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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je obravnavana uporabnost sodobnih metod izbiranja kadrov na 
področju marketinga. Namen naloge je predstaviti metode pridobivanja kadrov in njihovo 
uporabnost med slovenskimi organizacijami ter opredeliti prednosti. V teoretičnem delu sta 
predstavljeni vloga in pomen kadrov na področju marketinga. Predstavljene so tudi metode 
pridobivanja iz notranjih in zunanjih virov ter sodobne metode izbiranja kadrov. V 
empiričnem delu je izvedena raziskava med slovenskimi organizacijami, na podlagi katere je 
izdelana analiza, v kolikšni meri se slovenske organizacije poslužujejo sodobnih metod izbire 
kadrov na področju marketinga. Raziskava predstavlja izsledke ankete, ki potrjujejo, da 
sodobne metode, kot so mreženje in e-kadrovanje, organizacije uporabljajo v veliki meri, 
medtem ko metodo »lov na glave« nekoliko zanemarjajo. 

Ključne besede: sodobne metode, kadri, izbiranje kadrov, marketing, organizacija. 

SUMMARY 

The final project work addresses the applicability of modern methods of selecting staff in the 
marketing field. The purpose of this project is to present the methods of personnel 
employment and their usefulness among Slovenian organizations as well as to identify the 
advantages. The theoretical part presents the role and the significance of personnel in the 
marketing field. It also presents the methods of internal and external sources employment and 
the modern methods of selecting staff. The empirical part consists of a research, conducted 
among Slovenian organizations, and its analysis, presenting the extent to which the Slovenian 
organizations make use of the modern methods of selecting staff in the marketing field. The 
research presents the results of a survey confirming that the modern methods, such as 
networking and e-recruitment, are widely used by the organizations, while the method of 
“head hunting” is somewhat ignored. 

Key words: modern methods, personnel, selecting staff, marketing, organization. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Zaposlovanje kadrov je proces, brez katerega poslovanje gospodarskih družb in drugih 
subjektov praktično ni mogoč. Zato je dan velik pomen pridobivanju in izbiri ustreznih 
kadrov. Danes se v časopisih, knjigah in na seminarjih velikokrat sliši, da je treba dati pravega 
človeka na pravo delovno mesto.  

Najpomembnejši oz. kar kritični vir vsake organizacije so ljudje. Pomembnost izbire je 
povezana z dejstvom, da so vse nadaljnje aktivnosti in celoten uspeh organizacije pogosto 
odvisne od tega, kakšni ljudje so oziroma bodo izbrani za opravljanje določenih del. Ostale 
dejavnosti managementa človeških virov ne pomagajo veliko, če je na delovnem mestu 
posameznik, ki iz različnih razlogov ni sposoben ali pa ne želi uspešno opravljati svojega 
dela.  

V času globalizacije organizacije vztrajno iščejo možnosti, kako prehiteti svoje tekmece. 
Rešitev vidijo v kadrovskem managementu, ki temelji na pridobivanju sposobnih in 
odgovornih zaposlenih. Lastniki se večinoma zavedajo, da obstoj in uspešnost organizacije 
temelji v kakovostnem marketinškem kadru. 

Marketing je v poslovnem svetu predvsem enakovredna funkcija ostalim v organizaciji 
(kadrovski, finančni, logistični, prodajni, nabavni, proizvodni ...), njena učinkovitost pa je 
bistvenega pomena za konkurenčnost, večjo prepoznavnost in obstoj organizacije. Marketing 
je povezovanje proizvajalca, izdelka ali storitve z odjemalcem. Povezava oziroma usklajenost 
med funkcijami v organizaciji privede do izboljšanja potenciala posameznih funkcij. 
Marketing postaja način poslovanja celotnega podjetja - posamezne poslovne funkcije poveže 
v celoto tako, da jim postavi enak cilj, tj. dvigniti krivuljo povpraševanja po izdelkih oziroma 
storitvah, posledično pa dvigniti krivuljo dobička.  

Meško Štok (2011, 47) navaja, da je osnovni proces kadrovske funkcije proces sprejemanja in 
usposabljanja kadrov, njihovega razvoja, torej tok dogodkov, ki vodijo k ustrezni zasedbi 
delovnega mesta. 

Kadrovska funkcija obsega splet medsebojno povezanih in odvisnih nalog, temelječih na 
kadrih. Temeljne naloge kadrovske službe so načrtovanje in izvedba programov, ki so nujni 
pri delu z zaposlenimi. Delujejo na področju kadrovskih virov, načrtovanja kadrov, strukture 
zaposlenih, sistemizacije delovnih mest, načrtovanja delovnih karier, spremljanja razvoja 
kadrov, medsebojnih odnosov pri delu, izobraževanja in ocenjevanja kadrov, motiviranja, 
delitve sredstev za kadre, informiranja, profesionalnega usmerjanja itd. Med aktivnosti pa 
spadata tudi pridobivanje zaposlenih in zaposlovanje (Armstrong 1991, 347). Poznane so tri 
stopnje procesa, ki so: 
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• določitev potreb; 

• privabljanje kandidatov (izobraževalne ustanove, razpisi, oglasi, reference); 

• izbira kandidatov (vprašalniki, psihološki testi, intervjuji, reference). 

V hitro spreminjajočem se svetu se skupaj s poslovanjem spreminja tudi način kadrovanja. 
Preko 50 % kadrovanja v razvitih državah poteka s pomočjo interneta. Uporabljajo ga državni 
uradi za zaposlovanje, kadrovske agencije in tudi organizacije, ki kadrujejo neposredno prek 
lastnih spletnih strani. V svetu je takšen način kadrovanja najhitreje zaživel na področju 
informacijske tehnologije. Osnovni pogoj uporabe spletnega kadrovanja za iskalce zaposlitve 
je poznavanje in znanje iskanja zaposlitve preko interneta. Zaradi strukture uporabnikov 
interneta so najbolj uspešna iskanja kandidatov za delovna mesta, ki zahtevajo med peto in 
sedmo stopnjo izobrazbe. Iskanja manj izobraženih kadrov so pogosto neuspešna, saj slednji 
ne uporabljajo interneta (Moje delo 2012).  

Napredne oblike oglaševanja združujejo tako splošno kot kadrovsko oglaševanje in dostop do 
spletne baze iskalcev zaposlitve. Storitev je pomembna predvsem za male in srednje 
organizacije, ki uporabljajo storitve specializiranega ponudnika spletnega kadrovanja, saj 
sama niso zmožna proizvesti dovolj velike odmevnosti svojih zaposlitvenih potreb. Za velike 
organizacije pa so storitve manj zanimive, saj se te običajno odločijo za lasten zaposlitveni 
portal v obliki podstrani internetne predstavitve organizacije (Kragelj in Pervanje 2009, 39). 

Vedno večja konkurenčnost je tudi razlog, da se morajo te nenehno prilagajati spremembam 
na trgu. V svetovni konkurenci so zato uspešne tiste organizacije, ki so inovativne, fleksibilne 
in se hitro učijo. Da se organizacija obdrži na trgu, mora ponuditi kakovostne izdelke in 
storitve. Te pa ni nemogoče oblikovati brez ustrezne vodstvene podpore na področju 
marketinga (Treven 1998, 182).  

Marketing je interdisciplinarno povezan z vsemi drugimi funkcijami v organizaciji, brez njega 
ne bi bilo uspešnega poslovanja. Pomen marketinga je v organizaciji najpomembnejši člen, 
saj danes uspejo le organizacije, če so dovolj konkurenčne s tržno ceno, kakovostjo in tudi z 
obvladovanjem same organizacije, njenim vodenjem, ki ga lahko dosežejo le sposobni in 
ustvarjalni managerji na področju marketinga (Meško Štok 2011, 79). 

Vsaka organizacija se sooča s pridobivanjem in z zaposlovanjem pravih ljudi. Ljudje vstopijo 
v organizacijo zaradi lastnih interesov, uspešnosti organizacije, blagovne znamke ipd. Vse 
bolj ključno pa postaja tudi zavedanje o tem, da je treba znati pritegniti, omogočiti razvoj in 
predvsem pridobiti ustrezne zaposlene.  

Organizacija mora biti sposobna predvideti, kakšne bodo prihodnje organizacijske potrebe po 
kadrovskih virih in od kod jih bo mogoče dobiti. Za odgovore na ta vprašanja so potrebne tri 
vrste napovedi (Miglič in Vukovič 2006, 46): 

• napoved potreb oziroma zahtev po kadrovskih virih; 
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• napoved po zadovoljitvi potreb oziroma zahtev z zunanjimi viri; 

• napoved po zadovoljitvi potreb oziroma zahtev z notranjimi viri. 

Pri izbiri novih sodelavcev v organizaciji uporabljajo nekatere tradicionalne pristope, kot so 
intervju, testi in tudi poskusno delo, vse bolj pa pridobivajo na veljavi tudi uporaba 
informacijske tehnologije, mreženje in t. i. »headhunting«, kar sicer še ni tako poznano in 
razširjeno. 

V hitro spreminjajočem se svetu se skupaj s poslovanjem spreminja tudi celoten način 
ravnanja z ljudmi pri delu, s tem pa posledično tudi način privabljanja oziroma pridobivanja 
novih zaposlenih. Inovacije na področju informacijskih tehnologij uporablja vse več 
organizacij, ki s pomočjo baze kandidatov identificirajo skoraj vse potencialne kandidate, ki 
bi lahko zasedli prosto delovno mesto.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je preučiti sodobne metode izbiranja kadrov v nekaterih 
večjih in uspešnejših domačih organizacijah ter s praktičnega vidika ugotoviti, ali te metode 
uporabljajo tudi na področju marketinga. 

Cilj naloge je tudi proučiti teoretična spoznanja in jih primerjati s praktičnega vidika, glede na 
analiziranje več slovenskih organizacij ter njihovih praks pri iskanju kadrov. Cilji so še 
naslednji: 

• prikazati pomen človeških virov in pridobivanja ter izbire kadrov; 

• preučiti načine za privabljanje človeških virov za področje marketinga; 

• analizirati metode za izbiro človeških virov v obravnavanih podjetjih; 

• predstaviti sedanjo vlogo sodobnih metod za pridobivanje kadrov in proučiti, kakšni trendi 
se na tem področju pričakujejo v prihodnosti; 

• preučiti, v kolikšni meri se slovenske organizacije poslužujejo sodobnih metod izbire 
kadrov za področje marketinga. 

Namen raziskave je tudi priti do vpogleda, na kakšen način znane slovenske organizacije 
pridobivajo kadre za področje marketinga, katerih metod pridobivanja kadrov se poslužujejo 
in na kakšen način izbirajo kadre. Proučevano je predvsem, kako zapolnijo prosto delovno 
mesto v marketingu in v kolikšni meri se poslužujejo sodobnih metod izbire. 

V nalogi so zastavljene štiri trditve, katerih pravilnost bo tudi preverjena. Zastavljene hipoteze 
so naslednje: 

• H1: Sodobne metode pomembno vplivajo na izbiro primernega kadra na področju 
marketinga. 

• H2: Informacijske tehnologije nudijo številne možnosti, ki jih organizacije uporabljajo.  
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• H3: Organizacije, ki so starejše, se v večji meri poslužujejo tradicionalnih metod, medtem 
ko se novejše poslužujejo sodobnejših metod. 

• H4: Lasten zaposlitveni portal v obliki podstrani organizacije ima večina slovenskih 
organizacij. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

V zaključni projektni nalogi sta proučevani tako teorija kot tudi praksa v izbranih slovenskih 
organizacijah. Izmed metod zbiranja podatkov je uporabljena metoda zbiranja podatkov iz 
eksternih virov - strokovne literature ter prebranih člankov in prispevkov na spletnih straneh 
ter revijah tako tujih raziskovalnih kot tudi domačih avtorjev. Uvodna poglavja temeljijo 
predvsem na naslednjih metodah: 

• metoda deskripcije, ki se nanaša na opazovanje dejstev, procesov in pojavov; 

• metoda kompilacije, s katero je s pomočjo povzemanja in primerjanja opazovanj, 
spoznanj, stališč in mnenj drugih avtorjev tvorjeno lastno besedilo. 

Pri delu zaključne projektne naloge, ki se nanaša na izbrane organizacije, je uporabljena 
metoda internega raziskovanja (uporaba podatkov, pridobljenih s pomočjo zbiranja iz interne 
dokumentacije organizacij), analitična metoda (na podlagi analize informacij, pridobljenih s 
spletnih strani in anketiranjem). Del torej temelji na raziskavi stanja in trendov v 
obravnavanih organizacijah.  

Z metodo anketiranja je izvedeno anketiranje med večjimi slovenskimi organizacijami na 
področju trgovine, proizvodnje in storitev. Pri tem je analiziranih 40 večjih slovenskih 
organizacij, preko elektronskega izpolnjevanja anketnih vprašalnikov ali osebnega srečanja v 
podjetjih iz bližnje okolice. Raziskava je bila izvedena v času od 10. februarja do 10. aprila 
2012, in sicer med kadrovskimi delavci v izbranih organizacijah. 

Podatki so namenjeni ugotavljanju, kako slovenska podjetja uporabljajo sodobne metode pri 
iskanju kadrov za področje marketinga. Pridobljeni podatki so obdelani, urejeni in analizirani 
ter grafično prikazani in ustrezno interpretirani s sklepnimi ugotovitvami.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V organizaciji je vedno več pozornosti namenjeno človeškim virom in njihovim 
sposobnostim. Pomen človeških virov in njihov razvoj počasi pridobiva na veljavi do te mere, 
da se tudi marketinška funkcija enakopravno postavlja ob bok drugim poslovnim in upravnim 
funkcijam v podjetju. 

V zaključni projektni nalogi je osredotočenost predvsem na analizi metod za izbiro primernih 
kadrov na področju marketinga. Področje raziskovanja in opisovanja pa je omejeno predvsem 
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na določeno okolje, torej nekatera večja slovenska podjetja, ki lahko služijo tudi kot primeri 
dobrih praks.  

Predpostavlja se, da s pridobivanjem podatkov glede na izbrano temo ne bo večjih težav, saj 
je s tega področja na voljo dovolj literature in virov. Največja ovira je pri raziskavi, saj vse 
organizacije ne želijo ali niso pripravljene odgovoriti na anketni vprašalnik. 

Kadrovanje je moč obravnavati kot proces, s katerim v organizaciji pridobijo nove sodelavce. 
Cilj kadrovanja je zagotoviti večje število ustrezno usposobljenih kandidatov, med katerimi se 
izbira prihodnje sodelavce, ko jih potrebujejo za opravljanje določenega dela. Izbira novo 
zaposlenih se nanaša na selekcijo kandidatov, ki so bili pridobljeni s procesom kadrovanja, pri 
čemer se upošteva njihova primernost za določeno delo (Treven 2001, 241). 
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2 VLOGA IN POMEN KADROV NA PODROČJU MARKETINGA 

2.1 Pomen in vloga marketinga v organizaciji 

Beseda marketing izhaja iz korena »trg«, zato je v slovenščino prevedena kot »trženje«. Izraz 
marketing zato v Sloveniji enačijo tudi s trženjem. V uporabi sta oba izraza, vendar pa 
nekateri avtorji uporabljajo bolj prvega ali drugega. Če bi vprašali naključne ljudi, kaj je 
trženje in kaj marketing, bi najbrž dobili veliko različnih odgovorov. Za nekatere je trženje le 
drugi izraz za prodajo ali oglaševanje, za druge pa so to poslovne dejavnosti podjetja, ki so 
povezane s potjo izdelkov in storitev od proizvajalca do kupca. Obstaja sicer vrsta opredelitev 
marketinga oziroma trženja, ki bodo podrobneje predstavljene v nadaljevanju in kar dokazuje, 
da ekonomija ter poslovne vede niso eksaktna znanost. Sicer pa se je marketing najprej 
uveljavil v industrijsko razvitem svetu, zlasti v ZDA, okoli leta 1901. V Evropo je marketing 
prodrl okoli leta 1950.  

Številni teoretiki opredeljujejo definicije marketinga na več načinov, pri čemer so bolj ali 
manj tudi enotni v definicijah. 

Devetak (2007, 16) navaja:  
Marketing kot ekonomski proces povezuje proizvodnjo in potrošnjo; številne poslovne dejavnosti 
pa prispevajo k temu, da izdelki prehajajo od proizvajalca do porabnika ob pravem času, na pravo 
mesto in po konkurenčni ceni. Da to dosežemo, potrebujemo potrebne tržne raziskave, razvoj 
novih izdelkov in storitev s konkurenčnimi cenami in učinkovito promocijo.  

Mercer (1999, 11) definira trženje oziroma marketing:  
Trženje oziroma marketing za različne ljudi pomeni različne stvari. Po eni strani je lahko 
filozofija, ki uči, da mora biti kupec v središču vsega, kar počne, tako rekoč v središču vseh 
strateških odločitev. Na drugi strani pa je funkcija, oddelek ali skupina v organizaciji. Je pa 
seveda tudi teorija in tehnika oglaševanja, tržnih raziskav, prodaje in promocije, ki usmerja delo 
nekaterih poklicnih strokovnjakov.  

Kotler (1996, 12) poudarja pomen marketinga kot:  
Marketing moramo skrbno razločevati od prodaje in oglaševanja, ki sta sicer orodji marketinga, 
toda še zdaleč ne celota marketinga. Prodaja in oglaševanje samo odgovarjata na vprašanje, kako 
lahko najdemo več kupcev za proizvode, ki jih izdelujemo. Glavni namen marketinga - trženja pa 
je pomagati proizvajalcem pri odločitvi, kaj naj proizvajajo.  

Gabrijan in Snoj (1994, 14) pravita: 
Marketing je celota posebnih aktivnosti družbenih enot na področju menjave izdelkov z okoljem, 
ki so usmerjene k zadovoljevanju potreb. Te posebne aktivnosti so: ustvarjanje informacij za 
potrebe trženja, trženjsko upravljanje izdelkov, namenjenih menjavi, trženjsko komuniciranje, 
trženjska preskrba in razpečava izdelkov.  
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Glede na definicije je izrazu marketing mogoče pripisati več pomenov. Pojavlja se kot 
ekonomski proces, poslovna koncepcija, znanstvena disciplina in poslovna dejavnost ali 
funkcija. Pri obravnavanju marketinga je treba poznati trženjsko oziroma marketinško okolje. 
Okolje oblikujejo specifične informacije in mediji. Marketing v organizaciji predstavlja več 
kot sredstvo prodaje in promocije; je sredstvo načrtovanja in upravljanja odnosov ter 
izmenjav med različnimi javnostmi.  

Opredeljevanje marketinga je zelo odvisno od izhodišča, ki je uporabljeno. Tako je trženje 
moč obravnavati z različnih vidikov, ki so: 

• trženje kot splet aktivnosti; 

• trženje kot proces; 

• trženje kot poslovna funkcija; 

• trženje kot miselnost (filozofija ipd.); 

• trženje kot sistem; 

• trženje kot veda; 

• trženje kot veščina, spretnost. 

Marketing je pomemben za analiziranje, planiranje, izvrševanje in nadziranje zastavljenih 
programov, načrtovanih za vzpodbujanje izmenjav vrednosti s ciljnimi trgi, ob namenu 
doseganja zadovoljstva strank (Devetak 2007, 24). 

Marketing je ena izmed poslovnih funkcij vsakega podjetja oz. poslovnega subjekta. Pogosto 
se razširja na številne funkcije podjetja; tako se razpravlja o marketinški zaposlitveni politiki, 
o marketinškem pristopu pri nabavi blaga in kapitala ter obdelavi lokalnih, širših in 
mednarodnih trgov. Znane so še proizvodna, finančna, kadrovska in proizvodna funkcija. To 
ne pomeni, da je v nekem podjetju trženje tista poslovna funkcija, ki je »glavna«, ostale pa so 
drugorazrednega pomena, pač pa, da trženje usmerja vse dele podjetja k trgu. Vse poslovne 
funkcije prispevajo k uspehu podjetja. Zavedati se je treba, da ima vsaka funkcija v podjetju 
svoje zamisli, ideje in poglede na to, kako uresničiti zastavljene cilje, smotre posamezne 
funkcije in podjetja kot celote. Pomembno je tudi sodelovanje med marketingom in ostalimi 
funkcijami v podjetju, kot so raziskave, razvoj, proizvodnja in finance. 

2.2 Vloga kadrov v organizaciji 

Osnova vsake organizacije so v njej zaposleni oziroma kader. V nadaljevanju bo uporabljan 
pojem kader, ki ga je moč razumeti kot skupino ljudi, zaposlenih v organizaciji. Kadre 
predstavljajo ljudje, ki sodelujejo pri neki obliki organiziranega dela, so ustvarjalni, 
načrtujejo, odločajo in izvajajo naloge za doseganje svojih ciljev ter ciljev organizacije. Kadri 
v organizaciji so nosilci delovanja procesov. Zagotavljajo načrt in izvedbo procesov od 
pričetka do konca. Od kadrov je tudi v veliki meri odvisno, kako bo potekal določen proces in 
kakšen bo končni poslovni rezultat. Merkač Skok (2005, 22) vidi ljudi kot glavni vir in ne kot 
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osnovna sredstva ali snovno lastnino, kot ljudi s srcem in umom. Meni, da v primeru, ko se 
človeško naravo dojame globlje, to pripomore tudi k boljši izrabi zmožnosti, ustvarjalnosti, 
nadarjenosti, domišljiji in izvirnosti zaposlenih sodelavcev.  

Pogosto se postavlja vprašanje, kakšen mora biti uspešen kader v organizaciji, da bodo ljudje 
zadovoljni in da bodo doseženi organizacijski cilji ter rešene vsakodnevne težave. Na splošno 
tega ni mogoče predpisati. Pomembno je, da raziskujejo delovni položaj, razvijajo delovno 
strategijo, uporabljajo različne pristope in metode, motivirajo delavce, sodelavce, obvladujejo 
sebe, prilagajajo stil dela neprestanim spremembam ter se znajo osredotočiti na zastavljeni 
cilj. Pomembne so tudi osebnostne značilnosti, kot so npr. poštenost, zanesljivost, 
ambicioznost ipd. Za organizacijo je zelo pomembno, da zaposluje kader, ki ustreza njenim 
pričakovanjem, saj s tem lahko doseže optimalno raven poslovanja. Kadri v odnosu do drugih 
organizacij pomenijo konkurenčno prednost in pomemben potencial organizacije. V veliki 
meri pa je tudi vodstvo odgovorno za kadre, glede na to, kako vplivajo na njih, kako ravnajo 
in upravljajo s kadri. Vodstvo mora biti sposobno prepoznati potrebe in želje zaposlenih, 
njihove sposobnosti, znanja, izkušnje, vlagati morajo v razvoj, izobraževanje, usposabljanje 
ter tako razviti njihov potencial. 

V današnjih razmerah, ko je na trgu prisotna močna konkurenca, tehnološki razvoj ter 
napredek, prihajata v ospredje povečana vloga in pomembnost ljudi, ki s svojimi zmožnostmi, 
sposobnostmi, znanjem, izkušnjami ter ustvarjalnostjo bistveno prispevajo k uspehu 
organizacije. Organizacije so odvisne od ljudi, ki v njih delajo, hkrati pa so tudi ljudje odvisni 
od organizacij.  

Florjančič (1994, 3) navaja:  
Organizacijo lahko definiramo kot celoto elementov, ljudi, sredstev in oblik organizacijskega 
povezovanja, usmerjeno k uresničitvi skupnega cilja.  

Vsak človek v življenju naleti na izpolnitev cele vrste vlog, od državljana do določenega člana 
združenj, kot nameščenca ali kot vodje podjetja ipd. Vsaki od teh vlog je določen način 
obnašanja, ki se pričakuje od človeka, ki ustreza vlogi. Popolnoma podobno je v vsaki 
organizaciji, človek se nahaja lahko v vlogi vodje oddelka, člana komisije, nadrejenega, 
podrejenega ipd. Pod pojmom vloga si lahko predstavljamo skupino pričakovanih obnašanj, 
ki jih pričakujemo od osebe, ki zavzema določeno pozicijo (Vila 1994, 117). 

Za vlogo je moč reči, da je usklajena oblika načina vodenja. Treba je poudariti, da vloge 
vplivajo na značilnosti dela, da so med seboj povezane in da je pomembnost vlog odvisna ter 
se spreminja glede na raven in naloge. V posamezni organizaciji obstaja več skupin 
zaposlenih. Njihova razporeditev pa je odvisna od delovnih nalog, ki jih opravljajo. S tem je 
mogoče določiti lastnosti zaposlenega, ki bi ustrezale delovnemu mestu. Od vsakega 
posameznika se pričakuje, da se bo v določeni situaciji obnašal vlogi oziroma položaju 
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primerno. V preglednici 1 je predstavljena delitev vlog v organizaciji, pa tudi odgovornost za 
kadre.  

Preglednica 1: Odgovornost za kadre v organizaciji: delitev vlog 

Top management Za filozofijo, strategijo in politiko ravnanja na 
področju ravnanja z ljudmi. 

Linijski management (vodje) V celoti odgovorni za izvajanje in uspeh. 
Kadrovski management Vključeni v top management; so managerji 

sprememb, svetovalci managementu; iniciatorji in 
inovatorji politike in prakse področja ravnanja z 
ljudmi; zagotavljajo usklajevanje kadrovske in 
poslovne strategije. 

Kadrovske strokovne službe Strokovna podpora področju in managementu; razvoj 
in vzdrževanje sistema; zagotavljanje skladnosti 
delov sistema. 

Vsak posameznik Vsak je odgovoren zase, mora se usposabljati, 
odzivati in biti proaktiven. 

Vir: Merkač Skok 2005, 24. 

V interesu vsake organizacije je, da za opravljanje določene vloge najde osebo, ki najbolj 
ustreza zahtevam. Pravilnost izbire se ocenjuje s kriteriji, ki so povezani z ljudmi, in sicer 
(Vila 1994, 26): 

• participacija - določena raven, do katere posameznik v združbi sodeluje pri sprejemanju 
odločitev, ki se nanašajo nanje; 

• izobrazba - koliko dodatno izobraževati je potreba podjetja; 

• razvoj - koliko sodelovati pri razvoju zaposlenih; 

• poudarjanje dosežkov - kakšen pomen daje organizacija doseganju ciljev in kako to ceni 
pri zaposlenih; 

• delovna morala - ali je pripravljenost na posebne napore, predanost in občutek pripadnosti 
zadosten; 

• soglasje - strinjanje posameznikov v organizaciji o pravi izbiri ciljev; 

• osebnostne lastnosti - obnašanje zaposlenih do svojih sodelavcev, tako podrejenih, sebi 
enakih in nadrejenih, v smislu dajanja podpore, prizadevanja za delo, motiviranja, 
ustvarjanja, navdušenja ipd.; 

• informacijsko-komunikacijsko ravnanje - raven, do katere se prenaša pomembne in točne 
informacije, nujne za organizacijsko uspešnost. 
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2.3 Pomen kadrovanja na marketinškem področju 

Kadrovanje je postopek pridobivanja in izbiranja novih sodelavcev, ki zajema analizo 
delovnega mesta, načine pridobivanja kandidatov ter izbiranje ustreznega kandidata. V praksi 
se namesto pojma kadrovanje uporablja pojem zaposlovanje, ki pa v svojem pomenu zajema 
enake fraze.  

Kadrovanje sodi med izjemno pomembne managerske dejavnosti. Merkač (1998, 49) navaja 
naslednje faze procesa kadrovanja: 

• določitev delovnih mest, na katerih nastopa potreba po dodatnem delu; 

• proučevanje razpoložljivih virov v organizaciji in izven nje; 

• priprava in objava informacij o potrebi po delavcu; 

• zbiranje in ocenjevanje prijav; 

• izbor kandidata. 

Kadrovanje iz leta v leto pridobiva vse pomembnejše mesto v organizacijah, zato proces 
zahteva od ljudi, ki se z njim ukvarjajo, široko razgledanost, predvsem pa mnogo splošnega 
znanja, znanja o kadrih, kadrovski politiki, kadrovski dejavnosti ter o sami kadrovski stroki in 
metodah tehnikah, ki jih pri strokovnem delu uporabljajo. V nadaljevanju bodo opisane 
metode pridobivanja kadrov, večji poudarek pa bo namenjen sodobnim metodam izbiranja 
kadrov na marketinškem področju. Ker so ljudje eden od ključnih dejavnikov za uspešno 
poslovanje organizacije, je pomembno izbrati prave ljudi za pravo delovno mesto. Nove kadre 
je moč iskati s pomočjo notranjih ali zunanjih virov, kar je podrobneje opisano v naslednjem 
poglavju. 

Treven (2001, 241) kadrovanje obravnava kot proces, s katerim v organizaciji pridobivajo 
nove sodelavce. Cilj kadrovanja je zagotoviti večje število ustrezno usposobljenih kandidatov, 
med katerimi se izbira prihodnje sodelavce, ko jih v organizacijah ali ustanovah potrebujejo 
za opravljanje določenega dela. Izbira novo zaposlenih se nanaša na selekcijo kandidatov, ki 
so bili pridobljeni v procesu kadrovanja, pri čemer se upošteva njihova primernost za 
določeno delo.  

O osebi, ki jo organizacija zaposli, ne odloča le kadrovik. Ta lahko osebo le priporoči. Edino 
področje, kjer zaposlujejo kadroviki, je kadrovski oddelek. Moramo vedeti, da končno 
odločitev sprejme vodja oddelka, na katerem je prosto delovno mesto, tako npr. v oddelku za 
trženje ima glavno besedo vodja trženja (Zaletel 2006, 28). 

Marketinško področje v organizaciji je prvotnega pomena, vendar je treba upoštevati tudi 
povezanost marketinga z drugimi oddelki v organizaciji. Oddelki znotraj organizacije morajo 
delovati skladno in stremeti k skupnemu cilju. V tipični organizaciji vsaka poslovna funkcija 
po svoje prispeva k zadovoljevanju kupcev in izpolnitvi zastavljenega cilja. Pri trženjskem 
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konceptu bi morali vsi oddelki v organizaciji »misliti na kupca« in sodelovati, da bi dosegli 
ter zadovoljili kupčeve potrebe in pričakovanja (Kotler 1996, 731). 

Oddelek marketinga ima nalogo, da informira in preučuje ostale oddelke glede na nalogo, 
kako v čim večji meri zadovoljiti kupčeve potrebe in želje. Naloga marketinškega oddelka je 
predvsem zadovoljstvo kupcev, kot glavni cilj celotne organizacije. Tudi drugi oddelki 
poudarjajo pomembnost iz svojega področja, kar pa je slabost, ki lahko večkrat privede tudi 
do različnih interesov, zaradi različnih težav pa prihaja tudi do pogostih konfliktov med 
različnimi oddelčnimi interesi. Vsak oddelek v organizaciji opredeljuje cilje s svojega 
področja dela.  

Zaletel (2006, 15) navaja, da svetovni trendi na področju kadrovanja delujejo v prid iskalcem 
zaposlitve. V Sloveniji podatki iz raziskave Mojega dela kažejo, da kar 45 % tržnikov menja 
delo prej kot v dveh letih (66,7 % prej kot v štirih letih). Na podlagi tega je moč ugotoviti, da 
je povprečna doba zaposlitve tržnika v eni organizaciji krajša od štirih let in se še znižuje. Pri 
tem je prednost za iskalce zaposlitve v tem, da podjetja večkrat iščejo nove sodelavce. 
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3 PRIDOBIVANJE NOVIH KADROV V ORGANIZACIJI 

Pridobivanje novih kadrov v organizaciji se običajno začne zaradi odhoda koga izmed 
zaposlenih, zaradi upokojitve, premestitve, pa tudi zaradi rasti organizacije in potrebe po 
novih delavcih. Ko se v organizaciji odločijo za zaposlitev novega sodelavca, nastopi 
dvosmeren proces usklajevanja med organizacijo in kandidatom. Organizacije in posamezniki 
drug drugega iščejo in izbirajo na več načinov (Možina idr. 1998, 109).  

Pri pridobivanju in izbiranju kandidatov se organizacije lahko poslužujejo dveh načinov 
pridobivanja kadrov za posamezno delovno mesto, in sicer za pridobivanje iz notranjih virov, 
kar pomeni, da izbirajo med kandidati, ki so že zaposleni v organizaciji. Ta proces je manj 
intenziven kot pridobivanje iz zunanjih virov, kar pomeni, da organizacija izbira med 
kandidati zunaj organizacije, ki še niso sodelovali z organizacijo ali bili kakorkoli v stiku z 
njo. V nadaljevanju je podrobneje predstavljeno tako notranje kot tudi zunanje pridobivanje 
zaposlenih. Predstavljene so tudi oblike in prednosti ter slabosti omenjenih načinov. 
Pridobivanje kadrov je kritični korak v postopku zaposlovanja. Od uspešnosti oziroma 
neuspešnosti tega pa so odvisne tudi nadaljnje dejavnosti.  

»Pridobivanje kadrov je proces iskanja novega osebja, izbire in vključevanja v organizacijo.« 
(Florjančič, Ferjan in Bernik 1999, 110) 

3.1 Pridobivanje kadrov iz notranjih virov 

Notranja oskrba z delavci se nenehno spreminja z novo zaposlenimi ljudmi, nekateri dajo 
odpoved, drugi se upokojijo, umrejo ali pa so odpuščeni. Spreminja se zmes usposobljenosti 
in znanja s premikanjem ljudi noter, zaposleni pridobivajo tudi nove sposobnosti s pomočjo 
usposabljanja ali izkušenj pri delu (Miglič in Vukovič 2006, 53). 

Pridobivanje kadrov iz notranjih virov je usmerjeno k delavcem, ki so že del organizacije - so 
v njej že zaposleni ali kako drugače v stiku z njo. Delodajalci pa običajno pomislijo na svoje 
zaposlene oziroma notranje rezerve, ko se v organizaciji pojavi potreba po delavcu. Notranji 
viri so za večja podjetja pomemben vir kandidatov, predvsem, če gre za vodstvena delovna 
mesta. Prinašajo tudi ugodne psihološke učinke, ker se z njimi krepi lojalnost do delodajalca. 
Delavci so zadovoljni in veseli, če delodajalec pomisli nanje in če imajo sami željo zaposlitve 
na drugih prostih delovnih mestih, ki običajno pomenijo napredovanje zaposlenih na 
strokovno zahtevnejše delovno mesto. 

Za notranje pridobivanje delavcev v podjetjih običajno uporabljajo objave na oglasnih deskah, 
prek okrožnic ali pa v glasilu organizacije. Kadrovske službe obveščajo o odpiranju delovnih 
mest s pomočjo oglasnih desk ali pa razpis objavijo v glasilu organizacije, danes pa že tudi 
kar na spletni stani podjetja. Organizacija mora imeti za uspešno notranje kadrovanje dobre 
podatke o zaposlenih, njihovih sposobnostih, znanju, izkušnjah, zlasti pri kandidatih za 



 

 13 

načrtovanje napredovanj na vodstvena mesta. Te podatke mora organizacija stalno 
dopolnjevati tako, da spremlja razvoj posameznika ali da delavce občasno anketirajo in 
intervjuvajo (Možina idr. 1998, 110). 

Nekatere študije so pokazale, da 76 % podjetij kadruje več kot pol nadzornega in vodstvenega 
osebja prek notranjih napredovanj. Notranje kadrovanje pri tem dvigne moralo zaposlenih, 
zmanjša potrebe po usposabljanju, poleg vsega tega tudi manj stane. Poleg tega se 
organizacije pri kadrovanju odločajo tudi navzven in pridobivajo nove, sveže talente, ki imajo 
nove ideje, zamisli in cilje. Večina organizacij uporablja mešanico notranjih in zunanjih virov 
- napredovanja delavcev v organizaciji pomenijo notranje kadrovanje in pridejo v poštev, ko 
je v organizaciji dovolj kvalificiranih delavcev, zunanji vir pa se uporablja, ko organizacija 
hitro raste in potrebuje nove vrste kvalificiranih delavcev. Oba vira pa imata tudi svoje 
prednosti in slabosti. 

Prednosti notranjega kadrovanja v primerjavi z zunanjim so (Miglič in Vukovič 2006, 93−94): 

• Organizacija pozna delovne zmožnosti kandidatov, znane so tudi pomanjkljivosti, zato je 
tveganje pri odločitvi manjše. 

• Stroški izbire so nižji. 

• Nagrajena je uspešnost, povečajo se lojalnost, morala, motiviranost, delovna uspešnost 
zaposlenih, kadar gre za napredovanje, to pa omogoča dolgoročno usmerjeno kadrovanje 
za vodstvena dela. 

• Kandidati znotraj organizacije so bolj privrženi, zavzeti za organizacijo, zato je manjša 
verjetnost, da bi organizacijo zapustili. 

• Že zaposleni v organizaciji bolje poznajo delo in organizacijo, njeno strukturo, postopke, 
kulturo, so že usmerjeni v organizacijo, zato je čas prilagajanja krajši, tako kot je tudi čas 
uvajanja in usposabljanja krajši.  

Slabosti notranjega kadrovanja v primerjavi z zunanjim so (Miglič in Vukovič 2006, 101): 

• Zaposleni so nezadovoljni, če ne uspejo pri kandidiranju za prosto delovno mesto.  

• Neuspešni kandidati lahko postanejo vznemirjeni. 

• Zahteva se lahko drago usposabljanje. 

• Organizacije imajo lahko slabo izdelan sistem napredovanja in razvoja kadrov in se v 
takem primeru odločijo za napačnega, npr. za delavca, ki ne ustreza delovnemu mestu.  

• Ocene o kandidatih, ki jih dajejo sodelavci ali nadrejeni, so lahko napačne, pristranske.  

• V organizaciji so stare ideje, pomanjkanje inovacij, kadar so kadri vzgojeni doma, ne 
vidijo številnih problemov, ki bi jih kdo, ki ni obremenjen in zadeve ne rešuje na ustaljen 
način. 

• Slabost avtoritete na novem delovnem mestu, kadar jih sodelavci obravnavajo kot člane 
skupine in ne kot nadrejenega. 
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• Problem nastane, če je nekdo napredoval na drugo delovno mesto, saj ostane njegovo 
dosedanje delovno mesto prazno. Tako nastane verižni efekt, ki ga sproži eno 
napredovanje. 

3.2 Pridobivanje kadrov iz zunanjih virov 

Pridobivanje kadrov iz zunanjih virov je v organizaciji prisotno, ko notranjih virov ni na 
voljo. Pri tem so znane formalne in neformalne oblike zunanjih virov, ki so predstavljene v 
nadaljevanju. 

Pri pridobivanju zunanjih kandidatov se uporabljajo različni načini. Če način ni predpisan, 
vodja kadrovske službe sam odloči, kateri način bo uporabil. Pri odločitvi je odvisno, katera 
metoda je najuspešnejša pri določeni ciljni skupini na trgu (Miglič in Vukovič 2006, 101). 

3.2.1 Formalne oblike pridobivanja 

Miglič in Vukovič (2006, 105) opredeljujeta formalne metode kadrovanja iz zunanjega okolja 
organizacije za takšne, ki ne vključujejo kandidate, ki so že imeli stik z organizacijo. Takšne 
metode vključujejo časopisno oglaševanje, uporabljajo zaposlovalne agencije in organizacije 
za iskanje kadrov, pogosto pa iščejo potencialne kandidate tudi neposredno na šolah in 
fakultetah.  

Formalne oblike pridobivanja kadrov temeljijo na javnih objavah, ki so vidne vsem iskalcem 
zaposlitve. V nadaljevanju so predstavljeni pogostejši načini formalnih oblik pridobivanja 
kandidatov. 

Kadrovanje s pomočjo globalnih medijev, interneta oziroma spletnih portalov 

Internet je postal eden izmed najširših medijev pri iskanju zaposlitve. Prednosti interneta za 
potrebe kadrovanja so tako na strani iskalca zaposlitve kot delodajalca. Predvsem je 
pomembna hitrost prenosa informacij in predstavlja cenovno ugodno obliko obveščanja ter ne 
pozna geografskih mej. Omogočena je hitra selekcija prijav na določeno delovno mesto, hitra 
distribucija informacij. Internet uporabljajo večinoma v podjetjih, kjer tudi kadrujejo 
neposredno prek lastnih spletnih strani. Vse informacije in pogledi so možni 24 ur na dan. 

Prek spletnih kadrovskih portalov je moč iskati delo za polni ali krajši delovni čas, delo v 
tujini, študentsko delo ipd. V portale se lahko vpiše vsak, ki to želi, ne samo brezposelne 
osebe, lahko so to tudi drugi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso brezposelni, temveč iščejo 
novo zaposlitev. Oglase si lahko tako ogledajo vsi, od nekvalificiranih do visokokvalificiranih 
kadrov. Ti oglasi so cenejši, doba oglaševanja je daljša in imajo še vrsto prednosti pred 
tradicionalnimi mediji oglaševanja. 
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Oglasi v javnih medijih, časopisih, revijah, TV, radiu 

Časopisni oglasi so bili pred približno desetimi leti najpogostejši način iskanja kadrov 
oziroma obveščanja o prostih delovnih mestih, po pojavu interneta ter internetnih 
zaposlitvenih portalov pa je ta medij izpodrinil tiskane oglase. V zadnjih letih se razmerje 
med časopisnimi in internetnimi oglasi čedalje bolj nagiba v korist slednjih.  

V medijih, kot sta npr. radio in televizija, so informacije trenutne, pa tudi v časopisih niso 
dolgo vidne. Stanejo pa precej denarja, posebej, če so oglasi večkrat objavljeni. Slabe strani 
so tudi te, da se je treba prilagajati na čas izhajanja (Možina idr. 1998, 113).  

Oglasi v tisku so neposredni formalni kanal, ki je univerzalen - pogosto se uporablja za vse 
vrste del, pri vseh iskalcih zaposlitve. Vendar delodajalci izberejo časopis, v katerem objavijo 
oglas, glede na to, kakšnega kandidata iščejo oziroma želijo pritegniti. To je lahko lokalni 
dnevni časopis, nacionalni časopis, strokovna revija ali pa strokovno glasilo. Oglasi v medijih, 
kot sta radio in televizija, so manj pogosti. Izbira medija, velikost oglasa, vsebina oglasa in 
čas objave so ključne sestavine dobrega oglaševanja. 

Vsaka objava oglasa ima svoje značilnosti, prednosti in slabosti. Nekatere so zaradi lažjega 
razumevanja predstavljene v tabeli 2.  

Preglednica 2: Značilnosti zaposlitvenih oglasov v različnih medijih 

Značilnosti 
zaposlitvenega oglasa 

Časopis Internetni portal Lastne internetne 
strani 

Vidnost objave Tisti dan Običajno en mesec Neomejeno 
Razširjenost medija Omejena z naklado Dostopnost do 

interneta 
Omejena s 
prepoznavnostjo 
podjetja 

Cena Odvisna od 
velikosti oglasa, od 
cca 250 EUR dalje 

Od cca 200 EUR 
dalje 

Brezplačno 

Omejenost s prostorom Da Relativno omejeno 
oblikovanje 

Neomejeno 

Druga sporočila oglasa 
(marketinško orodje) 

Velika sporočilna 
moč 

Manjša sporočilna 
moč 

Manjša sporočilna 
moč 

Vir: Kragelj in Pervanje 2009, 20. 
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Navezovanje na šole, fakultete, strokovne prakse ali študentsko delo 

Večja podjetja običajno vzdržujejo stik s šolami, saj je to njihov glavni vir prihodnjega 
tehničnega, profesionalnega in vodstvenega kadra. Strokovno je ta metoda zahtevna, ker terja 
izkušnje s komuniciranjem oziroma dela z mladimi, pripraviti pa je treba precej pisnega 
gradiva in z možnimi kandidati vzpostaviti ter vzdrževati stik. Poleg tega morajo kandidati 
skozi dolgotrajen proces usposabljanja in uvajanja v delo. Oblike teh stikov so lahko preko 
omogočene prakse v organizaciji, do sistematičnega zbiranja najboljših dijakov, študentov, ki 
jih ob pomoči učiteljev povabijo v organizacijo, da spoznajo delovno okolje, se izpopolnjujejo 
z delom in kulturo organizacije. Posebna vez s šolami in fakultetami oziroma z dijaki in 
študenti je tudi štipendiranje. Organizacija daje posamezniku denarno pomoč, praktično 
usposabljanje tako, da jih postopno uvajajo v organizacijo ter tako načrtno pridobivajo mlade 
usposobljene kadre (Možina idr. 1998, 112). 

Organizacije pogosto zaposlijo ljudi, ki jih poznajo, na ta način, da so v podjetju že delali kot 
študenti ali pripravniki in so se takrat dobro izkazali, se delodajalci zanesejo nanje, zato imajo 
prav ti velikokrat prednost pred drugimi. Ta način ima prednost v tem, da so iskalci zaposlitve 
seznanjeni z delovnim okoljem, organizacijo, njeno kulturo, vizijo, zaradi česar je čas 
uvajanja krajši, takšen pa je tudi čas pridobivanja kadrov oziroma postopek kadrovanja. 

Javne službe za zaposlovanje (Zavod RS za zaposlovanje) 

Javne službe za zaposlovanje se imenujejo tudi območni uradi za delo. V Sloveniji je javna 
služba Zavod RS za zaposlovanje, ki ima območne enote v večjih krajih po Sloveniji. 
Financira jih država, namenjeni pa so predvsem brezposelnim pri iskanju zaposlitve. Osnovna 
dejavnost teh služb je zbiranje in posredovanje informacij tako delodajalcem kot iskalcem 
zaposlitve. Dobra stran metode je, da so storitve za delodajalce in iskalce zaposlitve 
brezplačne, datoteke iskalcev zaposlitve pa so dostopne takoj. Sicer so ciljne skupine 
predvsem nižje izobraženi, brezposelni, kar je namenjeno za iskanje manj zahtevnih del. 

Na zavod se lahko prijavi vsakdo, ki dopolni 15 let starosti in je državljan Republike 
Slovenije ter ima veljavno osebno delovno dovoljenje in hkrati ne izpolnjuje pogojev za 
študenta, dijaka, vajenca, udeleženca izobraževanj, upokojenca, osebe v delovnem razmerju, 
prejemnika nadomestila zaradi konkurenčne prepovedi, prejemnika odškodnine oziroma 
odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja ipd. (Zaletel 2006, 54). 

Zavod RS za zaposlovanje izvaja vse tiste aktivnosti, ki jih povezujejo z javnimi službami za 
zaposlovanje (ZRSZ 2012a): 

• posredovanje zaposlitev, 

• poklicno svetovanje in obveščanje, 

• izvajanje zavarovanj za primer brezposelnosti in  



 

 17 

• program aktivne politike zaposlovanja. 

Kadrovske agencije za zaposlovanje 

V zadnjih letih so se uveljavile tudi kadrovske agencije za zaposlovanje, ki se ukvarjajo s 
komercialno dejavnostjo posredovanja dela med iskalci zaposlitve in podjetji, ki iščejo kader. 
Njihova prednost je v tem, da so specializirane za določen tip kadra in namesto organizacije 
opravijo selekcioniranje kandidatov ter jim prihranijo čas na tem področju. Pridobijo lahko že 
zaposlene delavce, ob posredovanju kandidatov predlagajo samo kandidate, ki pridejo v ožji 
izbor ter dajejo jamstvo za kandidate, ki jih posredujejo. Delodajalci pa se nanje največkrat 
obrnejo, ko iščejo kandidata s posebnimi znanji ter za profesionalno in vodstveno delo. 
Strošek za organizacijo je v tem, da jim svoje storitve zaračunajo. V primerjavi z javnimi 
službami so mnogo manjše, imajo manj informacij in manj možnih kandidatov.  

Agencije podjetjem ponujajo storitve posredovanja pri iskanju novih sodelavcev. Agencije 
imajo določene prednosti za iskalce zaposlitve, in sicer v tem, da predstavljajo stik s podjetji, 
ki svojih kadrovskih potreb ne oglašujejo javno. Agencije pogosto vedo več, vedo za delovna 
mesta, ki niso nikjer javno objavljena, npr. agencija dobi od organizacije naročilo, naj ji 
poišče ustreznega kandidata. V bazo kandidatov se da vpisati osebno z obiskom agencije, 
večje agencije pa tudi omogočajo vpis preko njihove spletne strani (Zaletel 2006, 76). 

Karierni sejmi 

Zaposlitveni sejmi potekajo letno in predstavljajo srečanja med podjetji ter mladimi iskalci 
zaposlitve, v glavnem diplomanti. Zaposlitveni sejmi omogočajo organizacijam, da se na 
enem mestu predstavijo množici kandidatov v živo, mladim iskalcem zaposlitve pa olajša 
odločitev za nadaljnjo zaposlitev ter jim pomaga navezati začetne stike z organizacijami. 
Ključnega pomena sta priprava dobrih informacij in komunikacija. Organizacije karierne 
zaposlitvene sejme izkoriščajo za promocijo in spoznavanje primernih kandidatov. Za 
kandidate pa je idealna priložnost spoznati več delodajalcev v enem dnevu (Zaletel 2006, 86). 

3.2.2 Neformalne oblike pridobivanja 

Metode neformalnega pridobivanja se pojavljajo v različnih oblikah: poizvedovanje pri 
prijateljih, znancih, kolegih, vključevanje oziroma ponovno zaposlovanje bivših zaposlenih 
ali bivših študentov, s katerimi se je sodelovalo med študijem, tistimi, ki jih priporočajo 
zaposleni v organizaciji, ali tistimi, ki so že kandidirali za službo (Miglič in Vukovič 2006, 
105). 

Neformalne oblike pridobivanja kadrov so cenejše od formalnih, saj temeljijo predvsem na 
ustnih dogovorih in povabilih znancev ali prijateljev. Organizacije ne oglašujejo delovnega 
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mesta, za katerega tudi iskalci zaposlitve ne vedo. Neformalne oblike so opisane v 
nadaljevanju.  

Priporočila zaposlenih, prijateljev, sorodnikov, znancev 

Metoda s priporočili je stara in uporabljena tudi danes. Veliko jih še vedno meni, da je 
zaposlitev najlažje in najhitreje dobiti s pomočjo vez ter poznanstev.  

Ta metoda je poznana tudi kot sporočanje od ust do ust. Metoda je hitra, učinkovita in 
običajno poceni. Določene organizacije tudi same spodbujajo svoje zaposlene z nagradami, če 
priporočijo dobrega kandidata. Pomembna pomanjkljivost te metode pa je, da prispeva k 
oblikovanju zaprtih krogov, npr. glede na nacionalnost, kraj bivanja, sorodstvo. Na ta način 
metoda zmanjša verjetnost doseganja pričakovanih ciljev zaposlovanja. Ljudje običajno 
priporočijo sebi podobne ljudi, na druge zaposlene pa lahko to deluje negativno, prinaša 
neinovativnost in monotonost. Rešitev je, da organizacija takšne neformalne metode 
kombinira s formalnimi metodami zaposlovanja in pridobi potrebno različnost strukture 
zaposlenih. Ta metoda tudi ni primerna pri hitri rasti organizacije, saj ne zagotovi hitrega 
pretoka kakovostnih virov (Miglič in Vukovič 2006, 105). 

Neposredno javljanje 

Pri neposrednem javljanju kandidatov gre za osebno ali pisno poizvedovanje po prostih 
delovnih mestih. Delodajalci so do teh iskalcev odprti, podatke vnašajo v svoje datoteke in 
kandidate obveščajo o prostem mestu, če se pojavi. Metoda je za organizacijo poceni. 

Pri iskanju zaposlitve je treba narediti vse, da podjetje izve za kandidata še preden se odloči 
za javno objavo zaposlitvene potrebe. Zavedati se je treba, da je iskanje dela kontaktni šport, 
pomembno je srečanje z delodajalcem, osebni stik, pogovor, šele nato se lahko odloči. Kajti 
pošiljanje prošenj je manj učinkovito, res je lažji način kontaktiranja, vendar ne pove 
določenih stvari o osebi in ne da dovolj vtisov, da si delodajalec oblikuje mnenje (Zaletel 
2006, 89). 

Želja delati pri točno določenem delodajalcu privede do osebnega pristopa oziroma srečanja z 
delodajalcem. Prvi stik je lahko prek telefona, s tem pride do izraza samozavest in odločnost. 
Rosenstein (2007, 28) utemeljuje, da je od okoliščin in od posameznika samega odvisno, 
katera metoda je v določenem trenutku najprimernejša. Potrebna je aktivnost pri iskanju 
zaposlitve in uporaba več metod hkrati. 
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4 SODOBNE METODE IZBIRANJA KADROV 

V hitro spreminjajočem se svetu se skupaj s poslovanjem spreminja tudi celoten način 
ravnanja z ljudmi pri delu, s tem pa se posledično spreminja tudi način privabljanja oziroma 
pridobivanja novih zaposlenih. V nadaljevanju so predstavljene nekatere izmed sodobnejših 
metod izbiranja kadrov v organizaciji. Danes inovacije na področju informacijske tehnologije 
uporablja vse več podjetij, zavedajo se tudi, da je ključ za uspešnost podjetja v pridobitvi in 
zaposlitvi čim boljših kandidatov. 

4.1 Spletni zaposlitveni portali in e-kadrovanje 

S hitrim razvojem informacijske tehnologije se je kot alternativa klasičnemu pridobivanju 
kandidatov razvilo spletno privabljanje oziroma pridobivanje kandidatov, pogosto imenovano 
tudi e-kadrovanje. Pri tem gre za vsako kadrovsko aktivnost, ki vključuje uporabo interneta in 
internetnih aplikacij. Zajema objavo prostih delovnih mest na spletnih portalih ter interaktivne 
zaposlitvene strani podjetja, kjer lahko iskalci zaposlitve pregledujejo potrebe podjetja po 
novih zaposlenih, se prijavijo na prosto delovno mesto in s tem vstopajo v bazo iskalcev 
zaposlitve. Iskalec zaposlitve ima možnost prek spleta pregledati velike baze prostih delovnih 
mest, pri tem lahko objavi svoj življenjepis, se elektronsko prijavi za iskanje službe ali pa le 
pregleda delovanje delodajalca. 

E-kadrovanje, ki ga izvaja delodajalec, poteka tako, da objavi svoj zaposlitveni oglas in pri 
tem izbere način prijave, ki ga želi. Izbira lahko med e-pošto, navadno pošto, na e-naslov 
delodajalca ali elektronsko obliko prijave. Elektronska oblika prijave olajša proces selekcije 
in komuniciranja s prijavljenimi kandidati. Zaposlitven oglas je objavljen na zaposlitvenem 
portalu, informacija o oglasu pa je poslana na e-naslove kandidatov, ki si lahko nastavijo 
storitev e-obveščanje. V tem primeru morajo ustrezati osnovnim zahtevam oglasa, da jim je 
poslan. E-kadrovanje za iskalca zaposlitve poteka tako, da zaposlitveni oglas lahko najde na 
zaposlitvenem portalu. Navadno organizacije zahtevajo elektronsko obliko prijave, ki zahteva 
določene lastnosti posameznika in vpisani njegov življenjepis. Vpis zahteva 30 do 60 minut 
časa, z njim pa je mogoče kasneje ob zaposlitvenem oglasu opraviti tudi prijavo. Ko se 
elektronska prijava opravi, slednjo prejme ustrezna oseba v organizaciji. Ta si ogleda 
življenjepis in spremno pismo, ki se napiše ob prijavi (Zaletel 2006, 70). 

Razvoj interneta prinaša na področje kadrovanja velike spremembe. Organizacije, 
zaposlovalne agencije in iskalci dela se morajo prilagajati toku sprememb, če hočejo na trgu 
delovne sile ostati konkurenčni. Organizacija lahko z uvedbo interneta pridobi veliko večje 
število prijav, tip prijavljenih iskalcev pa je pogosto bolj kakovosten, saj so ti višje izobraženi 
in računalniško pismeni. Njegova prednost je tudi v delovanju, ki poteka 24 ur na dan in 
sedem dni v tednu.  
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Pri tem je treba poudariti, da so zaposlitveni portali najbolj značilna oblika e-kadrovanja. 
Zaposlitveni portali predstavljajo stičišče ponudbe in povpraševanja po delovni sili. 
Organizacijam zaposlitveni portali ponujajo oglasni prostor za objavo prostega delovnega 
mesta, dostop do spletne baze iskalcev zaposlitve in obveščanje o kandidatih s pomočjo 
elektronske pošte. Iskalcem zaposlitve pa nudijo anonimno in ažurno spremljanje pregleda 
ponudb o prostih delovnih mestih. Poleg tega so še druge storitve, ki jih portali ponujajo, med 
te pa spadajo specializirani iskalniki, ki omogočajo lažje iskanje in selekcioniranje, forum, 
kjer si je mogoče izmenjevati mnenja z ostalimi iskalci zaposlitve, pomoč v obliki strokovnih 
nasvetov, stalne predstavitve podjetij ter dostop do člankov s kadrovsko tematiko. 
Zaposlitveni portali so pomembni predvsem za mala in srednje velika podjetja, ki uporabljajo 
storitve specializiranega ponudnika spletnega kadrovanja, ker sama niso zmožna proizvesti 
dovolj velike odmevnosti svojih zaposlitvenih potreb. Velika podjetja pa se lažje odločijo za 
vzpostavitev lastnega zaposlitvenega portala. Slednji je navadno del spletne strani podjetja. 
Organizacije z lastnim kadrovskim portalom skrbijo za oblikovanje svoje baze iskalcev 
zaposlitve prek interneta in na svojih spletnih straneh objavljajo zaposlitvene oglase ter 
iskalcem zaposlitve omogočajo vključevanje v svojo bazo iskalcev. Poleg tega ima 
organizacija na svoji strani objavljene tudi informacije o podjetju.  

Najbolj znani kadrovski postali v Sloveniji so: www.mojedelo.com, www.zaposlitev.net, 
www.ess.gov.si, www.kariera.com in drugi. 

Najbolj znani svetovni kadrovski postali so: www.jobs.com, www.careers.com, 
www.monster.com in drugi. 

4.2 Mreženje (networking) 

Mreženje (ang. networking) pomeni iskanje zaposlitve ob pomoči drugih ljudi, znancev, 
prijateljev, sorodnikov in vseh, ki se med seboj poznajo. Mreža je skupina ljudi, ki jih 
povezujejo skupni interesi, običajno gre pri tem za neformalne povezave (Zaposlitev 2012). 

Zaletel (2006, 83) opredeljuje mreženje kot iskanje zaposlitve s pomočjo oseb, ki jih 
posamezniki poznajo. Mreženje kot oblika iskanja zaposlitve temelji na osebnem priporočilu. 

Iskanje zaposlitve s pomočjo mreženja predstavlja iskanje zaposlitve s pomočjo oseb, ki jih 
posameznik pozna, je z njimi v sorodu, v prijateljskem krogu ali kako drugače. Cilj je 
obvestiti čim več ljudi o iskanju zaposlitve, ti pa lahko pomagajo pri tem. Mreženje kot način 
iskanja zaposlitve je pomembno predvsem zato, ker danes vse manj organizacij objavi prosto 
delovno mesto, temveč ga raje nadomesti s kadrom, ki ga pozna ali ga kdo od poznanih 
priporoči. Včasih je dovolj, da kdo posreduje informacijo, da bo določena organizacija 
zaposlovala, pa lahko posameznik nanjo naslovi vlogo ali prošnjo še preden je delovno mesto 
razpisano. Pri tem je treba vedeti, da več ljudi kot nekdo pozna in bolj kot je aktiven, večje 
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možnosti ima za pridobitev zaposlitve. Stik pa je mogoče vzpostaviti na več načinov, in sicer 
prek telefonskega klica, elektronskega pisma, osebno ipd. Vsi pridobljeni stiki in nova 
poznanstva lahko omogočijo zaposlitev. Glavni cilj mora biti vzpostavitev stika z namenom 
dobiti priporočilo, nasvet, informacijo in ne nazadnje tudi zaposlitev. 

V proces mreženja so vpletene vedno tri osebe, in sicer: delodajalec, kandidat za delovno 
mesto in oseba, ki kandidata priporoči. Oseba, ki kandidata priporoči v svojem imenu, tudi 
jamči, da je kandidat sposoben in ustrezen za to delovno mesto. Idealen izid mreženja prinese 
rezultat, s katerim so zadovoljne vse tri strani. Sam koncept mreženja temelji predvsem na 
tem, da tretja oseba, ki predlaga kandidata, zastavi dober glas zanj, zato pa mora paziti, da 
predlaga osebo, ki bo ustrezna (Zaletel 2006, 84). 

Z mreženjem (ZRSZ 2012b): 

• imamo boljši pogled nad ciljnim trgom dela; 

• dobimo priporočila za zaposlitev; 

• znanec, ki nas priporoči, jamči za nas; 

• pridobimo notranje informacije o organizaciji; 

• pridobimo znanje o organizaciji, delodajalcu, klimi organizacije ipd. 

4.3 Headhunting (lovci na kadrovske glave) 

»Headhunter« ali lovec na kadrovske glave je človek, ki se profesionalno ukvarja z iskanjem 
uspešnih posameznikov za vodilna delovna mesta. Ti ljudje so kadrovski strokovnjaki, ki se 
specializirajo za določena poslovna področja, vendar pogosto delujejo v okviru kadrovskih 
agencij, včasih pa samostojno. Organizacije najprej izoblikujejo profil kandidata, ki ga iščejo 
za prosto delovno mesto, lovec na glave pa poišče ustrezne kandidate, ki jih potem predstavi. 
Kandidat mora ustrezati vsem lastnostim, ki so zahtevane, poslovni kulturi organizacije in 
željam. V primeru pa, ko delodajalec želi točno določenega človeka, se mora lovec na 
kadrovske glave potruditi in poiskati načine ter prepričati in pripeljati tega človeka v 
organizacijo. Lovci na glave spremljajo uspešne posameznike na posameznih področjih. Na 
področjih, kjer primanjkuje strokovno podkovanih sodelavcev, je večja možnost zaposlitve 
preko te metode (Zaletel 2006, 78–79). 

V današnjem času je malo podjetij in posameznikov, ki delajo izključno kot lovci na glave, 
več pa je kadrovskih agencij. Dejavnost se je v Sloveniji pojavila z ustanovitvijo kadrovske 
agencije Profil, d. o. o., ki je ena pomembnejših pri iskanju vodilnega kadra. Slovenski trg je 
majhen in prav zato lovci na kadrovske glave uporabljajo kombinacijo klasičnega 
posredovanja kadrov ter lova na glave. Podjetja lov na glave večinoma združujejo z 
oglaševanjem, klasičnim iskanjem kadrov in uporabljanjem lastne baze.  
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Zaletel (2006, 78) navaja naslednji potek lova na kadrovske glave oziroma način iskanja 
kandidata: 
1. Lovec na glave preuči posameznikovo poslovno in tudi zasebno življenje. 
2. Posameznika preveri prek svojih zvez in poznanstev. 
3. Z ustrezanjem sledi poznavanje iskanega kandidata. 
4. Nato sledi stik s podjetjem. 
5. In končna izbira kandidata, ki jo opravi naročnik lovca na glave. 

4.4 Sodobne selekcijske metode za izbor kadrov 

Za optimalen rezultat praviloma ne zadostuje uporaba samo ene metode, ampak jih je treba v 
procesu selekcije uporabljati več. Avtorji navajajo različne selekcijske metode, med 
najpomembnejšimi (Merkač 1998, 34–36) pa so: intervju, testiranje, opazovalni centri in 
priporočila. Med selekcijske metode sicer spadajo tudi ostale, kot so: prijavni obrazci, 
anketiranje ipd., vendar je v nalogi osredotočenost bolj na sodobne selekcijske metode, zato 
so te v nadaljevanju tudi podrobneje opisane.  

4.4.1 Intervju oziroma pogovor 

K selekcijskim metodam izbiranja kadrov sodi intervju. Intervju je tako imenovani pogovor, 
ki je strukturiran, sistematičen, metodičen in organiziran, ima definiran smoter, vsebino, 
postopek in pripravo (Merkač 1998, 52). 

Med vsemi metodami se najpogosteje uporablja pogovor ali intervju. Z njim se pride do 
mnogih podatkov, ki pomagajo pri odločitvah. Intervju je polovica poti pri zaposlitvi. Na 
intervjujih imajo delodajalci že pogosto vnaprej pripravljena vprašanja, ki so jim v pomoč pri 
spraševanju. Za kandidate pa je pomembno, da se pripravijo, zberejo čim več informacij o 
organizaciji in drugih koristnih informacij, ki pomagajo pri spraševanju. Prvi intervju pogosto 
opravi profesionalec - kadrovik, drugega pa vodja v enoti oziroma oddelku, kjer je na voljo 
delovni položaj.  

Intervju ali pogovor je odločilna stopnja pri izbiranju delavcev, saj je z njim lažje oceniti 
primernost kandidata. S pogovorom se ugotovi tudi odzivnost kandidata na določena 
vprašanja. Najbolj pomembna prednost pa je, da se s tem kandidata spozna, se ga vidi in se 
lahko z njim pogovori. Namen pogovora je zbiranje dejstev za kasnejšo odločitev. 

4.4.2 Testiranje 

Testi so ena izmed metod pri selekciji kandidatov za zaposlitev. S testiranjem se oceni značaj 
in delovne zmogljivosti kandidata. Test je izvedba standardiziranega postopka, z njim se 
izvede določena aktivnost, učinek te pa se meri in ocenjuje. Rezultate je kasneje mogoče 
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primerjati tako, da se posameznega kandidata primerja z drugimi kandidati, po rezultatih 
testov v enaki situaciji. Testiranje kot selekcijska metoda za izbor kadrov je postopek, s 
katerim poskušamo ugotoviti človekove zmožnosti, lastnosti, značajske poteze in veščine ter 
na osnovi teh rezultatov sklepamo, kakšna bo kandidatova uspešnost pri delu (Merkač 1998, 
55). 

Florjančič, Ferjan in Bernik (1999, 178) navajajo: 
S testom mislimo na standardiziran postopek, s katerim izzovemo neko določeno aktivnost, nato 
pa učinek te aktivnosti merimo in ocenjujemo, tako da individualni rezultat primerjamo z 
rezultati, ki so jih dobile druge osebe v enaki situaciji. 

Testiranje se ponavadi izvede po intervjuju, saj je časovno in denarno potratno. Poznanih je 
več vrst testov, kot so testi sposobnosti, osebnosti, znanja, psihološki in praktični. 
Organizacija s psihološki testi ugotavlja predvsem lastnosti, sposobnosti in potenciale. S 
psihološkimi testi se oceni zmogljivost, znanje, osebnost in značaj. Z njimi se pridobi dodatne 
podatke, ki jih s pogovorom ni mogoče. Psihološki testi so namenjeni predvsem za delavce na 
izvršilnih položajih. Res pa je tudi, da ne morejo v celoti pokazati, ali je kandidat dejansko 
primeren za opravljanje določenega dela. Medtem ko s praktičnim testiranjem preverimo 
ključne veščine, ki jih opravimo z vajo simulacijskega značaja, kjer se pokaže kandidatova 
sposobnost (Keenan 1996, 19). 

4.4.3 Priporočila, reference 

Keenan (1996, 17) reference obravnava s področja, ki povedo mnenje o osebi. Edina težava 
je, da niso nepristranske. Če se nekoga prosi za mnenje, npr. koga zaposliti na prosto delovno 
mesto, se po vsej verjetnosti ta ne bo odločil za nekoga, čigar mnenje mu ni naklonjeno, 
ampak bo omenil kandidata, za katerega meni, da je primeren.  

Reference so priporočila o posamezniku in njegovih dosežkih. Imenujejo se reference - ko gre 
za delodajalce, stranke, izdelke, projekte -, s katerimi se posameznik lahko izkaže in ki 
predstavljajo njegovo delo ter uspehe. Gre za poskus pridobiti informacije o kandidatu, ki so 
povezane z delom. Poteka lahko osebno, po pošti, po telefonu ter je namenjeno za 
dopolnjevanje podatkov (Merkač 1998, 56–57). 

4.4.4 Opazovalni (ocenjevalni) centri 

Opazovalni center je metoda selekcije kadrov, ki kandidata sooči s situacijo, ki je najbolj 
podobna prihodnji delovni zadolžitvi. Kandidati morajo določene naloge opraviti v 
določenem času, na podlagi rezultatov pa se presoja o njihovih zmožnostih, odločanju, 
komuniciranju, vodenju in ukrepanju. To se dogaja v tako imenovanih opazovalnih centrih. 
Opazovanje lahko poteka na več načinov, npr. opazovanje s tehničnimi pripomočki ali 
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opazovanje s človekom. Zgolj klasično opazovanje samo po sebi ni zadostno sredstvo za 
izbiranje kandidatov. Vendar je oseba v takšnem opazovalnem centru izpostavljena 
konkretnim delovnim situacijam in so rezultati tega opazovanja lahko veliko bolj veljavni in 
zanesljivi, kot bi jih dobili z drugimi selekcijskimi preizkusi (Merkač 1998, 56). 

4.4.5 Grafologija 

Grafologija je analiza človekove psihološke strukture na podlagi njegove pisave. Z rokopisom 
se izražajo čustva, način razmišljanja, obnašanje v različnih situacijah, prirojeni temperament, 
pridobljene kvalitete, talenti, inteligenca, sposobnosti, osebna zrelost in še mnogo več. Tako 
se že danes v določenih organizacijah poslužujejo tega načina pri selekcioniranju potrebnega 
kadra za delo. 
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5 PREDSTAVITEV IN PRIMERJAVA DOBRIH PRAKS SLOVENSKIH 
ORGANIZACIJ 

To poglavje je namenjeno raziskavi, ki je bila opravljena med številnimi slovenskimi 
organizacijami, pri čemer so sodelovala proizvodna, storitvena in trgovska podjetja, tako 
srednje velika kot tudi velika. Cilji raziskave se nanašajo na ugotavljanje, v kolikšni meri so 
sodobne metode izbiranja kadrov v marketingu uporabne in poznane v slovenskem prostoru. 
Raziskovanih je več slovenskih organizacij, na podlagi izsledkov pa je nato proučeno, v 
kolikšni meri poznajo in uporabljajo sodobne metode izbiranja kadrov na področju 
marketinga. Z željo po ugotovitvi uporabnosti sodobnih metod izbiranja kadrov je bila 
izvedena anonimna anketa. V nadaljevanju so predstavljeni njeni rezultati, dodana pa je tudi 
interpretacija. 

5.1 Analiza organizacij in praks pri iskanju kadrov za marketinško področje 

Za namen raziskave je bil izdelan anketni vprašalnik, sestavljen iz 24 vprašanj. Vprašanja so 
različnih tipov, ena so izbirna z možnim samo enim odgovorom ali pa z možnimi več 
odgovori. Nekatera vprašanja so hierarhična (rangiranje odgovorov od 1 do 7), druga pa 
odprta, postavljeno pa je tudi vprašanje ocenjevalne lestvice. 

Po sestavljenem vprašalniku je sledilo iskanje organizacij, katerim je bil ta nato tudi poslan. 
Osredotočenost je bila na srednja in velika slovenska podjetja, pri čemer je bila v pomoč 
spletna zbirka, iz katere je bilo moč ugotoviti, katere organizacije ustrezajo postavljenim 
pogojem. Po izboru je bilo vsem poslano elektronsko sporočilo s prošnjo za izpolnitev in s 
povezavo do vprašalnika. Odziv je bil v prvih nekaj dneh pozitiven, kasneje pa se je zmanjšal. 
Zastavljeni cilj je bil anketo izvesti med 40 ali več organizacijami. Poslanih je bilo 150 
anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa 22. Ker število prejetih izpolnjenih anketnih vprašalnikov 
ni zadoščalo zastavljenemu cilju, so bile organizacije ponovno zaprošene za sodelovanje. Po 
drugi prošnji pa je bilo nato v roku treh dneh vrnjenih dovolj vprašalnikov oz. toliko, da je 
bilo zadoščeno zastavljenemu cilju. Prejetih je bilo torej 40 vprašalnikov, kar pomeni 26,67 % 
odzivnost. 

5.2 Priporočila in ugotovitve 

Predstavljeni so rezultati raziskave, in sicer tako, da je predstavljeno vsako vprašanje posebej, 
kjer je glede na dane odgovore prikazano in opisano končno stanje raziskave. Podatki so 
urejeni, analizirani in grafično prikazani, pa tudi interpretirani. K ugotovitvam so dodana tudi 
priporočila.  

Postavljene so štiri hipoteze, ki so s pomočjo ankete tudi potrjene ali pa ovržene. Opisani so 
tudi razlogi za dobljene rezultate. 
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Hipoteze so naslednje: 

• H1: Sodobne metode pomembno vplivajo na izbiro primernega kadra na področju 
marketinga. 

• H2: Informacijske tehnologije nudijo številne možnosti, ki jih organizacije uporabljajo.  

• H3: Organizacije, ki so starejše, se v večji meri poslužujejo tradicionalnih metod, medtem 
ko se novejše poslužujejo sodobnejših metod. 

• H4: Lasten zaposlitveni portal v obliki podstrani organizacije ima večina slovenskih 
organizacij. 

Glede na dejavnost organizacije je prvo vprašanje povezano z dejavnostjo organizacije. 
Sklopi so razdeljeni na dejavnosti storitve, trgovina in proizvodnja. Glede na to, da se 
nekatere organizacije ukvarjajo s trgovsko in proizvodno dejavnostjo, je bilo pri tem 
vprašanju več možnih odgovorov. Posamezen udeleženec je tako lahko označil storitev in 
proizvodnja. Glede na 40 udeležencev je bil najbolj pogost odgovor proizvodna dejavnost. S 
to dejavnostjo se ukvarja 44,5 % anketiranih organizacij, kar je slaba polovica vseh. Nekoliko 
nižji je delež storitvenih organizacij, teh je 31,1 %, in trgovske dejavnosti, kar je označilo 
24,4 % vseh anketiranih. Podatki so prikazani na sliki 1. 

 
 

Slika 1: Dejavnost organizacij 

Glede na število zaposlenih v organizaciji je sklop razdeljen v tri skupine, in sicer do 500 
zaposlenih, od 500 do 1.000 zaposlenih in nad 1.000 zaposlenih v posamezni organizaciji. Iz 
slike 2 je razvidno, da ima največ organizacij zaposlenih do 500 ljudi, teh je kar 42,5 %, od 
500 do 1.000 zaposlenih imajo v 32,5 % organizacij, nad 1.000 zaposlenih pa v 25 % 
anketiranih organizacijah. 
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Slika 2: Število zaposlenih v organizaciji 

Na sliki 3 so prikazani podatki o tem, kako dolgo organizacija deluje. Iz podatkov je razvidno, 
da gre večinoma za starejše organizacije, ki so bile ustanovljene v obdobju od 1900 do 2000. 
Slednjih je kar 60 %. V letih od 1800 do 1900 jih je 32,5 %, najmanj pa je nad letom 2000, 
teh je le 7,5 %. 

 

Slika 3: Delovanje organizacij po letih ustanovitve 

Naslednje vprašanje je imelo za raziskavo precejšni pomen, saj so anketiranci odgovarjali na 
vprašanje, ali imajo ločeno marketinško funkcijo od ostalih. Raziskava je pokazala, da ima 
večina izmed vseh anketiranih ločeno marketinško funkcijo, kar je razvidno iz podatkov na 
sliki 4. Teh je 27 oz. 67,5 %, kar je več kot dve tretjini vseh. Ostalih 27,5 % anketiranih pa 
marketinške funkcije nima organizirane v organizaciji. Pod sklopom drugo jih je bilo 5 %, pri 
čemer sta dve organizaciji dopisali, da imata to službo organizirano v sklopu komercialnega 
sektorja, marketing pa organiziran kot zunanjo dejavnost organizacije. Tako se nekatera 
nadaljnja vprašanja navezujejo le na organizacije, ki imajo ločeno marketinško funkcijo. 
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Slika 4: Ločevanje marketinške funkcije 

Marketinška funkcija je funkcija v organizaciji, ki oskrbuje trg končnih porabnikov. Koncept 
marketinga trdi, da je ključ uspeha organizacije v tem, da so sposobni opredeliti želje ciljnih 
trgov in potrebe uspešnejše ter učinkovitejše od tekmecev. 

Naslednje vprašanje se navezuje na predhodnega, saj je primerno le za organizacije, ki imajo 
ločeno marketinško funkcijo, na kar je z da odgovorilo 27 organizacij od skupno 40 
anketiranih. Slika 5 se navezuje na število zaposlenih v marketinški funkciji. Iz grafa je 
razvidno, da imajo organizacije v povprečju največ do 10 zaposlenih na marketinškem 
področju. Takšnih je 55,6 % anketiranih organizacij, medtem ko ima od 10 do 20 zaposlenih v 
tem oddelku le 29,6 % anketiranih. Nad 20 zaposlenih ima 14,8 % anketiranih organizacij. 

 

Slika 5: Število zaposlenih v marketinški funkciji 

Iz slike 6 je razvidno, da organizacije, ki imajo organizirano lastno marketinško funkcijo, v 
večini namenjajo veliko pozornost izbiranju primernega kadra za področje marketinga. 
Pritrdilno je namreč odgovorilo kar 77,8 % anketiranih, z ne pa 14,8 % . Z odgovorom drugo 
je odgovorilo 7,4 % anketiranih, ki so tudi pripisali, da namenjajo enako pozornost kot vsem 
drugim delovnim mestom in da vzgajajo lasten kader. Glede na to je možno zaključiti, da je 
treba izbiri kadra namenjati dovolj pozornosti, kajti ljudje so tisti, ki vpeljejo v organizacijo 
znanje, izkušnje, nove ideje in zamisli. Zato je pozornost pri izbiri kadrov prvotnega pomena. 
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Slika 6: Namenjanje pozornosti na področju marketinga 

Iz odgovorov je mogoče ugotoviti, da je iskanju kadra za področje marketinga namenjene 
dovolj posebne pozornosti, na katere lastnosti so v večini organizacij pozorni, pa je 
predstavljeno v preglednici 3. Iz odgovorov o razvrščanju pomembnosti lastnosti pri izbiri 
kandidata za marketinško področje mesto posamezne lastnosti kaže na pomembnost 
odgovora; višje kot je mesto, bolj pomemben je odgovor. Glede na analizo je razvidno, da so 
organizacijam pomembne pri izbiri kandidata za marketinško področje prav pretekle izkušnje, 
te postavljajo na prvo mesto med vsemi lastnostmi. Zanimiva je ugotovitev, da večina 
kadrovikov šteje delovne izkušnje kot enega od najpomembnejših kriterijev za izbor novega 
sodelavca (celo pomembnejše od formalne izobrazbe). Naslednja pomembna lastnost je 
izobrazba, kar je razumljivo, saj je primerna izobrazba zelo pomembna za področje 
marketinga. Med kandidati je potrebna lastnost tudi dobra komunikacija, poleg tega pa tudi 
dobra timska naravnanost. Med zadnjimi lastnostmi, ki jim organizacije ne namenjajo toliko 
pozornosti, spadajo starost kandidatov, število predhodnih zaposlitev in kot zadnja spol 
kandidata, čemur pač ne polagajo tolikšne pomembnosti pri izbiranju.  

Preglednica 3: Prednostne lastnosti 

Pretekle izkušnje   1 

Izobrazba 2 

Dobra komunikacija 3 

Dobra timska naravnanost 4 

Starost 5 

Število predhodnih zaposlitev 6 

Spol  7 

Odgovori, prikazani na sliki 7, se nanašajo na vprašanje, ali organizacije uporabljajo v večji 
meri notranji ali zunanji izbor oziroma ali so metode pri izboru kandidata za področje 
marketinga večje za notranji izbor. Za slednje sta se opredelili kar dobri dve tretjini 
anketiranih (66,7 %). Ob tem se je za zunanji izbor oziroma za to metodo opredelilo 33,3 % 
anketiranih. Na podlagi tega je mogoče ugotoviti, da se organizacije najprej odločijo za 
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notranji izbor kadra, kar je razumljivo, saj jih poznajo, poznajo tudi njihovo znanje in 
sposobnosti, s tem jih tudi motivirajo, zaposleni pa se počutijo bolje, kar na koncu privede do 
boljšega rezultata in poslovanja. Za zunanji izbor se odločijo, če v organizaciji ni primernega 
kadra, s tem pridobijo nove ideje, zamisli in nove ljudi, kar je za organizacijo po eni strani 
prednost, po drugi pa slabost. 

 

Slika 7: Zunanji ali notranji izbor 

Slika 8 se navezuje na prednosti notranjega izbora. Glede na analizo je največja prednost 
notranjega izbora med anketiranimi organizacijami poznavanje zaposlenih, za kar se je 
opredelilo 65 % anketiranih. Za 17,5 % anketiranih organizacij je pomembna tudi 
motiviranost zaposlenih, nadalje jih 7,5 % gleda tudi na nižje stroške, 10 % pa je pod drugo 
dopisalo, da je zanje pomembno tudi poznavanje programov podjetja in samega podjetja. Na 
podlagi tega je mogoče ugotoviti, da je takrat, ko je posameznik že zaposlen v neki 
organizaciji, tudi lažje napredovati oziroma doseči hierarhično točko tako v marketingu kot na 
drugih funkcijah. V določenem času zaposlitve v organizaciji vsak namreč spoznava 
organizacijo in njene dejavnosti ter tako lažje napreduje, odgovornosti so sicer večje, a 
določene v smislu pripravljenega obdobja. 

 

Slika 8: Prednosti notranjega izbora 
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Iz prednosti zunanjega izbora, prikazanega na sliki 9, je razvidno, da je za večino organizacij 
pomembno, da v podjetje pridejo nove ideje oz. zamisli. Tako jih meni kar 85 % anketiranih, 
medtem ko se je za večji nabor kadrov opredelilo 12,5 % anketiranih. Za drugo, kjer so 
anketirani navedli predvsem nove ljudi, pa se je opredelilo 2,5 % anketiranih. 

 

Slika 9: Prednosti zunanjega izbora 

Glede na prepoznavnost sodobne metode »lov na glave« je večina organizacij odgovorila, da 
te še niso uporabljali za pridobivanje kadrov na marketinškem področju. Iz podatkov na sliki 
10, kjer so razvidni podatki o uporabnosti metode »lov na glave«, je mogoče sklepati, da je ta 
metoda nepoznana med slovenskimi organizacijami oziroma da je v organizacijah ne 
uporabljajo. Iz podatkov je torej razvidno, da je metodo »lov na glave« že uporabilo 33,3 % 
anketiranih, 66,7 % pa jih te metode ni uporabilo še nikoli. Na podlagi navedenega je mogoče 
ugotoviti, da na prepoznavnost metode vpliva njena sorazmerno majhna uporaba. 
Organizacije se tudi redkeje odločijo zanjo, vzrok za to pa je lahko v tem, da je ne poznajo 
dovolj, ker deluje v Sloveniji kot licenčni izvajalec znotraj kadrovske agencije, strošek 
uporabe pa je visok. 

 

Slika 10: Uporabnost metode »lov na glave« 

Zanimivo je naslednje vprašanje, ki se navezuje na uporabnost e-kadrovanja za prosta delovna 
mesta v marketingu. Odgovori anketiranih so presenetljivi. Iz slike 11 je razvidno, da e-
kadrovanje uporablja 59,3 % anketiranih,  40,7 % pa jih te metode ne uporablja. Ob tem je 
treba dodati, da se pod e-kadrovanje razume vsaka kadrovska aktivnost, ki vključuje uporabo 
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interneta in internetnih aplikacij. Iz tega je mogoče sklepati, da anketirani vprašanja niso 
dobro razumeli ali pa je več organizacij, kjer te metode ne uporabljajo tudi za področje 
marketinga. 
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Slika 11: Uporabnost e-kadrovanja 

Na sliki 12 so prikazani odgovori o kadrovanju organizacij prek svojih spletnih strani. To se 
navezuje na vse anketirane organizacije, pri tem pa prihaja tudi do razlike glede na vprašanje, 
ki je bilo namenjeno le za prosta delovna mesta na marketinškem področju. V začetku 
raziskave je bilo ugotovljeno, da vse organizacije nimajo marketinške funkcije. Iz podatkov 
na sliki 12 je tako mogoče ugotoviti, da 82,5 % organizacij kadruje neposredno prek lastnih 
spletnih strani, 17,5 % organizacij pa tega ne počne. Na podlagi izkušenj, ki se nanašajo na 
poizvedovanje prek spleta in pregleda organizacijskih elektronskih strani, pa je mogoče 
ugotoviti, da imajo v večini podjetij res lastne spletne strani in na njih oglašujejo prosta 
delovna mesta oz. se lahko posamezniki vpišejo v bazo, da poizvedujejo za delo pri njih. 
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Slika 12: Kadrovanje neposredno prek lastnih spletnih strani 

Na sliki 13 so razvidni podatki o kadrovanju prek lastnih spletnih strani podjetja. Iz podatkov 
je razvidno, da  51,9 % anketiranih na področju marketinga kadruje prek lastnih spletnih 
strani, 48,1 % pa tega ne počne. Podatki so zanimivi, saj je na podlagi ugotovljenega v praksi 
mogoče reči, da organizacije v večji meri prek spleta oz. lastnih spletnih strani organizacij 
iščejo nižje usposobljeni kader, kot npr. vzdrževalce, informatike, proizvodne delavce, 
prodajalce ipd. 



 

 33 

 

Slika 13: Kadrovanje prek lastnih spletnih strani za kadre v marketingu 

Na vprašanje, kje na internetu v večini uporabljajo svoje zaposlitvene oglase za prosto 
delovno mesto na marketinškem področju, je bilo možnih več odgovorov. Pri tem je malo 
manj kot polovica oz. 43,8 % anketirancev označilo spletne zaposlitvene portale, 31,2 % 
spletne strani podjetja, 15,6 % daje prednost spletnim stranem zaposlitvenih agencij, 9,4 % pa 
jih je pod drugo pripisalo časopis (s tem vprašanja niso popolnoma razumeli, saj se je 
navezovalo na to, kje na internetu; pod razno pa je bilo navedeno, da nič od naštetega). 
Podatki o tem so prikazani na sliki 14. Prednosti interneta za potrebe kadrovanja so predvsem 
v hitrosti prenosa informacij med iskalci in ponudniki ter predstavljajo cenovno ugodno 
obliko obveščanja. Specializirane aplikacije omogočajo hitro selekcijo prijav na delovno 
mesto in olajšajo potrebno korespondenco med iskalcem ter ponudnikom zaposlitve.  

 

Slika 14: Internet in uporaba zaposlitvenega oglasa za delovno mesto v marketingu 

Iz podatkov ne sliki 15 je razvidno, da so organizacije večinoma odgovorile, da se pri iskanju 
kadrov za marketinška področja poslužujejo tudi mreženja. Tako je odgovorilo 77,8 % 
anketiranih. Nadalje pa je 22,2 % anketiranih odgovorilo, da se mreženja ne poslužujejo. 
Glede na to je možno ugotoviti, da je mreženje danes učinkovita metoda iskanja zaposlitve, 
do zaposlitve pa je lažje priti s pomočjo poznanstev, prijateljev, sorodnikov ipd. Zato je 
pomembno, da vsak, ki išče zaposlitev, o tem obvesti tudi tiste, ki jih pozna. Lahko se namreč 
zgodi, da ga priporočijo za prosto delovno mesto.  
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Slika 15: Mreženje pri iskanju marketinškega kadra 

Naslednje vprašanje se nanaša na metode, ki jim organizacije dajejo prednost pri izbiri kadra 
za področje marketinga. V preglednici 4 je prikazano, kateri metodi dajejo prednost pred 
ostalimi, pri čemer mesto kaže na pomembnost možnega odgovora. Višje kot je mesto, bolj 
pomemben je odgovor. Iz tabele je mogoče ugotoviti, da organizacije dajejo prednost pri 
izbiri kadra za področje marketinga priporočilom zaposlenih, ki je na prvem mestu, nato 
oglasom znotraj podjetja na oglasnih deskah, okrožnicah in glasilih, mreženju, objavi oglasa v 
časopisu. Na petem mestu je e-kadrovanje, sledijo pa kadrovske agencije, metoda lov na glave 
in objava oglasa v strokovnih revijah. Na zadnjih mestih so javne službe za zaposlovanje in 
navezovanje na šole, fakultete. 

Preglednica 4: Prednostne metode pri izbiranju marketinškega kadra 

Metoda Mesto 

Priporočila zaposlenih 1 
Oglasi znotraj podjetja na tablah, okrožnicah, glasilih 2 
Mreženje 3 
Objava oglasa v časopisu 4 
E-kadrovanje 5 
Kadrovske agencije 6 
Lov na glave 7 
Objava oglasa v strokovnih revijah 8 
Javne službe za zaposlovanje 9 
Navezovanje na šole, fakultete 10 

Na vprašanje, ali v organizaciji pri iskanju kadra na področju marketinga uporabljajo tudi 
tradicionalne načine zaposlovanja, je 85,2 % anketiranih odgovorilo z da, 14,8 % pa z ne. 
Rezultati so prikazani na sliki 16. Pri tradicionalnih načinih iskanja zaposlitve pa je možno 
ugotoviti, da so metode, kot so oglasi v časopisu ali na zavodu, še danes pomembne med 
organizacijami in tudi na ta način mnogi iščejo kandidate za prosto delovno mesto. 
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Slika 16: Tradicionalni načini zaposlovanja 

Vprašanje, ki se nanaša na selekcijske metode uporabe pri izbiranju kadrov na marketinškem 
področju, je podrobneje analizirano v preglednici 5. Odgovori so razvrščeni po pomembnosti. 
Mesto kaže pomembnost možnega odgovora; višje kot je mesto, bolj pomemben je odgovor. 
Iz preglednice 5 je razvidno, da v organizacijah dajejo največji pomen intervjuju, sledijo 
strukturiran kadrovski razgovor (kar je enačeno z intervjujem), priporočila in reference. Na 
četrtem mestu je testiranje oz. testi, med manj pomembnimi pa so ocenjevalne delavnice, 
ocenjevalni centri in grafologija. 

Preglednica 5: Pomembnost selekcijskih metod pri izbiranju kadrov za marketinška 
področja 

Metode Mesto 

Intervju 1 
Strukturiran kadrovski razgovor 2 
Priporočila, reference 3 
Testiranje 4 
Ocenjevalna delavnica 5 
Ocenjevalni centri 6 
Grafologija 7 

Glede na izbiro, katere metode so primernejše za izbor kadrov na področju marketinga, so se 
anketirani v nekoliko večjem deležu odločili za sodobnejše metode, med katere spadajo 
internet, lov na glave in mreženje. Tako je odgovorilo 52,5 % anketiranih. Za tradicionalne 
metode, ki zajemajo oglas v časopisu in zavod za zaposlovanje pa se je odločilo 42,5 % 
anketiranih. Odgovor drugo je označilo 5 % anketiranih, kjer je bilo napisano tudi vseeno. 
Podatki so prikazani na sliki 17.  
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Slika 17: Primernost tradicionalnih ali sodobnejših metod 

Pri odgovorih na vprašanje, katerih metod se v organizacijah v večji meri poslužujejo, ni 
večje razlike. Iz podatkov na sliki 18 je razvidno, da 57,5 % organizacij v večji meri uporablja 
sodobnejše, 42,5 % organizacij pa tradicionalne metode. Tako ene kot druge so pomembne, 
če so kombinirane in se tako lažje pride do želenih rezultatov. Ni pa mogoče reči, da je treba 
uporabljati le ene, uporabljati jih je treba kombinirano in presoditi, za kakšno delovno mesto 
gre.  

 

Slika 18: Tradicionalne ali sodobnejše metode 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na načrtovane spremembe v prihodnosti, odgovori pa so 
prikazani na sliki 19. Pri tem je kar 70,4 % anketiranih odgovorilo, da v prihodnosti nimajo 
namena nič spremeniti glede zaposlovanja na marketinškem področju, 29,6 % pa jih 
namerava uvesti spremembe. 
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Slika 19: Spremembe na področju zaposlovanja marketinškega kadra 
 
Na vprašanje, ki se navezuje na predhodnega, in zahteva odgovor, kaj imate namen 
spremeniti, so anketirani navedli naslednje odgovore: 

• več sodelovanja s fakultetami; 

• zaposlovanje prek agencij, priporočila; 

• uporaba assessment centrov; 

• večja uporaba metode »lov na glave« in mreženja; 

• razpisati mednarodne razpise; 

• poglobiti sodelovanje med oddelki in kadrovsko službo zato, da bosta iskanje in izbor 
kadrov bolj precizna. 

Zadnje vprašanje se je nanašalo na to, ali sodobne metode pomembno vplivajo na izbiro 
primernega kadra na področju marketinga. Pri tem je bilo treba označiti po ocenjevalni 
lestvici od 1 do 4, pri čemer je 1 - slabo, 4 - izvrstno. Povprečen odgovor je 3,08. 
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6 SKLEP 

Cilj zaključne projektne naloge je bil preučiti in analizirati sodobne metode izbiranja kadrov 
na področju marketinga. Kljub temu, da je metod za pridobivanje in izbiranje kadrov veliko, 
je opaziti, da se v organizacijah v veliki meri poslužujejo tako tradicionalnih kot tudi 
sodobnih metod. 

Za uspešnost organizacij je ključnega pomena, kako izbirajo svoje kadre. Veliko 
konkurenčnih prednosti izhaja prav iz razlike v kakovosti kadrov. Iz tega razloga je treba 
proces kadrovanja v vseh fazah izredno natančno izpeljati, da se doseže zelo ugodne rezultate 
in s tem najbolje izpolnjene pogoje za uspešno poslovanje ter razvoj organizacije. Prepoznati 
je treba vse prednosti in slabosti kandidatov, za kar je pomembno znanje in izkušnje tistih, ki 
opravljajo izbiro. Treba je presoditi, kakšen kader v organizaciji potrebujejo in glede na to 
prepoznati, ali ga že imajo ali pa ga bodo iskali zunaj nje. 

Proces zaposlovanja ni zgolj zagotavljanje trenutnih potreb po kadrih, temveč sta 
zaposlovanje in kadrovska rast osnova dela dolgoročnega uspeha vsake organizacije.  

V hitro spreminjajočem se svetu se skupaj s poslovanjem spreminja tudi način kadrovanja. 
Uporaba sodobnih metod pri izbiranju kadra na področju marketinga je v nalogi prikazana 
tudi z opravljeno raziskavo. Izkazalo se je, da večina organizacij, ki so izpolnile anketo, 
uporabljajo tako sodobne kot tudi tradicionalne metode. Iz tega je mogoče sklepati, da 
poznajo sodobne metode in da bodo lastne metode najverjetneje postopoma tudi nadgradili, in 
sicer tako, da jih bodo uporabljali v večji meri. Treba je poudariti, da je še posebej med 
organizacijami nepoznana predvsem metoda »lov na glave«, medtem ko sta mreženje in 
kadrovanje prek spletnih strani oziroma e-kadrovanje v veliki meri že poznani ter uporabljeni 
metodi. Pri izbiri kadra za področje marketinga je ugotovljeno, da še vedno velja pravilo, da 
izbirajo najprej med notranjimi kadri. Pri tem je treba poudariti, da zaposlene že poznajo, prav 
tako tudi njihove zmožnosti, znanje, sposobnosti in se bolj zanesejo nanje, kot na kader zunaj 
organizacije. Če že izbirajo kader iz zunanjih virov, pa jim veliko pomenijo priporočila 
zaposlenih in metoda mreženje.  

V zaključni projektni nalogi je ugotovljeno, da organizacijam pomenijo sodobne metode 
izbiro primernega kadra. Zavedati se je treba, da je danes v ospredju sodobna tehnologija, ki 
organizacijam omogoča več možnosti uporabe sodobnejših metod pri izbiranju kadra. Večina 
metod je danes povezanih z informacijsko tehnologijo in to je le korak, ki vodi organizacije v 
ospredje, da so korak pred konkurenti. Iskanje zaposlitve danes poteka prek več kanalov kot v 
preteklosti. Tako tudi iskalci zaposlitve uporabljajo različne tehnike, od tehnik mreženja, do 
spremljanja zaposlitvenih oglasov prek interneta, zaposlitvenih agencij, spletnih zaposlitvenih 
portalov ipd. Ugotovljeno je, da je primerno tako za organizacije kot iskalce zaposlitve 
uporabiti več metod hkrati. S tem se pridobi večji nabor in večja možnost pravega kandidata. 
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Tudi tradicionalne metode ne izgubljajo na pomenu, veliko organizacij jih še vedno uporablja 
in ker so nekako utečene, se  težko ločijo od njih. Pri tem je bistvenega pomena zavedanje, 
kakšnega kandidata iščejo. V nekaterih primerih je namreč še vedno bolje za manj 
kvalificirani kader izbrati katero od tradicionalnih metod, medtem ko je za bolj izobražen, 
višji kader dobro izbrati metode, ki so sodobne in se uporabljajo izrecno za višji kader. Zaradi 
strukture uporabnikov sodobnejših metod so te metode uspešne za iskanje kandidatov za 
delovno mesto, ki zahtevajo med peto in sedmo stopnjo izobrazbe. Iskanje manj izobraženih 
kadrov po sodobnejših metodah pa je pogosto neuspešno, saj slednji ne uporabljajo interneta 
in nimajo zadostne internetne pismenosti, temveč jim je glavnega pomena zavod ali oglas v 
časopisu. Tako mora organizacija sama presoditi, kakšno metodo in ob katerem času, za 
katero delovno mesto bo uporabila.  

Glede na analizo je moč potrditi, da imajo skoraj vse organizacije svoj lasten zaposlitveni 
portal v obliki podstrani organizacije. S tem imajo nižje stroške, saj brez omembe vrednega 
stroška na svoji internetni strani podjetja objavijo prosto delovno mesto.  

Za konec ostaja še predlog, da organizacije same pretehtajo, kaj jim pomeni dober, 
usposobljen in znanja poln kader. Sodobne metode imajo dodano vrednost, da zagotovijo 
najboljše kandidate na trgu. Kako velik je strošek, ki ga plačajo za najboljši kader v 
primerjavi s stroškom, ki ga ima organizacija s slabo izbranim kadrom, pa naj presodijo sami. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

SODOBNE METODE IZBIRANJA KADROV NA PODROČJU MARKETINGA 
 
Sem Irena Rozman, absolventka Fakultete za management Koper, kjer pripravljam diplomo 
na temo sodobne metode izbiranja kadrov na področju marketinga. Z željo po ugotovitvi 
uporabnosti sodobnih metod izbiranja kadrov sem pripravila anonimni anketni vprašalnik in 
tako bodo obravnavani tudi vsi izbrani podatki. Prosim Vas, da mi pomagate in si vzamete 
nekaj časa za vprašanja. Ob tem bom vesela Vašega sodelovanja in se Vam že vnaprej 
zahvaljujem. 
 
Vnesite svoje informacije: 

IME ORGANIZACIJE 
 

1. Vaša organizacija se ukvarja s: (več možnih odgovorov) 

storitvijo 

trgovino 

proizvodnjo 

Drugo  
 

2. Navedite približno število zaposlenih v Vaši organizaciji? 

 
 

3. Od katerega leta naprej že deluje poslovanje Vaše organizacije? 

 
 
 

4. Imate v organizaciji ločeno marketinško funkcijo od ostalih? 

Da 

Ne 

Drugo  
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5. Približno kolikšno število ljudi imate zaposlenih v marketinški funkciji? 

 
 

6. Namenjate veliko pozornost pri izbiri kadra za področje marketinga? 

Da 

Ne 

Drugo  
 

7. Katerim lastnostim dajete prednost pri izbiri kandidata za marketinško področje? (razvrstite po 
pomembnosti; pri čemer je 1 - najpomembnejše, 7 - najmanj pomembno) 

Izobrazba 

Pretekle izkušnje 

Dobra komunikacija 

Dobra timska naravnanost 

Število predhodnih zaposlitev 

Spol 

Starost 
 

8. Katere metode izbire kandidata za področje marketinga uporabljate v večji meri? 

Notranji izbor 

Zunanji izbor 
 

9. Katera je Vaša največja prednost notranjega izbora? 

Poznavanje zaposlenih 

Nižji stroški 

Boljša motiviranost zaposlenih 

Drugo  
 

10. Kareta je Vaša največja prednost zunanjega izbora? 

Večji nabor kadrov 

V podjetje pridejo nove ideje, zamisli 

Drugo  
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11. Ste že kdaj uporabljali metodo "lov na glave" za pridobivanje kadrov na marketinškem področju? 

Da 

Ne 
 

12. Ali uporabljate e-kadrovanje za prosta delovna mesta v marketingu? 

Da 

Ne 
 

13. Ali kadrujete neposredno prek lastnih spletnih strani? 

Da 

Ne 
 

14. Ali uporabite kadrovanje prek lastnih spletnih strani tudi za kadre v marketingu? 

Da 

Ne 
 

15. Kje na internetu v večini uporabljate svoje zaposlitvene oglase za prosto delovno mesto na marketinškem 
področju? (več možnih odgovorov) 

Na spletni strani podjetja 

Na spletni strani zaposlitvenih agencij 

Na spletnih zaposlitvenih portalih 

Drugo  
 

16. Ali se pri iskanju kadrov za marketinška področja poslužujete tudi mreženja? 

Da 

Ne 
 

17. Kateri metodi dajete prednost pri izbiri kadrov na področju marketinga? (Razvrstite po pomembnosti, pri 
čemer je 1 - najpomembnejše, 10 - najmanj pomembno.) 

e-kadrovanje 

Mreženje 

Lov na glave 

Javne službe za zaposlovanje 

Oglasi znotraj podjetja na tablah, okrožnicah, glasilih ... 

Objava oglasa v časopisu 

Objava oglasa v strokovnih revijah 
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Priporočila zaposlenih 

Kkadrovske agencije 

Navezovanje na šole, fakultete 
 
18. Se pri iskanju kadrov na področju marketinga poslužujete tudi tradicionalnih načinov zaposlovanja? 

Da 

Ne 

Drugo  
 

19. Katere selekcijske metode uporabljate pri izbiranju kadrov na marketinškem področju? (Razvrstite po 
pomembnosti, pri čemer je 1 - najpogosteje, 7 – najredkeje.) 

Intervju 

Testiranje 

Strukturiran kadrovski razgovor 

Priporočila, reference 

Ocenjevalna delavnica 

Ocenjevalni centri 

Grafologija 
 
20. Po vašem mnenju so za izbor kadrov na marketinškem področju primernejše: 

Tradicionalne metode izbiranja (oglas v časopisu, zavod za zaposlovanje ...) 

Sodobnejše metode izbiranja (internet, lov na glave, mreženje ...) 

Drugo  
 

21. Menite, da se v večji meri poslužujete: 

Tradicionalnih metod 

Sodobnejših metod 
 

22. Ali imate namen v prihodnosti spremeniti kaj glede zaposlovanja na marketinškem področju? 

Da 

Ne 
 

23. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno., kaj imate namen spremeniti? 
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24. Sodobne metode pomembno vplivajo na izbiro primernega kadra na področju marketinga? 
 1 2 3 4  

Slabo Izvrstno
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