univerzitetna izobrazba (VII. 

stopnja), ki jo je imelo najvee udelezencev, sledijo udelezenci s V. stopnjo strokovne 

izobrazbe, kar je pri IT -strokovnjakih precej obicajno, saj je strokovna izobrazba pred 

formalno. Graf tudi nazorno kaie, da so sodelujoee zenske v povprecju visje izobraiene 

od moskih. 
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Graf 4.2 Izobrazba sodelujocih 

VIII. stopnja 

VII. stopnja 

VI. stopnja 

V.stopnja 
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WSt. moskih v % 
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Z grafa 4.3 je razvidno, da ima veCina sodelujocih (68 odstotkov) zaposlitev za 

nedolocen cas, kar ni presenecenje, saj govorimo 0 IT-jevcih, ki se zavedajo, da jim 

nove zaposlitve ni tezko najti. S 16 odstotki sledijo anketirani, ki so zaposleni za 

dolocen cas, manjsi odstotek je nezaposlen in je v fazi iskanja nove oziroma prve 

zaposlitve. 

Graf 4.3 Zaposlitveni status sodelujocih 

nudent 

nezapos!eni 

honorarno zaposleni 

zaposleni za dolocen cas 

zaposleni za nedolocen cas 

Odstotkl [%] 

Z grafa 4.4 je razvidno, da so motivi sodelujocih za pridobitev nove zaposlitve 

razlicni, vendar si jih velika vecina (72 odstotkov) zeli najti novo, ustreznejso 

zaposlitev, s katero bodo lahko izpolnjevali svoje osebne cilje. V manjsi meri so 

zastopane se moznosti, kot so iskanje prve zaposlitve oziroma tujci, ki se zelijo zaposliti 

v tujini, in delo po pogodbi. Nihce od sodelujocih pa ne bi zelel delati kot samozaposlen 
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oziroma honoramo. To pomeni, da naj delodajalec razmisli in poda t. i. dobro ponudbo 

nov emu sodelavcu. 

Graf 4.4 Motiv sodelujoeih za menjavo zaposlitve 

zaposlitev v tujini 

delo po pogodbi 

nova, ustreznejsa zaposlitev 

prva zaposlitev 
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Graf 4.5 prikazuje opredelitev sodelujoCih glede razlogov za menjavo zaposlitve. 

Odgovarjali so sarno kandidati, ki so ze bili zaposleni. Najvee sodelujocih (30 

odstotkov) se je opredelilo za bolj~e plaeilo, kar me je zaradi lastnih izku~enj z delom v 

kadrovski sltiZbi presenetilo, saj bolj~e placilo navadno ni bilo na prvem mestu, ampak 

~ele nekje na cetrtem. Obieajno so prevladovali motivi, kot so vee izziva, veeja 

odgovomost in moznost izobraZevanja. Najmanj sodelujocih se je opredelilo za 

odgovora zaprtje podjetja in slabi delovni pogoji, nihee od sodelujoeih pa se ni opredelil 

za odgovor zaposlitve za nedoloeen cas. Za delodajalca je to izjemno pomemben 

podatek, ker se nana~a na osebni dohodek. 

Graf 4.5 Razlogi za menjavo zaposlitve 
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Oraf 4.6 predstavlja odgovore sodelujocih glede zelene oblike zaposlitve. Ker so v 

anketi sodelovali IT-jevci, ki so deficitarni delavci, ni pray nobenih presenecenj. Ore za 

zaposlovanje deficitarnih delavcev in SO odstotkov bi jih sprejelo izkljucno zaposlitev 

za nedolocen cas s poskusnim delom, druge oblike zaposlitve jih ne zanimajo. 

Zanemarljiv odstotek sodelujocih bi sprejel kakrsnokoli obliko zaposlitve in delo po 

pogodbi. NihCe od sodelujocih se ni opredelil za honorarno zaposlitev, polovicen 

delovni cas in studentsko delo. 

Graf 4.6 Zelena oblika zaposlitve 

kakr~nakoli zaposHtev 

dele po pogodbi 

izkljucno zaposlitev za nedoloten cas 
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Oraf 4.7 prikazuje kanale iskanja zaposlitve. Vseh 25 sodelujocih se je posluzevalo 

zaposlitvenih portalov, kar je nekaj popolnoma obicajnega za IT-jevce, ki jim je 

racunalnik osnovno delovno orodje, na drugem in tretjem mestu so bili karierni oziroma 

zaposlitveni sejmi ter mrezenje oziroma priporocilo. Omenjena sta bila tudi nacina 

ZRSZ in oglasi v tiskanih medijih, cesar se navadno IT -jevci ne posluzujejo. 

Graf 4.7 Kanali iskanja zaposlitve 
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Oraf 4.S prikazuje, da sodelujoci pricakujejo osnovno placilo v povprecju 2.000,00 

evrov in vee. Kar je glede na osebne izkusnje pricakovan podatek in ga mora 

delodajalec obvezno upostevati pri t. i. dobrih ponudbah. Ce visine osebnega dohodka 
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ne uposteva (vsekakor v povezavi z delovnimi izkusnjami) in ponudi manj, ne more 

pridobiti ustreznih sodelavcev. Kot kaze graf 4.8, si prvo in drugo mesto delita postavki 

od 2.000,00 do 3.000,00 evrov in od 1.000,00 do 1.500,00 evrov. Najmanj sodelujocih 

se je opredelilo za postavki od 500,00 do 1.000,00 evrov in nad 3.000,00 evrov. Nihce 

od sodelujocih se ni opredelil za postavko do 500,00 evrov, kar je bilo tudi pricakovano. 

Graf 4.8 Pricakovan osebni dohodek 

nad 3000 fUR 
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Graf 4.9 prikazuje pricakovane motivacijske dejavnike. Glede na osebne izkusnje 

me je presenetil najpomembnejsi motivacijski dejavnik, tj. moznost napredovanja. Do 

zdaj sta bila namrec najpomembnejsa motivacijska dejavnika variabilni del place in 

prilagodljiv delovni cas. Druga dva najbolj izpostavljena motivacijska dejavnika sta 

variabilni del place in uporaba najnovejsih IT-orodij. Kot manj pomembni motivacijski 

dejavniki so bili v anketi izpostavljeni prilagodljiv delovni cas, delo na domu in dober 

odnos z nadrejenim. 

Graf 4.9 Pricakovani motivacijski dejavniki 
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Graf 4.10 kaze pricakovane ugodnosti. Na tern podrocju ni nobenih presenecenj. 

Najpomembnejsi ugodnosti za IT-jevce sta racunalnik in sluzbeni telefon po lastni 

izbiri, kajti oboje spada med njihova osnovna delovna sredstva. Omogoca jim 

ucinkovito opravljanje del in nalog in biti na tekocem z informacijami povezanimi z 

njihovim delom v vsakem trenutku. Glede na to, da je njihovo delo skupinsko se jim 

ugodnost, kot je lastna pisama ne zdi pomembna. Na predzadnjem mestu po 

pomembnosti so sportne dejavnosti (za katere IT-jevci ponavadi nimajo casa), na 

zadnjem mestu je parkimi prostor. 

Graf 4.10 Pricakovane ugodnosti 
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Graf 4.11 opredeljuje odgovore sodelujocih, pogojene s pridobitvijo zaposlitve. 

Jasno je razvidno, kaj so sodelujoci pripravljeni storiti za zaposlitev in cesa ne. Na 

vprasanje 0 selitvi v drug kraj se jih kar slab a tretjina oziroma 70 odstotkov ni 

pripravljena preseliti (to se jim ne zdi potrebno, saj se zavedajo, da si lahko poiscejo 

zaposlitev v svoji okolici), formalno izobrazbo je pripravljenih dopolniti 93 odstotkov 

sodelujocih. Pri vprasanju glede zelje dela v skupini jih je 96 odstotkov odgovorilo 

pritrdilno. Vsi sodelujoci so pripravljeni dopolniti znanje tujih jezikov z dodatnim 

izobraZevanjem, hoditi na sluzbene poti in se voziti na delo. 
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Graf 4.11 Namera za zaposlitev 
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Graf 4.12 prikazuje, da je najvec oziroma slabo polovico sodelujocih pritegnil 

ugled delodajalca (kar je pricakovano za opazovano podjetje), sledijo redni osebni 

dohodki, na tretjem mestu je zanimiva dejavnost delodajalca. Najmanj pa je sodelujoce 

pritegnila rubrika §poctne dejavnosti. 

Graf 4.12 Kaj vas je pri delodajalcu najbolj pritegnilo? 
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4.3 Ugotovitve raziskave 

Raziskava je pokazala, da na IT-podrocju prevladujejo moski oziroma so zenske 

strokovnjakinje precej V manj§ini, kar je za omenjeno panogo znacilnost. 

Najvecji delez sodelujocih IT-strokovnjakov je bi! V starostni skupini med 40 in 45 

let, njihov status je izku§eni strokovnjak na svojem podroeju. V anketi so bile udelezene 

vse starostne skupine in pray vse so bile aktualne za delodajalca. Zato lahko recem, da V 

IT -panogi ni starostnih omejitev pri zaposlovanju. Starejsi je kandidat, vee ima delovnih 
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izkusenj in znanja na podroeju IT, kar je za delodaja1ca izjemno pomembno. Udelezba 

zensk na podroeju IT se kaze sele v starostnih skupinah pod 40 let, kar pomeni, da so 

sele v zadnjih desetletjih zaeele aktivno vstopati v IT-panogo. 

Izobrazbena struktura je zelo pestra in sega od V. do VIII. stopnje izobrazbe. Za IT

panogo lahko reeemo, da nimajo vsi strokovnjaki univerzitetne izobrazbe. Lahko se 

zgodi, da ima nekdo s V. stopnjo strokovne izobrazbe izjemno visok razpon znanja in 

izkusenj, vcasih celo vee kot nekdo z univerzitetno izobrazbo. Zato je treba biti pri 

pridobivanju novih kadrov zelo previden in ne prevee strog pri stopnji formalne 

izobrazbe. Anketa je pokazala, da je izobrazbena struktura zensk visja kot moskih. 

Znacilnost IT-panoge je v tern, da se morajo strokovnjaki nenehno izobrazevati in Ie 

tako ostanejo vodilni na svojem podroeju. 

Iz ankete je mogoce razbrati, da ima veeina sodelujoeih zaposlitev za nedolocen cas 

in se zavedajo, da jim nove zaposlitve ni tezko najti. Zato se za menjavo zaposlitve 

odlocajo na podlagi dobre ponudbe, kar pomeni nadgrajevanja njihove kariere. Le 

zanemarljiv odstotek sodelujocih je bilo nezaposlenih, po rezultatih ankete so ti 

anketiranci pravkar zakljueili formalno izobraZevanje in prvic aktivno vstopili na trg 

dela. 

Motivi sodelujocih za zaposlitev so razlicni, vendar si jih velika vee ina zeli najti 

novo, ustreznejso zaposlitev, s katero bodo lahko izpolnjevali svoje osebne cilje in 

posledicno cilje organizacije. Manjsi odstotek sodelujocih si zeli zaposlitev v tujini, 

prihajajo iz drZav bivse Jugoslavije, zelijo si izboljsati svoj socialni in ekonomski status. 

Nezaposleni kandidati pa so pravkar aktivno vstopili na trg dela in iseejo svojo prvo 

zaposlitev. 

Razlogi za menjavo zaposlitve so razlieni. Najvec sodelujocih se je opredelilo za 

boljse plaeilo, sledijo vec izziva, boljsi delovni pogoji, vecja odgovornost, vecja 

moznost izobrazevanja, potek pogodbe za dolocen cas, na zadnjih dveh mestih pa sta 

slabi delovni odnosi in zaprtje podjetja. Glede na svoje osebne izkusnje lahko recem, da 

so posledice recesije opazne tudi na IT-podrocju. Navadno boljse placilo ni bilo na 

prvem me stu, ampak sele nekje na cetrtem, prevladovali so motivi, kot so vec izziva, 

veeja odgovornost in moznost izobrazevanja. 

Pri zeleni obliki zaposlitve ni prav nobenih presenecenj. Glede na to, da gre za 

zaposlovanje deficitarnih delavcev, bi jih 80 odstotkov sprejelo izkljucno zaposlitev za 

nedoloeen cas s poskusnim delom in jih druge oblike zaposlitve ne zanimajo. 

Zanemarljiv odstotek bi jih sprejel kakrsnokoli obliko zaposlitve in Ie en sam sodelujoci 

je predlagal honorarno zaposlitev. 

Kanali iskanja zaposlitve kaZejo, da so se vsi sodelujoci posluzevali elektronskih 

medijev, kar je za njihov profil obicajno, na drugem mestu so priporoeila oziroma 

mrezenje, neformalna oblika, ki ima dandanes velik pomen. Visok odstotek so dosegli 

tudi karierni sejmi, kjer so se sodelujoci lahko na kraju samem pogovorili z 
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odgovornimi strokovnjaki, ti pa so jim podali odgovore na njihova vprasanja. Nekaj 

sodelujocih je uporabilo storitve agencij za zaposlovanje, zanemarljiv odstotek 

sodelujocih pa je za zaposlovanje izvedelo s spletnih strani ZRSZ-ja, podobno je tudi 

stanje glede objav v izobrazevalnih institucijah. 

Pricakovan osebni dohodekje osnovna placa priblizno 2.000,00 evrov in vec. Glede 

na to, da je na podrocju IT deficit na trgu dela, je to za delodajalce koristna informacija. 

Le ce jim ponudijo stimulativen osebni dohodek, lahko pricakujejo, da bodo pridobili 

novega sodelavca. V nadaljevanju morajo delodajalci IT -strokovnjake ustrezno 

stimulirati, ce jih zelijo obdrzati v podjetju. 

Delodajalci oziroma organizacije morajo izjemno pozornost nameniti 

motivacijskim dejavnikom, ki jih tako bodoci zaposleni kot ze zaposleni v podjetju 

pricakujejo in se jim zdijo samoumevni. V anketi so bili najbolj izpostavljeni 

motivacijski dejavniki moznost napredovanja, variabilni del place, uporaba najnovejse 

IT-opreme, varnost zaposlitve, dostop do strokovne literature in moznost izobrazevanj. 

Na zadnjih mestih v anketi so se pojavili prilagodljiv delovni cas, delo na domu in dober 

odnos z nadrejenimi. Predzadnji dye postavki sta glede na moje izkusnje presenecanje, 

saj sta bili v preteklosti obe omenjeni v prvih stirih tockah. 

Pray tako mora biti s strani delodajalca izjemna pozornost namenjena ugodnostim, 

ki jih IT -strokovnjaki pricakujejo. Najveckrat sta bila omenjena osebni racunalnik in 

prenosni telefon po lastni izbiri, sledijo lastna pi sarna, placilo clanarin v strokovnih 

zdruzenjih in narocilo na strokovno literaturo, sluzbeni avto, sportne dejavnosti in na 

zadnjem me stu parkirni prostor. 

Pri nameri za zaposlitev je iz ankete jasno razvidno, da se IT -strokovnjakom zaradi 

pridobitve nove zaposlitve ni treba seliti v drug kraj. Nekaterim IT -profilom ni treba 

delati v skupini, ce tega ne zelijo. Pri formalni izobrazbi se dobri IT -strokovnjaki 

zavedajo, da tudi brez nje lahko pridobijo sebi ustrezno zaposlitev. Glede strokovnega 

izobraZevanja, izobraZevanja v tujem jeziku, sluzbenih potovanj in voznje na delo so vsi 

strokovnjaki odgovorili pritrdilno. Strokovna izobraZevanja, znanje tujih jezikov, 

potovanja v tujino in delitev izkusenj je namrec mocno povezano z dejavnostjo 

delodajalca in ce bi na enD izmed teh vprasanj odgovorili negativno, bi izpadli iz 

nadaljnjega zaposlitvenega postopka. 

Najbolj so sodelujoce pritegnili ugled delodajalca redno izplacilo osebnih 

dohodkov (kar je v casu recesije redkost), zanimiva dejavnost, s katero se delodajalec 

ukvarja, uporaba najnovejse IT-opreme, brez katere delodajalec ne bi mogel opravljati 

svoje dejavnosti, in izobraZevanja. Zanemarijiv odstotek sodelujocih podjetja ne pozna, 

nekaj odstotkov sodelujocih ima v izbranem podjetju zaposlene prijatelje oziroma 

znance ter je s stanjem v podjetju seznanjen. Na zadnjem mestu so sportne dejavnosti, ki 

jih sponzorira delodajalec. 
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4.4 Priporocila 

Ce zeli delodajalec dobiti ustrezne sodelavce, mora imeti jasne cilje in strategije 

glede pridobivanja omenjenega profila kadra. V svojih strateskih nacrtih je treba 

predvideti oziroma nacrtovati, kaksne kadre bo potrebovalo podjetje na daljse casovno 

obdobje oziroma vsaj za pet let vnaprej. Potem ne bo prislo do zadreg, kako pridobiti 

omenjeni profil kadra. 

Delodajalec mora imeti jasno izdelan karierni sistem (kot je pokazala anketa, je 

omenjena postavka druga najviSja na lestvici), sistem dodatnih izobrafevanj in 

perspektive zaposlenega. Le tako je mozno pridobiti najboljse kandidate, jih motivirati 

za delo in posledicno obdrzati v podjetju. Izjemno pomembno je tudi spremljati razloge, 

zakaj zaposleni odhajajo. Ce podjetje zaposiuje nove sodelavce, mora poznati razloge, 

zakaj Ijudje odhajajo, saj bo Ie tako Iahko sproti odpravijalo pomanjkljivosti oziroma 

vzroke, ki so povod za odhod zaposlenih. Zavedati se mora, da ne obstaja dober ali slab 

sodelavec, ampak Ie dobro ali siabo ujemanje med delavcem in delovnim mestom. 

Vsega Ie niso krivi zaposleni, del krivde za nezadovoljstvo lahko nosi tudi organizacija 

sami. 

Siovenska podjetja nenehno iscejo nove razvijalce poslovnih resitev, sistemske 

inzenirje, DBA-administratorje, sistemske analitike in druge profile. IT je se vedno 

precej moski poklic. Anketaje pokazala, da z 72 odstotki v IT-ju prevladujejo moski, so 

dokaj mladi in izobrafeni, ceprav izobrazba ni nujni pogoj za pridobitev dobre 

zaposlitve. IT-jevci prihajajo z razlicnih izobrazbenih podrocij. Nekateri prihajajo s 

podrocja racunalnistva in informatike, drugi s podrocja elektronike in komunikacije, 

nekaj jih ima ekonomsko ali splosno izobrazbo, manjsi del pa prihaja z drugih tehnicnih 

podrocij. Delodajalci se morajo zaceti zavedati, da so lahko dobri IT-jevci tudi z drugih 

podrocij izobrazevanja. Ce zelijo pridobiti dobre sodelavce, naj ne bodo pretirano strogi 

pri smeri formalne izobrazbe. Vendar so se, kot kafe anketa, v omenjeni panogi zacele 

pojavljati tudi zenske. Te so v povprecju mlajse in visje izobrazene kot moski. 

Delodajalec se mora zaceti zavedati, da IT-jevec ni sarno moski poklic in da ni nic 

narobe, ce na razpisano delovno mesto zaposJi zensko. 

Place omenjenih profilov kadrov so za slovenske razmere zelo dobre. Anketa je 

pokazala, da je Ie-ta v povprecju 2.000,00 evrov in vec. Zato naj deIodajalec razmisli 0 

visini ponudb, ki jih je pripravljen ponuditi novim sodelavcem. Motivacijski dejavniki 

naj bodo stalnica, in sicer iz preprostega razloga IT -jevci so lahko precej nelojalni. Ce 

podjetje nima izdelanega kariernega sistema, sistema izobrazevanj in podobnega, 

postanejo zaposleni nezadovoljni in brez tezav zamenjajo dosedanjo zaposlitev. Anketa 

je zelo jasno pokazala, da je v casu recesije motivacijski dejavnik placilo na prvem 

mestu. Kajti IT-jevci se se predobro zavedajo, da je njihova prihodnost svetla, saj se 

povprasevanje po tovrstnem profilu kadra na trgu dela nenehno povecuje. Zato se mora 
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tudi delodajalec zavedati, kako pomembne so place, in dejstva, da so deficitarni delavci 

s podrocja IT samozavestni. Zavedajo se, da jih je na trgu dela premaio in da ne bodo 

imeli vecjih problemov z iskanjem novega delovnega mesta, kajti njim problematika 

brezposelnosti ni znana. 

IT-jevci so ponavadi zelo zainteresirani za izobrazevanja in se v veliki meri 

izobraZujejo tudi sami. To pomeni, da spremljajo najnovejse trende na podrocju 

razvojnih orodij in novosti na podrocju IT. Zato naj jim delodajalec zagotovi stalen 

dostop do strokovne literature. Kot je pokazala anketa, jih je bilo nekaj precej 

nezadovoljnih, ker njihova dosedanja podjetja niso vlagala dovolj v njihovo 

izobraZevanje. Delodajalec lahko uporabi izobraZevanja kot eno izmed oblik motivacije 

IT -jevcev, saj le-ti visoko cenijo pray izobraZevanja kot obliko nagrade za dobro 

opravljeno delo. 

Pray tako se IT -jevci zavedajo, da lahko ponudbe za delo pridobijo po celi Sloveniji 

vkljucno z okoljem, kjer zivijo. Mobilnost IT-jevcem ni prednostna stvar. Vozili bi se 

na delo, zaradi nove zaposlitve pa se niso pripravljeni seliti v drug kraj. Zato naj 

delodajalec razmisli, preden se zacne dogovarjati z IT -jevcem iz druge regije, ker stem 

izgublja dragocen cas. Kot ze omenjeno, se kandidati ne zelijo seliti, gJede voznje pa bi 

si verjetno izbrali zaposlitev v svoji regiji. Ce pa kandidat prihaja iz obmocja ob meji, bi 

si verjetno zaposlitev poiskal izven meja maticne domovine. Po leg blizine doma bi 

dobil tudi boljse placilo in verjetno vecji delovni izziv. 

Kot je pokazala anketa, vecina IT -jevcev sprejme Ie zaposlitev za nedolocen cas, 

zato naj delodajalec, ki zaposluje omenjeni profil kadrov, ne razmislja 0 drugih oblikah 

zaposlitve, razen v primeru, ko taksen predlog izpostavi kandidat sam. 

Trg dela za deficitame kadre s podrocja IT -ja je dokaj specificen. Vec kot polovica 

anketirancev je zadnje delovno mesto pridobila brez aktivnega iskanja podjetje 

oziroma organizacija je navezalo stik z njimi ali pa so kandidati navezali stike s 

podjetjem po priporocilu oziroma so za prosto delovno mesti izvedeli iz elektronskih 

medijev. Delodajalci, ki zaposlujejo omenjene profile, naj svoje zaposlitvene oglase 

objavljajo na spletu, konkretneje na zaposlitvenih portalih, naj se pojavljajo na kariemih 

oziroma zaposlitvenih sejmih ali pa naj iscejo nove sodelavce na neforrnalen nacin prek 

priporocil oziroma mrezenja. Stem prihranijo izdatke za izjemno drage oglase v 

tiskanih medijih in za drage storitve zaposlitvenih agencij, druge oglasevalske oblike so 

manj primeme za iskanje omenjenega profila kadra. Veliko IT-jevcev aktivno spremlja 

dogajanje na trgu dela in objavlja zivljenjepise v spletne baze zaposlitvenih portalov, 

kot sta www.mojedelo.com in www.zaposlitev.net. Kandidati so navadno ze zaposleni 

in imajo zaposlitvene pogodbe s konkurencno klavzulo, zato na spletnih portalih 

ponavadi izberejo moznost anonimnega vpisa - predstavijo svoja znanja, spretnosti in 

zaposlitvene zelje, vendar brez osebnih podatkov. Kadroviki delodajalca naj poiscejo 

primeme kandidate v spletnih bazah zivljenjepisov. Ce kandidati izpolnjujejo pogoje in 
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njihova znanja ustrezajo razpisanemu delu in nalogam, lahko prek e-po~te po~ljejo 

ponudbo za morebitno zaposlitev ali vabilo na razgovor. Od kandidata pa je odvisno, ali 

se bo na njihovo vabilo odzval ali ne. Kljub ocitnim problemom s ponudbo IT -kadrov 

na trgu dela delodajalec ~e ne zaposluje veliko IT -sodelavcev iz tujine. Treba bo zaceti 

aktivno razmiSljati v tej smed ter se spopasti z administracijo in postopki, ki se 

pojavljajo pri zaposlitvi tujih delavcev. 

Delodajalec mora skrajsati postopke pridobivanja, ki so sedaj bistveno predolgi, saj 

trajajo od 2 do 3 mesece. Treba se je zavedati, da omenjeni profil kadra nima sarno ene 

ponudbe za delo, ampak se odloea med vee dobrimi ponudbami. 
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V danasnjih easih se veeina izvrsnega managementa zaveda, da so zaposleni 

najveeje bogastvo podjetja in vir za zagotavljanje konkurencne prednosti. Zavedajo pa 

se tudi, da je postalo pridobivanje novih kadrov pomembnejsa naloga managerjev na 

vseh ravneh. Kadrovska funkcija jim je v strokovno in operativno pomoe pri izvajanju 

aktivnosti v postopkih pridobivanja in izbiranja zadostnega stevila strokovno 

usposobljenih kadrov. Podjetja, ki se sreeujejo s problematiko pridobivanja deficitarnih 

kadrov s podroeja IT-ja, naj bi imela pri strateskem naertovanju zaposlovanja jasno 

vizijo 0 tem, katere oziroma kaksne kadre bodo potrebovala v svojih vrstah. Ce 

ugotovijo, da bodo potrebovali kadre, ki jih na trgu prakticno ni oziroma jih je zelo 

malo, morajo izoblikovati strategijo za svojo ciljno skupino. To pomeni, da morajo 

ugotoviti, kaj so zanjo motivacijski dejavniki, kaj jo spodbuja, motivira, kako razmislja 

in kaj si zeli. Podjetja oziroma organizacije se zavedajo, da v casu nenehnih sprememb 

in v izredno konkurenenem poslovnem okolju potrebujejo usposobljene, izkusene, 

prilagodljive in inovativne sodelavce. Pri pridobivanju novih sodelavcev, ee gre za 

obieajna delovna mesta, uporabljajo stroskovno in casovno manj zahtevne metode. Pri 

pridobivanju in izbiranju kandidatov za kljuena delovna mesta pa je naein izbora precej 

bolj sistematieen, strokoven in obsezen, zato v postopke pridobivanja vlozijo precej vee 

sredstev in prizadevanj. Konena odloeitev 0 izbiri novega sodelavca je za podjetje 

oziroma organizacijo velikega pomena, zato zahteva ustrezen nacrt pridobivanja novega 

kadra. Ker govorimo 0 IT -kadrih, ki so na trgu dela deficitarni, je treba vedeti, kje bomo 

oglasevali razpisana delovna mesta, kaksen oglas bo objavljen, pripraviti vee ravni 

zaposlitvenih razgovorov s kandidati, da pridobimo cim vee podatkov 0 njih in 0 

njihovem znanju, delovnih izkusnjah in morebitnih uspehih ter njihovih prieakovanjih 

glede nove zaposlitve. Potrebnih je vee preverjanj znanj in strokovnih mnenj. 

Velik izziv za delodajalca oziroma organizacijo je uskladitev realnih moznosti z 

zeljarni in zahtevami kandidatov. Danes se deficitarni kadri s podroeja IT-ja vse bolj 

zavedajo svoje vrednosti na trgu dela in znajo to tudi dobro iztrziti. Poleg tega pa jim je 

problematika brezposelnosti tuja. Njihova prihodnost na trgu del a je svetla. Delodajalci 

oziroma organizacije se omenjenega »problema« dobro zavedajo, saj se dnevno 

sreeujejo s problematiko pridobivanja deficitarnih kadrov s podroeja IT-ja. Zato so jim 

pripravljeni prisluhniti in ponuditi bistveno vee kot pred nekaj letL Kot svetujejo 

stevilni HRM-strokovnjaki je treba deficitarne kadre vsekakor iskati na razliene nacine. 

Za IT -jevce je znaeilno, da se za pridobivanje informacij posluzujejo spletnih portalov 

in neformalnega pridobivanja, kot sta mrezenje in priporoeila. Delodajalci oziroma 

organizacije morajo deficitarnim kadrom s podrocja IT-ja ponuditi razlicne motivacijske 

dejavnike, ugodnosti, jim predstaviti njihove karierne moznosti, dobre pogoje dela in 

seveda tudi pricakovanja, kaj delodajalci oziroma organizacije pricakujejo od svojih 
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sodelavcev. Se vedno pa ostaja kljueni problem, da jih na trgu dela primanjkuje, zato bi 

jih bilo treba vee izobraziti. Institucije, ki se ukvarjajo s promocijo deficitamih 

poklicev, naj bolje predstavijo raeunalnisko znanost in IT-poklice. Mogoce bi lahko 

predstavile raeunalnisko znanost z vidika obetavnih delovnih mest, ki se ukvarjajo z 

razlicnimi problemi, opravljajo se razliena dela in naloge, ki diplomantom in bodocim 

studentom racunalniStva dajejo izjemno priloznost, ne Ie pri iskanju zaposlitve, ampak 

tudi pri iskanju de1a, ki jim bo zanimivo in ga bodo z veseljem opravljali. Za 

obvladovanje neravnovesja na trgu dela pa obstajajo moznosti zaposlovanja tujih IT

strokovnjakov, odprtja podruZnic v tujini ali posredovanja projektov v podizvajanje v 

drzave bivse Jugoslavije. Dejstvo je, da je na trgu dela zaznati znaten upad IT

strokovnjakov. Kljub ocitnim problemom s ponudbo IT-strokovnjakov na trgu de1a pa 

slovenska podjetja oziroma organizacije se ne zaposlujejo veliko IT -sodelavcev iz 

tujine. Treba bo zaceti aktivno razmisljati v tej smeri. 

Kljucno za vsa podjetja oziroma organizacije, ki se srecujejo s tovrstno 

problematiko in zelijo ostati konkurencna na trgu, je, da morajo biti sposobna 

takojsnjega odzivanja na dnevne spremembe. Posledicno si morajo zagotoviti zadostno 

stevilo strokovno usposobJjenih sodelavcev in Ie tako bodo sledila svojim strateskim 

ciljem in ostala najboljsa v svoji panogi. 
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Priloga 1 

UP FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 
UNIVERZITETNI STUDIj 

Anketa 

Kadrovski vprasalnik 

Damjana Kunstelj 

2009/2010 

Spostovani! 

Moje ime je Damjana Kunstelj, sem izredna studentka UP FM v Kopru. Prosila bi 

vas za sodelovanje pri izpolnitvi anketnega vprasalnika. Pred varni je anketa, ki jo born 

uporabila v raziskovalni nalogi pri diplomskem delu » Zaposlovanje deficitamih kadrov 

na podrocju informacijske tehnologije«. Z njo bi rada ugotovila, kaj bodoci zaposleni 

pricakujejo od delodajalca oziroma kaj naj delodajalec ponudi bodocemu sodelavcu za 

vecjo motiviranost pri delu. 

Za sodelovanje pri anketi se yam zahvaljujem. 

Damjana Kunstelj 



Priloga 1 

M 

do 25 let 

I od 25 do 30 let 

od 35 do 40 let 

od 40 do 45 let I 

od 45 do 50 let ! 

nad 50 let 

V. stopnja 

VI. stopnja 

VII. stopnja 

VIII. stopnja 
i 

I zaposleni za nedolocen cas 

l zaposleni za dolocen cas 

I 
honoramo zaposleni 

nezaposleni 

I student 

I drugo (prosim, navedite) .................................................... 



Priloga 1 

prvo zaposlitev 

novo ustreznejso zaposlitev 

honoramo zaposlitev 

samozaposleni 

delo po pogodbi 

zaposlitev v tujini 

boljse placito 

veeja odgovomost 

vee izziva 

slabi delovni odnosi 

potek pogodbe za dolocen cas 

zaprlje poqielja 

boljsi pogoji dela 

zaposlitev za nedolocen cas 

veeja moinost izobraievanja 

drugo (navedite, prosim) .... .................................... 

i 
I 

I 

I 

izkljucno zaposlitev za nedolocen cas 

delo po pogodbi 

polovicen delovni cas 

studentsko deJa 

delovno prakso 

kakrsnokoli zaposlitev 

drugo ( navedite, prosim) 

I 



Priloga 1 

oglasi v tiskanih medijih 

oglasi v elektronskih medijih - zaposlitveni portali 

Zavod RS za zaposlovanje 

prek agencij za posredovanje dela 

zaposlitveni sejmi 

oglasevanje delodajalca v izobraZevalnih institucijah 

po priporocilu - mrezenje 

do 500 EUR 

od 500 do 1000 EUR 

od 1000 do 1500 EUR 

od 1500 do 2000 EUR 

od 2000 do 3000 EUR I 
l 
: 

nad3000 EUR 

Ivariabilni del place 

moinost izobraZevanja doma in v tujini ( tako formalnega kot neformalnega ) 

najnovejsa strokovna literatura 

prilagodljiv delovni cas 

dele nadomu 

uporaba najnovejse informacijske tehnologije 

vamost zaposlitve 

moznost napredovanja 

odgovomosti in pristojnosti l 
dober odnos z nadrejenim 



Priloga 1 

sluzbeni avto 

sluzbeni telefon po lastni izbiri 

prenosni racunalnik po lastni izbiri 

sportne dejavnosti 

parkimi prostor 

placito clanarin v strokovnih zdruzenjih 

lastna pisama 

drugo (prosim, navedite) .............................. 

I 

! 

pripravljeni preseliti v drug kraj DA NE 
dodatno izobrazevati v tujem jeziku DA NE 

I 

dodatno izobrafevati na strokovnem podrocju DA NE 
pripravljeni hoditi na sluzbena potovanja DA NE 
voziti na delo DA NE 
dopolniti formalno izobrazbo DA NE 
delati v skupini DA NE 

i 

! 

ugled delodajalca 

I zanimiva dejavnost delodajalca I 
i 

zaradi kolektiva j 
zaradi rednih osebnih dohodkov 

sportne dejavnosti 

uporaba najnovejse IT -opreme 

zaradi velikih moznosti izobrafevanja doma in v tujini 
I zaradi dostopa do najnovejse strokovne literature 

poizkusil sem na sreco 

podjetja ne poznam 





Priloga 2 

Najpogostejsi poklici bodocih diplomantov racunalnistva in informacijskih 

tehnologij (FERI 2009b): 

sistemski inzenir 
skrbnik racunalniskih sistemov 
vodja racunalniskega centra 
vodja sluzbe informatike 
upravljavec racunalniskega omrezja 
nacrtovalec racunalniskih omrezij 
vzdrzevalec racunalniskih omrezij 
inzenir za vamost racunalniskih sistemov 
ucitelj za racunalnistvo 
skrbnik informacijskih sistemov 
svetovalec informacijskih tehnologij 
svetovalec programskih resitev 
vodenje izobraZevanja informacijskih tehnologij 
vodenje izobrazevanja programskih aplikacij 
visokosolski ucitelj za racunalnistvo in informacijske tehnologije 
razvijalec racunalniskih aplikacij 
skrbnik racunalniskih aplikacij 
skrbnik racunalniske strojne opreme 
skrbnik sistemske programske opreme 
programer sistemov CAD/CAM 
programer 
strokovni sodelavec za podatkovne baze 
analitik in snovalec informacijskih sistemov 
organizator informacijskih sistemov 
razvijalec informacijskih sistemov 
razvijalec spletnih aplikacij 
oblikovalec spletnih aplikacij 
graficno oblikovanje v oglasevanju 
svetovalec glede visokotehnoloskih resitev 
vodenje projektov programskih resitev 
inzenir za vamost racunalniskih omrezij in informacijskih sistemov 




